
Rum til
udvikling
Møder og konferencer



I Kattegat Siloen har vi de perfekte ram-
mer til såvel store konferencer som min-
dre møder. Vore gæster har mulighed for 
at opleve og drage fordel af den særlige 
energi, der findes her, med højt til him-
len og en fantastisk panoramaudsigt 
over havnen og havet.

Hos os er der plads til såvel kreative som 
konstruktive tanker, og vores møde- og 
konferencelokaler er udstyret med helt 
up-to date udstyr. Vi er parat til at tage 
imod dig, uanset om du har behov for 
et lille mødelokale til to personer eller 
skal holde et foredrag, et kursus eller en 
konference med 150 deltagere

I Kattegat Siloen sætter vi service i høj-
sædet. Vi sørger godt for vores gæster i 
løbet af dagen - enten i mødelokalerne 

eller hos Selskabsrestaurant Himmelhav 
på 9. etage. Her er der en fantastisk 
panoramaudsigt over såvel byen som 
havnen og et madkoncept som matcher 
den enestående beliggenhed.

Alle vores møde- og konferencelokaler er 
lyse og luftige, og vi sørger for bordop-
stilling efter dit ønske. Vores behagelige 
stole er valgt med omhu, så du får god 
siddekomfort. Du finder os let - Katte-
gat Siloen er centralt placeret på havnen 
i Frederikshavn, tæt på E45, færger, tog 
og bus - og med masser af p-pladser lige 
uden for døren.

Kontakt os
Kontakt koordinator Dorthe Steen Myg-
ind på telefon: 24 67 80 99 eller mail: 
dsm@fme.dk, hvis du vide mere

Møder på kanten 
af Kattegat ...
– perfekte rammer til møder, konferencer, 
seminarer og meget andet ...
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Vi tilbyder:
 Fleksible mødepakker tilpasset

 jeres program

 8 Lyse og indbydende møde-
 og konferencelokaler

 Lokaler til 2-150 personer

 Topmoderne AV-udstyr:
 > PC-tilslutning og projektor
 > Trådløst internet
 > DVD-afspiller
 > Eldrevet lærred
 > Trådløs mikrofon

 Kamera- højtaler og mikrofon-
 udstyr til virtuelle møder

 Traditionelt udstyr som:
 > Whiteboard og Flipover

 Kopi- og printservice

 Stort parkeringsområde med
 gratis parkering

 Mulighed for tilkøb af
 forplejning - før, under og efter 

møder. Se de følgende sider.
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Fleksible mødepakker 
tilpasset jeres behov
Mødepakker med fokus på fleksibilitet og  
det gode måltid fyldt med velsmag og brændstof  
til krop og hjerne

Vi tilbyder en række mødepakker tilpasset til 
jeres program og behov. - Og samtidig har vi 
udviklet et madkoncept til vores mødepakker 
med fokus på lokale råvarer og kærlighed til 
kogekunst.

Frokosten eller middagen serveres i Siloens 
restaurant beliggende på toppen af Kattegat 
Siloen. Fra alle borde i restauranten er der ene-
stående og inspirerende udsigt over havnen, 
havet og byen. Vi tilbyder naturligvis også lette-
re anretninger, som kan nydes i mødelokalet. 

På den måde sørger vi hele dagen for at forkæ-
le mødegæster med køkkenets hjemmelavede 
forplejning.

Vores mødepakker
Vi kan sammensætte mødepakken, der passer 
til jer. Hvad enten det er et kort formiddags-
møde eller et to-dages seminar. Se vores store 
udvalg af mødepakker på de følgende sider ...

Du er også velkommen til at kontakte os for 
et uforpligtende tilbud på jeres næste møde, 
kursus eller konference.



