
Plantefarverne, vejledning vedr. markeder, rev. 16.02.19 

Sommermarked, der er plads til ca. 35 boder indendørs 

På Plantefarvernes markeder udstiller medlemmerne deres egne produkter, hvor der er lagt vægt på det 

gode håndværk, høj kvalitet og unikt design samt med naturprodukter som hovedmaterialer. Det skal være 

ting, som er fremstillet af medlemmet, og medlemmet skal være til stede i boden under hele markedet.  

Varerne, som sælges, skal indpakkes i naturmateriale som f.eks. papir, pap eller stof, mens plastposer ikke 

er tilladt. Plantefarverne foretager storindkøb af papirposer/bæreposer i forskellige størrelser og farver, 

som kan købes på stormødet. 

For gæsteudstillere gælder samme regler. Gæsteudstillere inviteres til deltagelse af sommerudvalget. 

Markedet afholdes normalt i sidste del af maj på Gammelgård, Gl. Klausdalsbrovej 436, 2730 Herlev, 

lørdag-søndag kl. 10-16. 

Kulturhuset Gammelgård driver denne weekend en cafe med udendørs servering og ofte også 

musikunderholdning. 

Ansøgning om deltagelse i markedet sker på en blanket, som udsendes til medlemmerne sammen med 

foreningens nyhedsbrev i april. Tilmeldingen skal ske indenfor et angivet tidsinterval, dvs. tidligst den først 

anførte dato, og tilmelding før denne dato accepteres ikke. Optagelse sker efter først-til-mølle princippet.  

Deltagelse er ikke registeret, før ansøgeren har fået en bekræftelse. Efter modtagelse af denne, indbetales 

kr. 100,- til foreningens konto. Betalingen for deltagelse i markedet består nemlig af et grundbeløb på kr. 

100,-, som skal være betalt før markedet, plus 10 % af omsætningen, som afregnes ved markedets 

afslutning, se nedenfor. 

Pladserne fordeles af sommerudvalget. Man kan ønske hvilket lokale, man helst vil udstille i, og ønskerne 

efterkommes, så vidt muligt.  

På Gammelgård er der mulighed for at have boder i ny lade, gammel lade, hems i gammel lade, hovedhus 

samt udendørs i haven. Pladser indendørs er forbeholdt foreningens medlemmer, som imidlertid også kan 

ønske at stå ude. Gæsteudstillere står derfor altid udendørs, hvor der er mulighed for at sætte eget telt op 

og selv vælge bodens størrelse og antal borde. Gæsteudstillere betaler kr. 100,-/bord. Tilbud om ekstra 

borde gælder kun for udendørs udstillere. For foreningens medlemmer er 1. bord gratis. 

Indendørs tildeles hvert medlem 1 bord, 180 x 80 cm, og det er tilladt at medbringe et mindre bakkebord, 

sidebord, stumtjener eller lignende, blot man holder sig inden for den tildelte plads. Borde skal dækkes 

med en hørfarvet dug i naturmateriale (ikke nervøs velour eller mønstret stof), som skal gå til gulvet og 

dække, hvad der måtte være gemt under bordet. Der er de fleste steder mulighed for at sætte mindre ting 

på væggene med søm, som udleveres af Gammelgård. Der må ikke sættes reklamer, logo og andet på 

væggen eller på bordenes sider, men visitkort på bordet er tilladt. 

Der afholdes et stormøde ca. 3 uger før markedet. Det forventes, at alle udstillere deltager i stormødet, så 

meld afbud, hvis du er forhindret. På mødet gives praktiske oplysninger og relevant info om markedet og 



placering af de enkelte boder, og der serveres kaffe og kage. Endvidere udleveres der, enten på stormødet 

eller fredag før markedet eller ved første markedsdag, en kuvert med en afregningsblanket. På blanketten 

angiver udstilleren bodens omsætning for lørdag og søndag, og ved markedets afslutning søndag 

eftermiddag lægges et beløb svarende til 10 % af den samlede omsætning i kuverten, som samles ind af 

bestyrelse eller sommerudvalg. Husk at medregne indtægt fra MobilePay og Netbank i omsætningen. 

Pengene bruges til betaling af lokaleleje til udstillingsstedet. 

Der skal medbringes gevinster, minimum 4, til markedets tombola, helst præmier af egen produktion eller 

f.eks. købt hos en af de andre udstillere. 

Fredag eftermiddag dagen før markedet kan indendørs boder sættes op med varer kl. 13 - 17, mens de 

udendørs udstillere har mulighed for at sætte telte op på de anviste pladser. Boderne kan også klargøres 

lørdag morgen fra kl. 8, og de skal være klar ved åbningstidspunktet kl. 10. Der påbegyndes ikke 

sammenpakning af boden, før afslutningstidspunktet, søndag kl. 16. 

