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Politikerne kan ikke 
være det bekendt
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, 
finder det værende langt fra tilfreds
stillende med de nye certificerings
regler, der er for telte og transpor
table konstruktioner. De certifikater 
der udstedes kan ikke bruges af myn
dighederne ved anmeldelse af ulov
lige opstillinger. Brugerne benytter 
dem ikke. Beredskabsfolk påpeger, at 
certificerede telte ikke er godkendt til 
opstilling af møblement. Kommuner 
kræver, at certificerede telte til over 
150 personer skal byggesagsbehand
les, da de kun er godkendt til op til 
og med 150 personer.

Millioner skal bruges 
til gencertificeringer
– Det der skulle være sikkerhed og en 
lettelse i det administrative arbejde 
er blevet noget misk mask og det stik 
modsatte. En fordyrende proces over 
for de, der har og bruger telte. Urime
lige vilkår at pålægge festudlejerne 
der har ofret millioner af kroner på 
certificering af teltmateriellet, og som 
på ny skal betale yderligere millioner 
for at få certificeringerne til at gælde 
ved brug af telte til over 150 perso
ner. Vi politikere kan ikke være det 
bekendt og jeg rejser derfor spørgs
målet over for Transport, bygnings 
og boligminister Ole Birk Olesen.

Uddannelseskrav ændret til 
krav om certificering.
– Vi arbejdede på at øge sikkerheden 
i teltbranchen ved at få lavet en cer
tificeringsordning for teltudlejnings
branchen med krav om uddannelse 

af teltmontørene. Det fik Trafik, 
Bygge og Boligstyrelsen lavet om 
til en certificering af teltmateriellet. 
En lovgivning der er blevet jappet 
igennem og hvor man har overset 
at tage ”manden på jorden” med 
i den arbejdsgruppe, som jeg tid
ligere har foreslået nedsat. Kravet 
må være en lovgivning, som er 
gennemskuelig og håndterbar, så 
de tunge sagsbehandlingsgebyrer 
og administrative arbejdsbyrder 
fjernes, mener folketingspolitiker 
Bjarne Laustsen, S.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, 
rejser spørgsmål omkring certifice
ringsvejledningen for telte til Trans
port, bygnings og boligminister Ole 
Birk Olesen.
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Stabelstole
også med kobling!

Få et godt tilbud!!

Højdejusterbare borde

122 cm x 61 cm

183 cm x 76 cm

    DE ORIGINALE PLASTBORDE
  BEDSTE KVALITET - STØRSTE UDVALG !
               

THE ORIGINAL

 SIMPLY BETTER ®

Velegnet til blødt underlag!

Foldebænk 183 cm

Fordele:
• Skandinaviens største udvalg i plastborde
• Bordplade, sæde og ryg fremstillet i polyethylen
• Utrolig stærke - top kvalitet - verdens største producent

• Op til 50 % lettere end træ
• Vedligeholdelsesfrie
• Kraftigt pulverlakeret stålrørsstel - med sikkerhedslåse
• Er stabelbare - klappes let sammen
• Nem opbevaring
• Tåler vand

STÅ BORD
Ø 84 cm
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Kirke Værløsevej 16  •  3500 Værløse  • Tlf.: 4448 0095

122 cm x 61 cm
122 cm x 76 cm
152 cm x 76 cm
183 cm x 76 cm - Kun 15.5 kg !
245 cm x 76 cm

91 cm

74 cm

61 cm

Ø   84 cm

Ø 118 cm

Ø 153 cm

Ø 183 cm

NYHED!
med sort bordplade!

183 cm x 76 cm

Cafe bord Ø 84 cm
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Sæby Fest Service
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info@festservice.dk
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Mobil: 21 42 68 39
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Med en fantastisk opbakning på gene
ralforsamlingen til at arbejde videre 
med at nå målene i strategiplanen og 
videreudvikle de kvaliteter, der pro
moverer brancheforeningen Danske 
Festudlejere, er der udfordringer nok 
for bestyrelsen at tage fat på. I besty
relsen er vi klar til opgaverne og ser 
det at profilere den professionelle 
del af branchen som værende vigtig.

Udvikling i branchen
Et arbejde som vi ikke kan lave uden 
jer medlemmer. Det er jer, der er 
ansigterne udadtil. Det er jer, der 
skal vise, at vi gør den forskel fra ikke 
organiserede festudlejere, som vi skil
ter med. Mange gør en forskel, andre 
er i gang med at nå målet og nogle 
flytter sig kun lidt. Det bliver vores 
opgave at få den sidste del med og 
brancheforeningens medlemskreds 
trimmet, så alle falder ind under mot
toet professionelle udlejere der gør 
en forskel.