Morgenmødet

Halvdagsmødet

Eftermiddagsmødet

Morgenmødet VIP

Halvdagsmødet VIP

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Friskbagt morgenbrød med:
 - smør, ost, marmelade og pålæg

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Frokostbuffet i Himmelhav Kantine

– To slags pålæg
– En lun ret og salatbar

• Eller TAPAS-tallerken med 7 små retter 

• Afternoon Tea

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Himmelhavs ”Afternoon Tea”

– Himmelhavs hjemmelavede kage
– eller konditorkokkens hjemmelavede Romkugler
– Hertil serveres kaffe og te

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Himmelhavs Morgen TAPAS-tallerken  
med 5 små anretninger:
- Croissant, Skyr med knas, Gammelknas ost med 

kompot, hjemmelavet postej med bacon, skåret 
frugt, brød og smør

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Luksus-frokost i Selskabsrestaurant Himmelhav
– 2 retters menu (forret og hovedret)

• Eller TAPAS-tallerken med 7 små retter 

• Afternoon Tea

Deltagere: 2-150

Deltagere: 2-150

Deltagere: 2-150

Deltagere: 2-150

Deltagere: 2-150

Varighed: Op til 4 timer

Varighed: Op til 4 timer

Varighed: Op til 4 timer

Varighed: Op til 4 timer

Varighed: Op til 4 timer

Pris pr. møde-
deltager:    129,-

Pris pr. møde-
deltager:    239,-

Pris pr. møde-
deltager:    129,-

Pris pr. møde-
deltager:    169,-

Pris pr. møde-
deltager:    339,-

Tilkøb hjemmelavede sandwich
til 49 kr./stk.

Tilkøb Himmelhavs ”Afternoon Tea”
til 39 kr./stk.

Tilkøb hjemmelavede sandwich
til 49 kr./stk. - Eller ...
Luksus sandwich til 69 kr./stk.

Tilkøb hjemmelavede luksus-
sandwich til 69 kr./stk.

Tilkøb Himmelhavs hjemmelavede 
Romkugler: 15 kr./stk.
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Tilkøb
morgenmad

Friskbagt morgenbrødmed smør, ost, pålæg
og marmelade

39,-

Tilkøb
morgenmad

Friskbagt morgenbrødmed smør, ost, pålæg
og marmelade

39,-

BOOK møder og konferencer: Kontakt Dorthe Steen Mygind på: 24 67 80 99 eller: dsm@fme.dk. *Priser er ekskl. moms. Vi tager forbehold for prisændringer.

Video-rundtur ...
SCAN koden og få en video-rundtur i Siloen.

- Eller kontakt koordinator Dorthe Steen Mygind 
på mail: dsm@fme.dk eller telefon:

24 67 80 99
... og få en personlig rundvisning 
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Uden brændstof til krop og hjerne går den ikke. Selv de mest 
interessante diskussioner og oplæg kan ikke konkurrere med 
mangel på energi. I Himmelhav banker et stort hjerte for bordets 
glæder. Vores køkken ledes af en kreativ kok, som forstår vigtig-
heden af, at der både skal smag og krydderi på dit arrangement. 
Filosofien er, at alt der forlader køkkenet skal være lækkert og af 
høj kvalitet. 

Man siger, at smilet er den korteste afstand mellem mennesker. 
Men god mad bryder også den hårdeste is. Og ved vores borde 
smiles der rigtigt meget.

Vores mødepakker er fleksible og kan sammensættes så det 
passer præcis til jeres mødeprogram. Hvis I har brug for inspira-
tion til involverende mødeaktiviteter, teambuilding eller en sjov 
oplevelse, kan vi tilbyde samarbejde med en række professionel-
le mødeboostere

Boost jeres møde ...



Aftenmødet Fyraftensmøde

Heldagsmødet 12-timers møde
• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Himmelhavs morgenmad: Friskbagt morgenbrød med:
 - smør, ost, marmelade og pålæg

• Frokostbuffet i Selskabsrestaurant Himmelhav

– To slags pålæg
– Salatbar
– En Lun ret

• Eller TAPAS-tallerken med 7 små retter

• Himmelhavs ”Afternoon Tea”

– Himmelhavs hjemmelavede kage
– eller konditorkokkens hjemmelavede  

Romkugler
– Hertil serveres kaffe og te

Opgradér Heldagsmødet:

• Luksus-frokost i Selskabsrestaurant Himmelhav

– 2-retters menu: forret og hovedret (+44 kr./pers.)