Efter oprydning af boder og lokaler er foreningen vært for et afskedsglas ca. kl. 17 i haven. 

 

Julemarked, der er plads til ca. 50 udstillere indendørs 

På Plantefarvernes markeder udstiller medlemmerne deres egne produkter, hvor der er lagt vægt på det 

gode håndværk, høj kvalitet og unikt design samt med naturprodukter som hovedmaterialer. Det skal være 

ting, som er fremstillet af medlemmet, og medlemmet skal være til stede i boden under hele markedet.  

Varerne, som sælges, skal indpakkes i naturmateriale som f.eks. papir, pap eller stof, mens plastposer ikke 

er tilladt. Plantefarverne foretager storindkøb af papirposer/bæreposer i forskellige størrelser og farver, 

som kan købes på stormødet. 

Markedet afholdes normalt i sidste del af november på Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre (ved 

Heerup Museet), lørdag-søndag kl. 11-16. 

Cafeen drives af en gruppe medlemmer af Plantefarverne. 

Ansøgning om deltagelse i markedet sker på en blanket, som udsendes til medlemmerne sammen med 

foreningens nyhedsbrev i august. Tilmeldingen skal ske inden for et angivet tidsinterval, dvs. tidligst den 

først anførte dato, og tilmelding før denne dato accepteres ikke. Optagelse sker efter først-til-mølle 

princippet. 

Deltagelse er ikke registeret, før ansøgeren har fået en bekræftelse. Efter modtagelse af denne, indbetales 

kr. 100,- til foreningens konto. Betalingen for deltagelse i markedet består nemlig af et grundbeløb på kr. 

100,-, som skal være betalt før markedet, plus 10 % af omsætningen, som afregnes ved markedets 

afslutning, se nedenfor. 

Pladserne fordeles af juleudvalget. Man kan ønske, hvilket lokale, man helst vil udstille i, og ønskerne 

efterkommes, så vidt muligt.  Der findes plads til boder i loen, hestestalden (relativt kold), 



mellemgang/garderobe, koststald, havestue samt dueslagets værelse 1, 2 og 3. (Dueslaget er beliggende på 

1. sal). 

Der afholdes et stormøde ca. 3 uger før markedet. Det forventes, at alle udstillere deltager i stormødet, så 

meld afbud, hvis du er forhindret. På mødet gives relevant praktiske oplysninger, info om markedet og 

placering af de enkelte boder, og der serveres kaffe og kage. Endvidere udleveres der, enten på stormødet 

eller på første markedsdag en kuvert med en afregningsblanket. På blanketten angiver udstilleren bodens 

omsætning for lørdag og søndag, og ved markedets afslutning søndag eftermiddag lægges et beløb 

svarende til 10 % af den samlede omsætning i kuverten, som samles ind af bestyrelse eller juleudvalg. Husk 

at medregne indtægt fra MobilePay og Netbank i omsætningen. Pengene bruges til betaling af lokaleleje til 

udstillingsstedet. 

Hvert år er der et tema for julepynt, idet hver udstiller skal medbringe mindst 1 stk. pynt til det fælles 

juletræ i loen. Materiale, fremstillingsmetode og udformning er fri, men temaet er ens for alle (eksempler 

på de seneste års temaer er engel, kræmmerhus, hjerte, stjerne, snemand og pakke). Temaet oplyses i 

foreningens nyhedsbrev i august. 

Indendørs tildeles hvert medlem 1 bord, 180 x 80 cm, og det er tilladt at medbringe et mindre bakkebord, 

sidebord, stumtjener eller lignende, blot man holder sig inden for den tildelte plads. Borde skal dækkes 

med en hørfarvet dug i naturmateriale (ikke nervøs velour eller mønstret stof), som skal gå til gulvet og 

dække, hvad der måtte være gemt under bordet. Der må ikke sættes reklamer, logo og andet på bordenes 

sider, men visitkort på bordet er tilladt. 

Udendørs boder administreres af Heerup Museet uden Plantefarvernes medvirken. 

Der skal medbringes gaver til julemors sække børn/voksne, gerne flere, helst gaver af egen produktion eller 

f.eks. købt hos en af de andre udstillere. Overskuddet fra julemors anstrengelser går til foreningen. 

Man mødes kl. 9. Bordene stilles op, som vist på opslag på døren, og stolene bæres ud. Alle deltager i dette, 

og varerne bæres ikke ind, før alle borde er på plads. Boderne skal være klar ved åbningstidspunktet kl. 11. 

Der påbegyndes ikke sammenpakning af boden, før afslutningstidspunktet, søndag kl. 16. 

Efter oprydning af boder og lokaler er foreningen vært for et afskedsglas ca. kl. 16:30, hvor vi ønsker 

hinanden God Jul. 

 

 