Kunden skal garanteres 
kvalitet
Jeg ved, at ordet professionel kan 
forstås på mange måder og at der er 
mange tilgangsveje til at vise, at man 
er det. Vi skal i medlemskredsen se 
frem imod, at alle er med til at tegne 
brancheforeningens ansigt udadtil
som den seriøse organisation vi præ
senterer. Vi skal tage fat om det, 
at indehavere og medarbejdere er 
uddannede inden for de områder, 
man har udlejninger til. Vi skal vise 
kunderne værdien i hygiejnisk hånd
tering af service og bestik. Det skal 
garanteres, at det er kvalitets materiel 
der leveres til kunderne. Vi skal udvi
se en service over for kunderne, som
gør, at de taler positivt om Branche
foreningen Danske Festudlejere. Vi 
skal klæde vore medarbejdere på 
til at kunne løfte opgaverne og skole 
dem til at tilfredsstille kunderne.

Fremhæv det 
positive
Skønt at se, at ABC Teltudlejning 
i deres nye brochure nævner en 
række fordele ved den måde de 
håndterer deres service på. ”Vi vasker 
op – du sparer serveringspersona
let”. ”Alt service kommer lige fra 
vores desinficerende vaskeanlæg”. 
”Levering i støvtætte kasser med hjul” 
”Nem håndtering”. Positive informa
tioner i stedet for undskyldninger 
om, at man kun kan leje servicen med 
opvask inkluderet.

Kunderne skal vælge os!
Vi skal vise fordele frem for ulem
per og se muligheder i stedet for 
begrænsninger. Det er derfor vigtigt, 
at vi viser seriøsitet og opfylder reg
lerne. Det sikrer, at vore telte bliver 
stående, at det er vores medlemmer 
der vælges frem for andre leveran
dører. Kunderne ved, at Branchefor
eningen Danske Festudlejere står for 
kvalitet og service.

Venter stjerneordning 
forude?
I bestyrelsen har vi vendt muligheden 
af at lave en stjerneordning for vore 
medlemmer, som vises på hjem
mesidens præsentationssider. En 
hjælp til kunderne og en udfordring 
til medlemmerne om, at oppe sig for 
at kunne opnå stjernerne. Et projekt 
som vi gennem konsulenthjælp vil 
forsøge at få op at stå. 
Spørgsmålet er, hvem der skal tjekke 
stjernerne. Det burde være os 
selv der er ærlige og viser 
hvad vi står for, så kontrol 
er unødvendig. 

Brancheforenings
formand Svenning 

Kjær Pedersen.

Fortæl kunderne om 
fordele og goder

Fortsættes side 67 
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At der er gang og udvikling i Branchefor
eningen Danske Festudlejere er ingen, der 
deltog i Forårsmødet, i tvivl om. Aldrig har 
der været så mange aktiviteter i gang som i 
det forløbne år. Aldrig har antallet af delta
gere været så stort som i år. Aldrig har der 
været så mange udstillere på Minimessen. 
Et forløb som i høj grad gav bestyrelsen 
opbakning til at fortsætte det udviklings
arbejde som den er i fuld gang med og i 
fællesskab arbejder frem imod en stærk 
brancheforening af professionelle festudle
jere, der gør en forskel.

Høj kvalitet og service
– Vi skal uddannelsesmæssigt være flere 
skridt foran de festudlejere, som ikke er 
med i Brancheforeningen. Vi skal på bedste 
måde håndtere bestik og service i vaskbare 
plastikkasser. For at sikre os, at servicen får 
den optimale opvask, skal det være en 
opgave som vi løser. Det giver glade kun
der, der får rent materiel leveret og som 
kan levere uopvasket service tilbage. Telte 
skal opsættes efter producenternes vejled
ninger, børneaktiviteter skal være synede 
og godkendte af akkrediteringsorganerne 
og forsikringsforholdene skal være i orden. 
Kunderne skal vide, at når de laver en bestil
ling hos et medlem af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere, så får de en høj service 
og kvalitetsvarer leveret, sagde branchefor
eningsformand Svenning Kjær Pedersen, 
under forårsmødets afvikling.

De der ikke bakker op, sorteres fra
– Jo bedre et uddannet personale vi har 

Årets festudlejere blev for første gang kåret under generalforsamlingen.

Der var meget faglig og kollegial snak på Minimessen.

Forårsmødet er også fest og hyggeligt samvær.

Mange nyheder blev præsenteret som her hos Ken Storkøkken.

Brancheforeningens æresmedlem Gert Jen
sen sprudlede af glæde over besøget hos 
Pantom.

StilStanD er  tilBagegang 
og må aldrig  blive en realitet



Stort fremmøde til gennemgang af lagerstyringsprogram.

Når man er til fest, kan man også give 
sit bidrag til musikken, siger Morten 
Jensen, Vordingborg.

Når ideudveksling giver ny viden.