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Himmelhavs morgenmad: Friskbagt morgenbrød med:
 - smør, ost, marmelade og pålæg

• Frokostbuffet i Selskabsrestaurant Himmelhav

– To slags pålæg
– Salatbar
– En Lun ret

• Eller TAPAS-tallerken med 7 små retter

• Himmelhavs ”Afternoon Tea”

– Himmelhavs hjemmelavede kage
– eller konditorkokkens hjemmelavede  

Romkugler
– Hertil serveres kaffe og te

• Himmelhavs Aftenmenu

– 2-retters menu (forret og hovedret)

Opgradér frokost til 12-timers mødet:

• Luksus-frokost i Selskabsrestaurant Himmelhav
– 2-retters menu - forret og hovedret (+44 kr./pers.)

Opgradér middag til 12-timers mødet:

• Luksus-middag i Selskabsrestaurant Himmelhav

– Chefkokkens 3-retters Årstidsmenu (+79 kr./pers.)

– Tilkøb vinmenu til 3-retters menu: (299 kr./pers.)

Deltagere: 2-150 Deltagere: 2-150

Deltagere: 2-150 Deltagere: 2-150

Varighed: Op til 6 timer Varighed: Op til 4 timer

Varighed: Op til 8 timer Varighed: 12 timer

Pris pr. møde-
deltager:    379,- Pris pr. møde-

deltager:    179,-

Pris pr. møde-
deltager:    319,- Pris pr. møde-

deltager:    559,-

Tilkøb vinmenu til 2-retters menu:  
199 kr./stk.

Opgradér til Luksus-sandwich:
+20 kr./stk.

Tilkøb vinmenu til 2-retters menu: 
199 kr./stk.

Tilkøb vinmenu til 2-retters menu: 
199 kr./stk.

7

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Himmelhavs ”Afternoon Tea”

– Himmelhavs hjemmelavede kage
– eller konditorkokkens hjemmelavede  

Romkugler (fås i flere varianter)
– Hertil serveres kaffe og te

• Himmelhavs Aftenmenu

– 2-retters menu (forret og hovedret)

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Himmelhavs ”Afternoon Tea”

– Himmelhavs hjemmelavede kage
– eller konditorkokkens hjemmelavede  

Romkugler
– Hertil serveres kaffe og te

• Himmelhavs hjemmelavede Sandwich

BOOK møder og konferencer: Kontakt Dorthe Steen Mygind på: 24 67 80 99 eller: dsm@fme.dk. *Priser er ekskl. moms. Vi tager forbehold for prisændringer.
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Frederikshavns absolut bedst beliggende 
mødefacilitet på toppen af Kattegat Siloen er 
imponerende i sig selv. Vi tilsætter et kompro-
misløst køkken og friske, lokale råvarer, så er 
alle ingredienser til et godt forretningsmøde 
på plads. 

Med en absolut enestående udsigt over 
havnen, havet og byen får I fred og ro til at 
tænke store tanker eller give hinanden hånd-
slag på en god handel.

Hold forretningsmødet i Captains Corner, 
Kabyssen, Styrehuset eller Broen i Himmelhav.

Frokostmøde
på toppen



Bestyrelsesmødet
Kl. 12.00-15.00

Forretningsfrokost
Kl. 12.00-15.00 i Himmelhav

Bestyrelsesmødet VIP
Kl. 16.00-22.00

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Luksus-frokost i Selskabsrestaurant Himmelhav

– TAPAS-tallerken med 7 små retter

Forplejning:

• Luksus-frokost i Selskabsrestaurant Himmelhav

– TAPAS-tallerken med 7 små retter.

