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BILAGSFORTEGNELSE
Bilag 1.2:

Idéoplæg for driften af Copenhagen Street Food
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Der er den 17. januar 2014 udarbejdet følgende retningslinjer for Street Food Rådet ("Retningslinjer").
1

Baggrund

1.1

Restauratør Jesper Møller har gennem sit selskab Julian 3 ApS, CVR-nr. 35416013,
lejet Christiansholms Ø, lejemål nr. 7/8, Trangravsvej 14, 1436 København K (herefter "Hallen") indtil den 12. februar 2018, hvor lejekontrakten automatisk ophører.

1.2

Jesper Møller ønsker at anvende Hallen til etablering af et street food koncept
(herefter "Copenhagen Street Food"). Idéoplæg for driften af Copenhagen Street
Food vedlægges som bilag 1.2.

1.3

I forbindelse med etablering af konceptet ønsker Jesper Møller rådgivning af et
bredt sammensat og uafhængigt råd (herefter "Rådet"), som udgøres af valgte frivillige, ulønnede personer fra de i punkt 2.1 nævnte udvalg.
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Rådets sammensætning

2.1

Rådets opgaver er defineret af følgende fem udvalg:


Madudvalget, som skal rådgive om nye initiativer omkring kvalitet og variation
af mad og drikkevarer,



Udsmyknings - og kunstudvalget, som skal rådgive omkring markedsføring, installationer, design med videre,



Kulturudvalget, som skal fremkomme med forslag omkring kulturelle arrangementer,



Musikudvalget, som skal rådgive og fremkomme med indstillinger omkring koncerter, musikevents med videre og



Udvalget for kommunale aktiviteter, som skal rådgive omkring anvendelse af
Hallen i forbindelse med præsentation af Hovedstaden.

2.2

Hvert udvalg består af op til 5 medlemmer og vælger i blandt sig ét medlem til Rådets bestyrelse, som således som udgangspunkt består af 5 medlemmer. Til Rådets bestyrelse udpeges af Julian 3 ApS herudover ét fast medlem. En repræsentant fra udlejer tilbydes ligeledes en fast plads i Rådets bestyrelse.
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3

Rådets funktion og opgave

3.1

Rådets medlemmer forpligter sig til at arbejde effektivt for at fremme Copenhagen
Street Food og de fem formål, som er nævnt under punkt 2.1.

3.2

Rådet har til opgave - via sin bestyrelse - at fremkomme med indstillinger til Julian
3 ApS omkring tildeling og eventuel opsigelse af de enkelte stader i Hallen.

3.3

Rådet har endvidere til opgave at søge at indhente økonomisk og anden støtte til
Stadeholderforeningen til gennemførelse af arrangementer med videre i Hallen.

3.4

Indstillinger fra Rådet fremkommer efter sparring med Stadeholderforeningens bestyrelse.

3.5

Indstillinger fra Rådet skal være støttet af et flertal af Rådets bestyrelse.

3.6

Julian 3 ApS forpligter sig til at følge Rådets indstillinger.
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Økonomi og ansvar

4.1

Rådet har alene til opgave at rådgive. Rådet kan dermed ikke disponere over tilskudsmidler. Sådanne midler skal tilgå Stadeholderforeningen.

4.2

Tilskudsmidler skal dog øremærkes af Stadeholderforeningen i overensstemmelse
med de retningslinjer, som udstedes af Rådet.

4.3

Rådets medlemmer påtager sig intet ansvar for det udførte arbejde eller for de afgivne råd.
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Valg af medlemmer til udvalg (og bestyrelse)

5.1

Ved første etablering af udvalg og bestyrelse udpeges medlemmerne af Julian 3
ApS.

5.2

Udvalgene er herefter selvsupplerende.

5.3

Medlemmer til bestyrelsen vælges af de enkelte udvalg.
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5.4

Medlemmer af udvalg og bestyrelse skal vælges ud fra en saglig bedømmelse af,
hvad det pågældende medlem kan tilføre.

5.5

Medlemmer af udvalg kan ekskluderes efter beslutning af en majoritet på 75 % af
de øvrige medlemmer i det pågældende udvalg.

5.6

Medlemmer af udvalg og bestyrelse kan fratræde ved skriftlig meddelelse til Rådets bestyrelse og til Julian-koncernens administrationsselskab, Julian 5 ApS.
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Formalia

6.1

Rådets medlemmer og dets bestyrelse bestemmer selv mødefrekvens, mødested
og mødeform (eksempelvis gennem de sociale medier).

6.2

Der er ingen pligt til udarbejdelse af mødereferater eller lignende.

6.3

Julian 5 ApS fører fortegnelse over Rådets medlemmer og dets bestyrelse.

6.4

Det påhviler tiltrædende og fratrædende medlemmer af udvalg og Råds bestyrelse
at fremsende oplysninger om navn, adresse samt øvrige kontaktoplysninger til Julian 5 ApS.

6.5

Fortegnelse over udvalgene og Rådets bestyrelse er frit tilgængelig for øvrige medlemmer, Julian 3 ApS og for Stadeholderforeningen.
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Oprettelse og nedlæggelse

7.1

Rådet oprettes i forbindelse med et særskilt indkaldt møde.

7.2

Rådet kan etableres såfremt 3 af de i punkt 2.1 nævnte udvalg kan sammensættes, og Rådets bestyrelse består af mindst 4 medlemmer.

7.3

Rådet nedlægges automatisk, når lejekontrakten for Hallen ophører den 12. februar 2018.

7.4

Rådet nedlægges endvidere, såfremt mindstekravene i punkt 7.2 ikke er opfyldt.
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7.5

Rådet kan i øvrigt nedlægges af Julian 3 ApS, såfremt det skønnes, at Rådet ikke
opfylder dets formål.

7.6

Såfremt Rådet nedlægges, påhviler det Julian 3 ApS og Julian 5 ApS at udsende
meddelelse til samtlige registrerede medlemmer af Rådet samt til Stadeholderforeningen.
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