På generalforsamlingen havde alle fremmødte stemmeberettigede mulighed for 
medbestemmelse.

til at udføre vore jobs, jo større respekt 
vinder vi i kundekredsen. Vi må derfor 
stramme op i kravene til at være medlem 
af Brancheforeningen Danske Festudlejere. 
Der er ikke plads til dem, der ikke vil gøre 
en indsats for at yde den professionelle 
service, der skal til for, at vi gør en synlig 
forskel. Mange gør hvad de kan for at øge 
deres profil. Andre lægger sig tilbage og 
viser ikke deres deltagelse. Bestyrelsen har 
med beslutningen om, at bestyrelsen er i 
sin ret til at ekskludere medlemmer, fået 
nye kort på hånden. De der ikke bakker op, 
kan sorteres fra, men vi håber ikke, at det 
bliver nødvendig at gøre det. Med den 
positive opbakning der var til bestyrelsens 
indsats, og til de mål der var indeholdt i 
beretningen, mener jeg der er grund til al 
mulig optimisme.

altid flere skridt foran
– Stilstand er tilbagegang og det må aldrig 
ske for Brancheforeningen Danske Festud
lejere, at vi kommer i den situation. Vi skal 
fremad og være flere skridt foran de kon
kurrenter, som ikke er medlemmer. Vi skal 
vise vejen og fortsætte med at være en 
stærk brancheforening og gøre hvad vi kan 
for at få politisk indflydelse på lovgivnin
gen, arbejde for at uhæderlig konkurrence 
afskaffes eller begrænses og at kunderne får 
de optimale informationer omkring hånd
tering af lejet materiel, sagde branchefor
eningsformand Svenning Kjær Pedersen, 
Brancheforeningen Danske Festudlejere.

Der var meget inspiration at hente på Minimessen. Her studerer Bo Sand
berg, Eventudlejning en af rullevognene.

Mange blev inspireret af de besparende pla
stikhjørner, der kan placeres på tagduge.

StilStanD er  tilBagegang 
og må aldrig  blive en realitet
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Det var en stolt brancheforenings
formand Svenning Kjær Pedersen, 
der i sin beretning kunne referere 
til et travlt arbejdsår i bestyrelsen. 
En indsats der har betydet en lang 
række resultater, hvor medlemmerne 
har konkrete beviser på, at man som 
medlem får noget for sit kontingent. 
Han fremhævede de nye leje og 
leveringsbetingelser som er en ny
skabelse inden for festudlejnings
branchen i Danmark. Et værktøj som 
er lige til at gå til for de mange med  
lemmer af Brancheforeningen Dan
ske Festudlejere.

Problemstillinger 
og løsningsmuligheder
En ny branchevejledning for opstil

ling af telte er blevet udearbejdet 
i samarbejde med Branchearbejds
miljørådet Service – Tjenesteydel
ser. Han fremhævede den som et 
værdifuldt udgangspunkt for det 
arbejdsmiljø, som festudlejerne er 
underlagt. Branchevejledningen er et 
hæfte, som beskriver problemstillin
gerne inden for branchen og anviser 
en række steder, hvor der kan hentes 
supplerende informationer inden for 
aktuelle områder.

Medlemsbesøg 
giver inspiration
Vi har fået en væsentlig tættere kon
takt til vores medlemmer gennem de 
medlemsbesøg, som konsulent Heine 
Pedersen har aflagt. Det har givet inspi

ration til nye tiltag, som fx fyraftensmø
der, artikler i brancheforeningsbladet, 
tilpasning af materialer til medlem
merne og en række andre tiltag. Bran
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen var ikke i tvivl om, at det er 
et af de bedste tiltag, der har været i 
lang tid.

Det koster at gøre en forskel
– Ved at vi bliver synlige hos de enkelte 
medlemmer, får snakket med dem om 
hvilken hjælp de kan få, fortalt dem 
om aktiviteterne i brancheforeningen, 
præsentere dem for de tanker om 
fremtiden, som der arbejdes med i be
styrelsen, så bliver det langt lettere for 
medlemmerne at forstå, at målet med 
at gøre en forskel fra andre medlem

I må give bestyrelsen mulighed for at kunne ekskludere medlemmer, der hænger i 
bremsen, var Svenning Kjær Pedersens anbefaling.

Tommy Telt opnåede ikke valg til be-
styrelsen og afslog at opstille som sup-
pleant til en ”kaffeklub”.

Dirigent Claus Petersen ledte på en god 
måde generalforsamlingen.

Stemmetællerne Bettina Damgaard og 
Bo Sandberg talte stemmesedlerne op.

Kasserer Kasper W. Kennedy lagde op til 
et ens kontingent for alle medlemmer, 
hvilket blev stemt igennem.

alle skal yde deres indsats for en  professionel brancheforening



mer koster, men betyder meget, sagde 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen i sin beretning.

en fælles satsning
– Kunderne skal opleve, at der er 
en forskel på os i Brancheforeningen 
Danske Festudlejere og landets øvrige 
udlejere. Vi skal levere kvalitetsudstyr, 
uddanne os inden for en række områ
der, yde den optimale service, vise at 
vi på alle områder er de professionelle 
udlejere, der gør en forskel. En indsats 
der kræver alles deltagelse og indsats. 
En fælles indsats som bemærkes af 
mange og giver sig til kende ved et 
stigende antal søgninger på hjemme
siden Festudlejer.dk og efterfølgende 
på medlemmernes præsentationssi

der. En satsning der har været brugt 
mange ressourcer på og som har vist 
sig at være givende.