Opgradér forretningsfrokosten:

• Opgradér med mødelokale før eller efter frokosten  

- Kontakt Dorthe Steen Mygind på mobil: 24 67 80 99 

eller mail: dsm@fme.dk

• Lokale inkl. standard AV-udstyr*

• A5-Notatblok og tusch

Forplejning:

• Isvand, kaffe, te og frisk frugt ad libitum

• Sunde snacks

• Himmelhavs Aftenmenu

– 2-retters menu (forret og hovedret)

• Eller Luksus-TAPAS i Dybet. Himmelhavs vinkælder

– TAPAS-tallerken med 7 små retter
 inkl. 1 glas vin eller 1 øl/vand

Opgradér middag til Bestyrelsesmødet VIP:

• Luksus-middag i Selskabsrestaurant Himmelhav

– Chefkokkens 3 retters Årstidsmenu (+79 kr./pers.)

Start mødet med en eftermiddags-opgradering:

• Himmelhavs ”Afternoon Tea”

– Himmelhavs hjemmelavede kage
– eller konditorkokkens hjemmelavede  

Romkugler
– Hertil serveres kaffe og te
 (+39 kr./pers.)

Deltagere: Op til 8

Deltagere: Op til 8

Deltagere: 2-32Varighed: Op til 3 timer

Varighed: Typisk kl. 12-14*

Varighed: Op til 6 timer

Pris pr. møde-
deltager:    229,-

Pris pr. deltager
ekskl. moms:    139,-

Pris pr. møde-
deltager:    409,-

Tilkøb Himmelhavs ”Afternoon Tea”
til 39 kr./stk.

Tilkøb vinmenu til Tapas: 199 kr./stk.

Tilkøb vinmenu til 2-retters menu: 
199 kr./stk.
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Forretningsmøde 
i restauranten
Hold et uformelt frokost-forretningsmøde i 
Himmelhav. 
Køkkenchefen disker op med Himmelhavs 
specialitet: Luksus TAPAS-tallerken med 7 små 
retter. Himmelhav laver TAPAS med Kærlighed 
til Kogekunst – og med hjælp fra gode, lokale 
producenter og leverandører. 

Bestyrelsesmøde 
i Dybet ...
Hold et eksklusivt bestyrelsesmøde i Dybet.
Under Kattegat Siloen ligger vores vinkælder 
”Dybet” gemt. Med autentisk indretning og i 
skæret af stearinlys er rammerne sat.
Der er plads til 32 gæster til et eksklusivt 
møde tilsat Himmelhavs Luksus-TAPAS og 
vinsmagning.

Nyhed!

BOOK møder og konferencer: Kontakt Dorthe Steen Mygind på: 24 67 80 99 eller: dsm@fme.dk. *Priser er ekskl. moms. Vi tager forbehold for prisændringer.
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For at afholde et vellykket møde er det vigtigt at planlægge nogle pau-
ser, hvor deltagerne får et lille pusterum og kan lade ny energi. Det er 
vigtigt med disse små afbræk, for at mødedeltagerne kan koncentrere 
sig hele dagen.

I vores mødepakker har vi indlagt pauser med mad.
Det er maden vi samles om, maden vi smalltalker til, maden der brin-
ger smilet frem, og det er maden, der giver energi til at få det optima-
le ud af mødet, konferencen eller seminaret.

- Pausen er også en oplagt mulighed for at få lidt bevægelse i krop-
pen. “Det er ikke bare kroppen, som sover, når du sidder stille – 
hjernen fungerer også meget dårligere. Når du derimod er aktiv og 
får hjertefrekvensen op, frigøres neurotransmittere i hjernen. Disse 
holder os vågne og skarpe” siger hjerneforsker Mia Keinänen ved 
Norges Idrettshøgskole.

