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Det er med stor glæde og stolthed, vi nu pr. 1. marts 2016 kan byde velkommen til ny forpagter af 

vor restauration og selskabslokaler. 

Henrik Christensen og fru Pia, velkendte ansigter i det lokale Bønnerup, henholdsvis som ejere af 

”Havnegrillen” og ”Ny Form”, er nu parate til at tage fat og virkelig få vor dejlige restaurant til 

at fungere efter hensigten - nemlig at servicere ejere, lejere og øvrige gæster med et bredt tilbud på 

forplejning hvor alle kan være med. 

 

Gruppen omkring etablering af ny forpagter til restaurant og selskabslokaler, har kæmpet en hård 

kamp for at finde den rigtige person til driften af vor restaurant. Restauranten og dennes service er 

et af omdrejningspunkterne for at vi selv som ejere samt vore feriegæster har succes med opholdet i 

vort dejlige feriecenter. 

 

Vi er overbeviste om, at det nye forpagter par, er de rigtige til at løfte opgaven, der er for 

nuværende store planer for fremtiden og allerede den 19. marts er de klar til generalforsamlingen, 

hvor de står for kaffe og kage, samt den annoncerede spisning ( P.T tilmeldt 80 personer). 

Yderligere er der også allerede indgået aftaler med flere som ønsker at afholde selskaber med 

overnatning, etc.  

 

Der vil snarest fremkomme mere information omkring restaurantens mange tilbud og tiltag, samt 

åbnings/lukketider. Glæd Jer! 

 

Hvad kan vi som ejere gøre? 

Støtte op om det nye forpagterpar, benytte deres tilbud og reklamere med mulighederne for 

forplejning, selskaber, dags og flerdagskurser, osv.. De der lejer ud, kan i lejligheden reklamere 

for bespisning osv. Receptionen og Danland er naturligvis også involveret i denne opbakning. 

 

Hvad har vi i bestyrelsen besluttet? 

Grundlaget for succes og videreudvikling for en ny forpagter er, økonomisk fundament og 

sikkerhed for omkostninger i en opstartsperiode. 

Vi har i bestyrelsen derfor besluttet at der i en periode over 2 år ikke opkræves forpagtningsafgift, 

men betales for strøm, vand og varme, samt løbende vedligehold af maskiner og inventar. Der er 

indgået en forpagtningskontrakt, som beskriver alle forhold. Denne kontrakt genforhandles efter 2 

år, hvorefter der således vurderes de forgangne års drift og indtjeningsmuligheder. 

 

Bestyrelsen ønsker igen hjertelig velkommen til Henrik og Pia, og opfordrer på det kraftigste til at 

vi alle står sammen og støtter op om opbygningen og driften af restauranten. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Torben Mejsner og William Møller Christensen. 

 

 