Den professionelle 
håndtering
– Strategiplanen og vedtægterne er vig
tige styringsredskaber for bestyrelsen. 
Vi satser på at nå målet med at gøre en 
forskel, men når det kun ved en fælles 
indsats. Om vi er små eller større ud
lejninger, så er de professionelle tiltag 
vigtige elementer for at indfri forvent
ningerne til os som brancheforening. 
Vi tager i bestyrelsen slagsmålene med 
politikere og embedsmænd omkring 
lovgivningens indhold. I som medlem
mer skal vise, hvordan lovgivningen 
håndteres på en professionel måde, 

sagde brancheforeningsformand Sven
ning Kjær Pedersen.

ingen må hænge i bremsen
– For at give bestyrelsen de rigtige na
vigations muligheder så er det vigtigt, 
at vi får en eksklusions mulighed over 
for medlemmerne. Dem der ikke arbej
der på at opfylde kravene i strategipla
nen, er der ikke plads til. Der skal laves 
en fælles indsats for at nå målet og så 
hjælper det ikke, at nogen hænger i 
bremsen, sluttede brancheforenings
formand Svenning Kjær Pedersen sin 
beretning.

René Frederiksen samler her stemmesedler ind.

Deltagerne gav bestyrelsen den optimale opbakning omkring deres 
indsats og resultater.

Med 67 fremmødte til generalforsamlingen var det den største nogensinde.

Hans og Inger Iversen koncen-
trerer sig her om regnskabets 
indhold.
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alle skal yde deres indsats for en  professionel brancheforening
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Rodeotyr - MultiRide
Fra Skandinaviens største leverandør

 
 

Kan benyttes med Gris, Surf, Snow, Kamel, Hest etc.

Vi leverer markedets bedste og stærkeste rodeotyr 
og har til dato solgt over

300 stk. Rodeotyre i Skandinavien
For info eller demonstration 
ring til vor salgsafdeling på 2219 8598

Vi har også brugte Multiride på lager fra tid til anden

Med venlig hilsen
Holtegaard Trading

www.holtegaardtrading.dk • 22198598

Markedets stærkeste leverandør - til den professionelle udlejer
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Hvalsø Teltudlejnings indehavere 
Kirsten og Claus Petersen kunne på 
generalforsamlingen modtage kårin
gen som Årets Festudlejer, da prisen 
for første gang blev uddelt. Bran
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen forestod uddelingen og 
superlativerne som var lagt til grund 
for tildelingen var mange.

Udfordringer er en selvfølge
– I har gennem mange år været en 
visuel, udviklende, kreativ, forenings
mindet, kvalitetsbevidst, nyhedstilfø
rende udlejningsforretning med stor 
kvalitetsbevidsthed og service over 
for kunderne. Uddannelse af jeres 
personale for at øge sikkerheden ved 
opstilling af telte og forlystelser har 
været en selvfølge. Det at tage udfor
dringer op er en selvfølge for jer. Der 
tænkes og udvikles og der er altid 
nyheder at hente hos jer. Inspiration 
har I hentet mange steder fra i såvel 
indsom udland, sagde branchefor
eningsformand Svenning Kjær Peder

sen, da han udnævnte Hvalsø Teltud
lejning som Årets Festudlejer 2016.

nytænkning og udvikling
– Sortimentet i jeres udlejningsfor
retning er stort og kvaliteten høj. 
Udlejningsprisen konkurrerer I ikke 
på, men service og kvalitet er det der 
gør, at jeres kunder kommer i igen og 
igen og mange nye kommer til. I er et 
godt element i festudlejningsbran
che. Ny tilførsel af udlejningsmate
riel, nytænkning vedr. håndteringen 
af materiellet, udvikling af det, der 
forventes at blive nye tiltag i udlej
ningsbranchen i Danmark, udvikles 
i Hvalsø flere år før det markeds
føres i Danmark. I har altid været 
et hestehoved foran, konstaterede 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

teamarbejde med 
frokost i køkkenet
Sammen med jeres personale er I 
repræsentative ved ikke at gå på 

kompromis med sikkerhed og fær
diggørelse af opstillinger. I er et team, 
der arbejder godt sammen og har 
respekt for hinandens kvaliteter. Med
arbejdere der er velkomne i jeres køk
ken til en god frokost og en familiær 
snak med orientering om nuværende 
og kommende projekter. I fortjener 
et skulderklap, som jeg ønsker at give 
jer med overrækkelsen af prisen som 
Årets Festudlejer 2016.

Årets Festudlejer 
kåret for første gang 20

16

Claus og Kirsten Petersen 
ses her med den æresbe
visning og den statuette, 
som de fik overrakt.

Næstformand Lone Hjortshøj over
rækker her Claus og Kirsten Petersen 
diplomet som bevis på udnævnel
sen til Årets Festudlejer 2016.