Pauser er guld værd
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Kattegat Rooftop
Power-pause eller afslapning

Walk ‘n’ Talk på havnen
Kl. 13.15-16.00 i Himmelhav

Harbour Trekking
Guidet tur på Frederikshavn Havn

Nyd en varm sommerdag på vores enestående tagterras-
se. Med 360 graders udsigt ud over havet, havnen og byen 
får tankerne frit spil og kreativiteten blomstrer.
Tag et powerbreak fra mødet - eller spis frokost i skyerne.

Forplejning:

• Luksus-frokost i Selskabsrestaurant Himmelhav

– TAPAS-tallerken med 7 små retter

Kontakt os og hør nærmere ...

Kattegat Siloen ligger smukt placeret centralt på havnen 
og på kanten af Kattegat. Perfekt til et hurtigt break eller 
en walk ‘n’ talk.
Nyd en god gåtur på havneområdet med enestående hav-
udsigt og rå, autentisk maritim industri som kulisse.

Forplejning:

• Isvand, frugt ad libitum og sunde snacks pakket i en 
lille goodiebag.

Kontakt os og hør nærmere ...

Deltagere: Op til 40

Deltagere: Op til 150

Deltagere: Op til 40Varighed: Op til 3 timer

Varighed: Op til 3 timer

Varighed: Op til 3 timer

Pris pr. møde-
deltager:    159,-

Pris pr. møde-
deltager:    32,-

Pris pr. møde-
deltager:    Ring for pris

Tilkøb Himmelhavs ”Afternoon Tea”
til 39 kr./stk.

*Tilkøb sandwich til turen: 49 kr./stk.

Tilkøb Himmelhavs ”Afternoon Tea”
til 39 kr./stk.

På denne friske og guidede tur kommer du b.la. 3 km ud 
i Kattegat, hvor du oplever den storslåede udsigt over 
havet og kigget ind mod kysten sydover mod Sæby, og 
nordover mod Aalbæk Bugt og Skagen Odde.

På turen hører du om øerne Deget, Hirsholmen og Græs-
holmen, og om den natur der lige her, ligger side om side 
med de nye grønne maritime industrier, som bl.a. verdens 
mest moderne recycling værft M.A.R.S..

Turen byder også på en snak om Frederikshavns historie, 
og på det alleryderste molehoved venter en forfriskning.

BOOK møder og konferencer: Kontakt Dorthe Steen Mygind på: 24 67 80 99 eller: dsm@fme.dk. *Priser er ekskl. moms. Vi tager forbehold for prisændringer.



Tillægspris for bordopstilling: 200,-

Tillægspris for bordopstilling: 200,-

Tillægspris for bordopstilling: 200,-

Tillægspris for bordopstilling: 500,-

Standard bordopstilling

Møde 5

Lokaler til møde, kursus og konference

Plantegninger og stole-/
bordopstillinger

Konference 1 Konference 2

Møde 3 Møde 4

Konference 1 Konference 2

Møde 3 Møde 4

Konference 1 Konference 2

Møde 3 Møde 4

Konference 1 Konference 2

Møde 3 Møde 4

Panorama

106 m2

Lokalets
størrelse

80 m2

Lokalets
størrelse

25 m2

Lokalets
størrelse

25 m2

Lokalets
størrelse

63 m2

Lokalets
størrelse

211 m2

Lokalets
størrelse

38-
100
deltagere

38-100
deltagere

26-80
deltagere

30-150
deltagere

10-40
deltagere

26-80
deltagere

2-12
deltagere

2-12
deltagere

10-40
deltagere

30-
150
deltagere

Biografopstilling Gruppeborde

Konference 1

Konference 2

Mødelokale 3

Mødelokale 4

Mødelokale 5

Panorama

12

Stueplan

Stueplan

Stueplan

Stueplan

Etage 3A

9. etage

Antal deltagere
i lokalet

Lokalets
størrelse

Lokalet
har udstyr
til video-

konference

Stor konference: På etage 1A kan vi desuden tilbyde 2 grupperum / mødelokaler som kan rumme 2-10 deltagere. Hør nærmere.

