ENDELAVE KRO
TIL FORPAGTNING ELLER SALG

HAR DU/I LYST TIL NYE

UDFORDRINGER PÅ
ÅRETS Ø?
Fra maj 2022 (evt. før, efter aftale)

Interesseret?
Du kan læse mere om kroen på www.endelavekro.dk
Vi søger en ny forpagter og sideløbende er kroen til salg, så muligheden for enten
kroforpagter eller kroejer er til stede nu!
Kontakt Endelave ApS for flere detaljer på tlf.: 20 74 91 78 / 40 47 48 78 eller på mail
info@endelaveaps.dk
Læs mere om Endelave på øens hjemmeside - www.endelave.dk
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Hvad er Endelave?
Øen Endelave er en af de større øer og ligger i Kattegat, ca. midt mellem Horsens Fjord,
Samsø og Fyn. Kaldes ofte for ”Solskinsøen i Kattegat” på grund af sit milde, solrige klima.
Endelave er desuden kendt for sin store bestand af vilde kaniner og sit rige dyre- og
fugleliv. Især kaninerne tiltrækker et større antal jægere hvert år. Øen hører under
Horsens Kommune og betjenes af en moderne færge med flere daglige afgange til og fra
Snaptun ved udmundingen af Horsens Fjord.
Der er ca. 165 fastboende og dertil rigtig mange fritidshuse.
Endelave har en stor of flot lystbådehavn med plads til mere end 100 både.
Øen har også egen købmandsbutik. Desuden flere forretninger og besøgssteder, som
gæstes af mange turister hvert år.
Endelave har egen sygeplejerske og redningskorps.
Besøg evt. Endelaves hjemmeside for yderligere oplysninger om livet på øen.

Om stedet Endelave Kro
Kroen ligger centralt på øen midt i Endelave By.
Kroen er i to etager med 10 dobbeltværelser på første sal.
Der er krostue, restaurant, to festlokaler og reception. Endvidere stort velfungerende
køkken, grovkøkken og opvaskekøkken. Køle- og fryserum samt stort lagerrum. Der er to
udvendige, sydvendte terrasser samt parkeringspladser bag kroen.
Til kroen hører endvidere en mindre lejlighed samt nogle disponible rum, hvor der er
mulighed for privat benyttelse.
Endelave Kro har i øvrigt sin egen hjemmeside med flere informationer –
www.endelavekro.dk

Hvordan er ejerforholdet af Endelave Kro?
Kroen ejes af et anpartsselskab med omkring 130 anpartshavere. En stor del heraf er
øens fastboende befolkning, men også fritidshusejere, sejlere, flyvere samt mange venner
af Endelave, som har tegnet anparter for at støtte kroens økonomiske grundlag.
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Anpartshaverne virker på mange måder som ambassadører for kroen. Nogle af
anpartshaverne samles indimellem til en fælles hånd om diverse arbejder på kroen.
Selskabet blev stiftet i 2009 med en samlet anpartskapital på kr. 516.000,-. Formålet var
og er at bevare kroen som Endelaves naturlige samlingssted. For at forbedre og
vedligeholde kroens faciliteter og samt skabe mulighed for nye arrangementer, stiftedes i
2017 en støtteforening til fordel for kroen.

Hvem besøger Endelave Kro?
Besøgende på kroen er sæsonpræget og åbningstider vil derfor afspejles heri.
Grundlaget for besøgende på kroen er udover de fastboende samt de mange
fritidshusejere, det meget store antal sejlere, der gæster øen.
Endelave har egen flyveplads, der besøges flittigt – også af mange udenlandske flyvere.
Ofte med krobesøg til såvel spisning som overnatning.
Flere af de hidtidige forpagtere har haft stor succes med modtagelse af gæster fra
busudflugter, der efter rundtur på øen slutter med spisning på kroen.
Mange håndværkere, der skal arbejde på øen, spiser og overnatter på kroen.
I efterårssæsonen trækker ikke mindst kaninjagten mange jægere til øen.
Også de mange endagsturister, der specielt i sommerhalvåret besøger Endelave, kan
være en mulighed.
Sæson 2020 og 2021 har båret præg af en virkelig travl og god sæson med virkelig flotte
besøgstal og deraf høj omsætning, selvom Covid-19 har lagt låg på Danmark.
Endelave blev i 2020 endvidere kåret til Årets Ø, en titel som dækker både 2020 og 2021.

Hvad koster det at forpagte Endelave Kro?
Forpagtningsafgiften er omsætningsbestemt. Med omsætning i 2021 beløb
minimumsforpagtningsafgiften sig til ca. kr. 140.000-150.000
Forpagtningsafgiften betales hver måned som en procentdel af månedens omsætning.
Således at der betales mest i sommerhalvåret og mindre i de øvrige måneder.
Nuværende forpagter har omsat for hh. 2,2 mio i 2019, 2,3 mio i 2020 og ca. 3,0 mio. i
2021. Læs mere på sidste side
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Hvornår kan forpagtningen påbegyndes?
De nuværende forpagtere har efter nogle gode år valgt at andre prioriteter i deres liv.
Deres kontrakt løber frem til udgangen af april 2022, men de er villige til at stoppe tidligere,
såfremt det passer ind i vores kommende forpagters planer. De er endvidere villige til
”lære fra sig” i en periode, hvis det ønskes.

Hvad forventer vi af en forpagter?
Først og fremmest lysten til at drive kroen til glæde for dens gæster.
Der er ingen krav om bestemte faglige kvalifikationer.
Kendskab til branchen vil naturligvis på en del områder være en fordel og specielt
gøre opstarten lettere.
Til gengæld kan friske øjne og ideer samt ikke mindst lyst og evne til at servicere
gæsterne være langt vigtigere.
Det er vores erfaring, at kroens gæster efterspørger:
- Veltillavet god dansk mad
- Hygge og renlighed
- Hjælpsom og venlig betjening
Hvis ovenstående fungerer, er forpagteren godt på vej til at få succes.

Har ovenstående vakt interesse, kan yderligere oplysninger samt eventuel aftale
om besigtigelse fås hos:
Bestyrelsen i Endelave ApS
Kontakt venligst administrator Erik Munk på tlf. 20 74 91 78 eller formand Anders MøllerAgersnap på tlf. 40 47 48 78 eller på mail: info@endelaveaps.dk
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