Statuetten er lavet af kunstneren 
Thorvald Odgaard, Nibe, og 
er en apostel der forsvarer og 
bringer frem for indehaveren.
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Sammen med 
teltmontører 
fra hele landet 
fik John Ding 
Ding sine første 
kursusbeviser 
som teltmontør. 
John Ding Ding, 
Tom Rasmus
sen, Thomas 
Hjort og Lukas 
Jasniewski er 
klar til samlet at 
tage fat på sæ
sonens mange 
opgaver.

Hjemløs blev teltmontør 
om dagen 
og elev om aftenen

Fanget i borgerkrig, ekstrem fattigdom, un 
der tryk kel se og en næsten udslettet familie. 
Med fjorten søskende og dræbte foræl
dre, trusler på livet for at være katolik i et 
udpræget islamist domineret Sudan, valgte 
den 26 årige John Ding Ding at flygte fra det 
borgerkrigsramte land og endte efter mange 
strabadser sammen med sin kone og tre 
børn som FNflygtning i Herning. Men idyl
len i Danmark var ikke slutningen på en ulige 
kamp for at overleve.
Utroskab fra konens side sendte John Ding 
Ding helt i kulkælderen. Han forlod sin kone 

og børn i nedtrykt 
sindsstemning. Hans 
fremtid føltes håbløs 
og uoverskuelig. 

En ny nedtur startede og han endte som 
hjemløs på Københavns gader.

Druk og overnatning i opgange
Kontakten til familien var afskåret og bør
nene havde han heller ikke kontakt til. Tilfæl
dige venner og bekendte tilbød i perioder 
logi til den hjemløse John Ding Ding, men i 
størstedelen af døgnet var han henvist til et 
tomt og indholdsløst liv i gaderne og over
natning i opgange med tæpper til at holde 
varmen med.
Druk blev dagligdag for at kunne holde 
tilværelsen ud. Der blev tigget penge til 
mad og spiritus. Der blev samlet flasker 
som ved salg indbragte nogle kærkomne 
lommepenge.

Du skal i gang med at skabe 
en fremtid
Livet var smadret for John Ding Ding for 
hvem konens utroskab og savnet af børnene 
var dybt sårende og psykisk nedbrydende. 
Et mareridt der tog en radikal drejning, da 
en kammerat tog fat i John Ding Ding og 
gjorde det klart for ham, at det her går ikke. 
”Du ødelægger dig selv, kommer ikke læn
gere og fremtiden har ikke noget indhold. 

Udfordrin
gerne i telt
branchen er 
store og John 
Ding Ding er 
klar til at tage 
fat på dem.

Sammen med teltmontører fra hele landet fik 
John Ding Ding sine første kursusbeviser som 
teltmontør.



Du skal i gang med at skabe dig en fremtid”, 
var opfordringen.

ansættelse med succes
Ved en henvendelse til advokatvagten i 
København fik John Ding Ding en kontakt, 
som fik stor betydning for ham. Vagten var 
nemlig tidligere ansat hos Roskilde Teltud
lejning og da hans indtryk af John Ding Ding 
var, at det var en person, der ville noget 
fremadrettet, tog han kontakt til Tom Ras
mussen, Roskilde Teltudlejning, med forslag 
til en ansættelse. Den blev en realitet og har 
nu kørt i et år og med den succes, som den 
var, fortsætter den også i denne sæson.

arbejde om dagen 
og undervisning om aftenen
Fælles hjælp og aftaler med Københavns 
kommune har vendt det hele på hovedet. 
John Ding Ding har fået lejlighed, er blevet 
en indarbejdet del af medarbejder teamet 
i Roskilde Teltudlejning. En stabil medar
bejder der indgår i alle arbejdsopgaver i 
firmaet og som bruger sin sparsomme fritid 
til at gå på kurser i dansk og matematik 
om aftenen. Kontakten til teenagerbørnene 
er genoptaget ved at han besøger dem 
på deres skole i Aarhus og ser frem til, at 
de besøger ham i hans lejlighed, hvor et 
værelse står klar til deres overnatning.

tillid og respekt
– Jeg er utrolig glad for min nye tilværelse. 
Jeg har været på teltkurser og fået mange 
grundlæggende ting på plads. Jeg skal i 
gang med at erhverve mig kørekort. Jeg er 
begyndt at få venner uden alkoholproble
mer og har en kæmpe opbakning fra mine 
kollegaer i Roskilde Teltudlejning. Jeg bliver 
respekteret som den jeg er og det jeg kan. 
Der bliver vist mig tillid, som jeg elsker at 
leve op til, siger John Ding Ding, inden han 
tager høreværnet på og bliver en del af 
arbejdet med at vaske plastikgulv.

Det har været 
et stort løft 
for John Ding 
Ding, at han 
kom i arbejde 
hos Roskilde 
Teltudlejning.

John Ding Ding, Lukasz Jasniewski og Thomas Hjort er en fast trio hos Roskilde Teltud
lejning, som udvides væsentligt i højsæsonen.
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John Ding Ding og kollegaen Lukas Jasniewski 
pakker her nogle af Roskilde Teltudlejnings 
borde.