Lokalepris uden forplejning: 1.700 kr./pr. dag

Lokalepris uden forplejning: 1.300 kr./pr. dag

Lokalepris uden forplejning: 500 kr./pr. dag

Lokalepris uden forplejning: 500 kr./pr. dag

Lokalepris uden forplejning: 900 kr./pr. dag

Lokalepris uden forplejning: 3.500 kr./pr. dag

Møde med
færre end 30 
deltagere:
Kontakt os

for pris.



Tillægspris for bordopstilling: 200,- Tillægspris for bordopstilling: 200,- Tillægspris for bordopstilling: 200,-

Tillægspris for bordopstilling: 200,- Tillægspris for bordopstilling: 200,- Tillægspris for bordopstilling: 200,-

Tillægspris for bordopstilling: 200,- Tillægspris for bordopstilling: 200,- Tillægspris for bordopstilling: 200,-

Standard bordopstillingTillægspris for bordopstilling: 500,- Tillægspris for bordopstilling: 500,- Tillægspris for bordopstilling: 500,- Tillægspris for bordopstilling: 500,-

Standard bordopstilling

Standard bordopstilling

Standard bordopstilling

Standard bordopstilling

Standard bordopstilling

Lokaler til møde, kursus og konference

38-88
deltagere

26-64
deltagere

10-24
deltagere

30-88
deltagere

38-60
deltagere

26-40
deltagere

10-30
deltagere

30-60
deltagere

38-40
deltagere

26-32
deltagere

10-24
deltagere

30-40
deltagere

38
deltagere

26
deltagere

10-16
deltagere

30-38
deltagere

30-72
deltagere

2-12
deltagere

2-12
deltagere

Gruppeborde Skoleborde Dobbelt langbord Hestesko Konferencebord /
Runde borde

13BOOK møder og konferencer: Kontakt Dorthe Steen Mygind på: 24 67 80 99 eller: dsm@fme.dk. *Priser er ekskl. moms. Vi tager forbehold for prisændringer.



Kærlighed & koge-
kunst på toppen
I gamle dage var der korn i siloen. I dag er 
det en anden form for forråd, der bydes på  
– nemlig madkoncept af høj klasse til møder, 
konferencer og firmaarrangementer.
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Flotte lokaler og et veltilrettelagt møde 
gør det ikke alene. Der skal gerne mad 
og drikke på bordet. Det sørger Kattegat 
Siloens egne hus-gastronomer for.

Himmelhavs køkkenchef, Flemming V. 
Jensen, slækker aldrig på ambitionerne. 
Uanset om der skal laves mad til 2 gæ-
ster eller 150. Og han har menuen pa-
rat til alle former for møde- og konfe-
rencearrangementer. Både til den store 
konference, det intime møde eller firma-
receptionen.

Flemming Vinther Jensen har sammen 
med sit personale formået at skabe et 
populært og velrenommeret madkon-
cept på toppen af Kattegat Siloen. Him-
melhav danner den perfekte ramme om 
store og mindre arrangementer og byder 
årligt mere end 2.500 møde- og konfe-
rencegæster velkommen.

Smag og betjening matcher beliggenhe-
den: Altid i top! Derfor er Himmelhav den 
naturlige partner, når dit næste møde el-
ler firmaarrangement skal arrangeres.



Skal I holde møde ...?
Kontakt koordinator Dorthe Steen Mygind  
på mail: dsm@fme.dk eller telefon:         24 67 80 99
... eller læs mere om Nordjyllands mest
attraktive møde- og konferencefaciliteter  
på: www.fme.dk
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Skal I holde møde eller konference?
Kontakt koordinator Dorthe Sten Mygind
på mail: dsm@fme.dk eller telefon ...:   24 67 80 99
... eller læs mere: 

www.fme.dk