Det var lærerigt for John Ding Ding at 
deltage i teltkurserne, hvor han var med 
til at rejse store telte.

 At brandbekæmpelse var en del 
af teltkurserne, havde John Ding Ding 
ikke forventet, men han tog glad imod 
udfordringen.
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Viborg Ballon A/S
Gørtlervej 7 · 8800 Viborg · Tlf.: 86 62 12 00
www.viborg-ballon.dk   bini@viborg-ballon.dk

Balloner til enhver lejlighed 
– i alle farver og former…

A2 PLAKATER
1 stk. 100 kr. - 2 stk. 150 kr.Priserne er ekskl. moms og levering.

Vi printer naturligvis i flere formater.
Har du brug for hjælp til grafisk opsætning, klarer vore grafikere også det!

Kontakt os på

20 30 65 43eller kontakt@boostingbusiness.dk

MESSEPLAKATER
Skal vi printe plakater til din stand?

eller kontakt@boostingbusiness.dk

Himmerlandsgade 150 • AARS
www.boostingbusiness.dk

Like os på FACEBOOK



FaMilien 
er på vej til at blive genskabt

Man skal prøve det for at kunne forstå 
det. At blive en hjemløs gadebums, 
miste sin familie, de kære børn, at 
alkoholen overtager dagligdagen, at 
man ikke regnes for noget, at folk ser 
ned på en, er en pinsel, som man ikke 
forstår, før man har prøvet det. Det 
er John Ding Ding’s oplevelse efter 
år som hjemløs. At tingene med den 
rette hjælp kan vende i en positiv 
retning, er også hans oplevelse.

glæden ved selv at have betalt
– Jeg elsker at komme hjem til min 
lejlighed. Indretningen er spartansk, 
men jeg har det jeg skal bruge. En 
seng der er købt i den Blå Avis.

En sofa som jeg er blevet foræret. Et 
sofabord fra genbrugsbutikken og en 
seng til min børn, som kollegaerne 
i Roskilde Teltudlejning har tiltænkt 
mig. Køkkenet er linet op med ser
vice, så der kan serveres kaffe for de 
venner, der besøger mig. Det hele er 
mit og betalt med de midler der er 
tilbage, når jeg har betalt mine udgif
ter. En herlig følelse af ikke at være 
en belastende del af samfundet, siger 
John Ding Ding, der nu er blevet 
etableret i en lejlighed i nærheden af 
Idrætsparken i København.

Respekt og ros
– Herligt at kunne tage bussen og 
toget for at komme på arbejde og 
her være en del af et fællesskab med 
gode kollegaer. De har taget godt 
imod mig, viser respekt og roser mig 
for mine færdigheder og er klar til at 
lære mig nyt, når der er noget jeg ikke 
kan. Det giver mig lyst til at komme 
videre i livet. En udfordring jeg har 
taget op med at gå i skole om aftenen 
og lære dansk og matematik siger 
John Ding Ding, der taler fire sprog 
ud over dansk perfekt.

tak til gud og tom
– Når børnene kommer og besøger 
mig, så bliver jeg glad. De er mit et 
og alt, men jeg har ikke haft nogen 
særlig kontakt med dem i fire år. Det 
har jeg nu og føler at jeg igen har en 
familie. Tak til Gud og Tom, fordi de 
har hjulpet mig, siger John Ding Ding, 
der er født i Sudan.

Det 
var en 
positiv ople-
velse for John Ding 
Ding at blive uddannet telt-
montør. Her fik han en ballast,  
som giver et løft over for kollegaerne.

John Ding Ding er væk fra livet som 
hjemløs og klarer nu et fuldtidsarbejde 
og undervisning om aftenen. 

Køkkenet er klar til brug med 
et udvalg, så også gæster kan 
bespises.

Det har givet ro i sjælen og 
livsglæde for John Ding Ding 
at være i sit eget hjem efter 
turen som hjemløs på gaden.
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At der er både hjerterum og husrum hos 
engrosfirmaet Pantom, Markstykkevej 4 B, 
Rødovre, er ingen medlemmer af Bran
cheforeningen Danske Festudlejere i tvivl 
om efter virksomhedsbesøget i forbindelse 
med Forårsmødet. Et hyggeligt og informa
tivt møde, hvor deltagerne fik lejlighed til at 
høre om virksomhedens historie, de vare
grupper der tilbydes, de foodmaskiner der 
sælges, samt hvilke ydelser i forbindelse 
med vedligeholdelse og reparationer, der 
laves for kunderne.

inspirationer fra events 
skabte Pantom
Direktør Per Ole Ødemark bød de 27 del
tagere velkommen til virksomheden, hvor 
der på trods af mange varer på hylderne 
var masser af hjerterum at bevæge sig rundt 
på virksomheden i. Han oplyste, at det var 
hans far, der havde startet firmaet op efter 
inspiration fra events i andre lande. Et tiltag 
der startede med læskedrikke og popcorn. 
Sortimentet er nu udvidet til saft til såvel saf
tevand som slushice, softicemix, alt til frem
stilling af popcorn og candyfloss, snacks 
m.m..w Udover råvarerne forhandles også 
de maskiner, der bruges til fremstillingen.

Brancheforeningsformand Svenning Kjær Pe
dersen overrækker en anerkendelse til direktør 
Per Ole Ødemark.

Ronny Dyring, værkstedsleder og elektriker, ses her i gang med at orientere en af grup
perne om sit arbejde på serviceværkstedet.

Ole Poulsen, produktionschef, fortæller her om forretningsgangen på lageret og om de 
varegrupper, der sælges.

Direktør Per Ole Ødemark, Pantom, informerer her deltagerne om virksomheden og 
dens muligheder for hjælp til festudlejningsbranchen.

Jan Torp, Pantom, var ikke sen 
til at notere sig salg af råvarer og 
maskiner.

Flere benyttede sig af det gode pris
tilbud, der var på køb af varer på be
søgsdagen.

PantoM 
servicerer

festudlejere



nedbrud kan være kortvarige
– Vi er leverandører og serviceorgan for 
festudlejningsbranchen. Samme dag som 
vi får en bestilling er vi klar til at sende råva
rerne. Er der problemer med maskinerne, så 
hjælper vi gerne med at få dem ordnet. Vi 
har specialister der er klar til at tage fat på 
akutte reparationsarbejder. Vi har et bredt 
sortiment hjemme af reservedele til de 
maskiner, vi forhandler, så et nedbrud kan 
være kortvarig, når vi kommer på banen. 
Jeg ser derfor festudlejningsbranchen og os 
som værende tætte samarbejdspartnere, 
der kan være en stor hjælp for hinanden, 
understregede direktør Per Ole Ødemark.

gode tilbud på dagen
Derefter orienterede de forskellige medar
bejdere om deres opgaver og muligheder 
for at yde en hurtig hjælp. Det i såvel deres 
afdeling i Rødovre som i Hobro, hvor der er 
såvel råvarer som maskiner. Som en kvitte
ring for besøget fik deltagerne et rigtig godt 
tilbud på køb af varer, hvilket mange gjorde 
brug af. Afslutningsvis blev deltagerne budt 
på prøver af råvarer til læskedrikke og pop
corn.

Ingen gik sultne hjem fra virksomhedsbesø
get. Der var nemlig til dagens besøg lejet 
en pølsevogn ind, hvor deltagerne kunne 
forsyne sig med pølser, øl og vand.

I alt 27 medlemmer af Bran-
cheforeningen Danske Fest-
udlejere var mødt op til be-
søget hos Pantom.

Direktør Per Ole Ødemark får en snak 
med sine landsmænd Stein Ålstedt, 
Vågå Arrangement Service og Svein 
Haga, PSSelskapsutleie, Randaveg, 
begge Norge.

Der er kvik levering hos Pantom, hvor varerne som udgangspunkt pakkes og 
sendes samme dag som de bestilles.

Besøget blev også brugt til faglig snak 
om mange ting i branchen.
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Dan Halstad, FestogSer
vice.dk Fredensborg får 

en snak med Jan Torp 
om køb af popcorns og 

slushicemaskiner.
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GØR DIN 

FORRETNING 
LIDT FESTLIGERE   DEM
IKADAN-GULVE
Festen er for dine kunder og deres gæster. Det er klart. Hos Ikadan vil vi imidlertid 
også bidrage til festen ved at gøre det nemt for dig som festudlejer. Derfor har vi 
skabt nogle særlige fordele, der uden tvivl bringer dig i festhumør. Se bare her ...

RING PÅ 96 60 64 00 OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD ELLER E-MAIL PÅ PT@IKADAN.DK 
OG BESTIL IKADAN-GULVE ALLEREDE I DAG. SÅ ER FESTEN BEGYNDT …

floor systems

  
 
 

Få leveret i en fart
Vi har altid gulve på lager.

Køb dansk kvalitet til festen
Vi bruger de bedste råvarer, og sikrer en langtidsholdbar 
kvalitet. Produkterne er designet, udviklet og produceret i 
Danmark.

Undgå de tunge løft
Plastgulve fylder mindre og vejer op til 60 % mindre end 
trægulve. 

Nem at rengøre
Plast er nem at vedligeholde med gængse rengøringsmidler.  

NY hjemmeside: www.ikadanfloor.com

Skinnen løser problemer 
med ekspansion af plast-
gulve på større arealer,  
hvor store temperatur - 
svingninger kan fore-
komme. – Kan også an- 
vendes som kabel bakke.

                     IKAFLEX 
ekspansionsskinne
NYHED:



HjælP til FolK 
der hænger i bremsen 

giver loyale medarbejdere
Der skal være plads i firmaer af vores 
størrelse til at give en social tilba
gebetaling. Mange har det svært og 
kommer let ud på et skråplan. Folk 
vender kriminelle, misbrugere og 
andre uheldige ryggen, men det gør 
vi ikke, understreger direktør Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltudlejning, 
der selv har taget belastede unge 
under sine vinger og det med gode 
resultater.

tag godt imod 
skæve eksistenser
– Vi har masser af udfordringer i vort 
daglige arbejde som den truede 
del af samfundet kan være med til 
at løse. I et tæt samarbejde med 
kommunerne er der meget, der lyk
kes. Et positivt resultat giver lyst til 
at give nye en chance med de dag
lige arbejdsopgaver. Jeg vil derfor 
opfordre kollegaer til også at yde 
en social indsats ved at tage skæve 
eksistenser ind.

et socialt løft
Historien om den hjemløse John Ding 
Ding, der er beskrevet i en artikel i 
dette nummer af Festudlejer.dk viser 
tydeligt, hvilke positive ting der kan 
ske ved at der gøres en indsats. En 
historie som hos Tom Rasmussen, 
Roskilde Teltudlejning, har flere fortil
fælde med at give medarbejdere et 
socialt løft.

Holder kommunerne i ørerne
– Det kræver tid og ressourcer at 
arbejde sammen med kommuner 
omkring et personligt løft for de, der 
er kommet galt afsted. Det kan bety
de, at man bliver en form for person
lig assistent for vedkommende. Skal 
sørge for at få basale ting som en lej
lighed at bo i på plads. At vedkom
mende får en sund og nærende kost. 
At der tilrettelægges uddannelses
forløb, som afpasses med arbejdsti
den. Ting som det er vigtigt at holde 
kommunernes jobcentre i ørene med 

overholdes. Skiftende sagsbehandle
re gør, at aftaler glemmes og vender 
optimisme til et nederlag for per
sonerne. Det må ikke ske og derfor 
bruger jeg og medarbejderne meget 
tid til at hjælpe til og holde kom
munerne fast i de aftaler, der indgås, 
siger direktør Tom Rasmussen, Ros
kilde Teltudlejning.

Hjælp giver loyale 
medarbejdere
– Vi har hjulpet unge, der har hængt 
i bremsen med at finde lærepladser 
og det er lykkedes.. Vi har haft hjem
løse, hvorfra erfaringerne er dob
belte. Den ene kom godt i gang. Den 
anden ikke. Men de fik chancen og 
det glemmer de ikke. Flere er vendt 
tilbage senere i livet og er blevet 
loyale medarbejdere hos os. Det 
giver en lyst til at prøve igen, 
siger direktør Tom Rasmus
sen, Roskilde Teltudlejning.
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For direktør Tom Ras-
mussen, Roskilde Telt-
udlejning, er det en 
oplagt opgave at give 
folk der hænger  
i bremsen et løft.

Det er vigtigt at have loyale medarbejdere til at bakke op, når der skal gives et socialt løft.
Og det at være med i et arbejdsfællesskab, få ros og vist tillid er i sig selv et løft.
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KEN STORKØKKEN A/S
Runetoften 15-17
DK-8210 Aarhus V

Salg: 86 24 84 00
Service: 70 10 20 91
www.kenstorkoekken.dk

RIEDEL 
druespecifikke krystalglas

fra 17,95 KR.
Mål

BUND-
PRIS kr. Varenr.:

Gourmettallerken - dyb 182 mm 29,00 459910

Gourmettallerken - dyb 248 mm 59,00 459908

C Gourmettallerken - dyb 310 mm 79,00 459909

Tallerken - flad 165 mm 19,00 459911

Tallerken - flad 217 mm 29,00 459912

Tallerken - flad 260 mm 39,00 459913

B Tallerken - flad 288 mm 49,00 459914

A Tallerken - flad 324 mm 89,00 459915

EVOLVE 
Stilfulde og enkle tallerkner

A

TOP-P RODUKTE R 
ALTID TIL EN  

FAST LA V PRI S

Varenr.: 
106005

Varenr.: 
106015

5 ÅRS

Kantskårs-
GARANTI 

B

C

Højner udtrykket og  
oplevelsen ved bordet

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

Dugen til pagode er frem stillet i 
brandgodkendt 720 gram pvc dug. 

Dugen er lakeret på begge sider  
og har low-wick garn, som 

forhindrer misfarvninger

PAGODE 3 x 3 meter

Pris: 9.000 kr.
Tillæg for vinduer og lynlåsdør

Prisen er excl. moms og ab fabrik

Her vises en pagode 
på 4 x 4 meter

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

Dansk 
produceret

Lyager 11• 6933 Kibæk • Tlf.: 97 19 13 11 • e-mail: kp@kibaek-presenning.dk

Du finder vores komplette produktsortiment på: www.kibaek-presenning.dk



Øget sikkerhed i festudlejningsbran
chen gennem uddannelse af teltmon
tører er i udvikling. Tilgangen til telt
kurserne er tiltagende og til efteråret 
tilbydes et nyudviklet kursusforløb, 
som er ændret fra at være et treda
ges kursus til at være et ugekursus.
Planlægning af teltopstilling og ind
retning – 3 har været tilbudt som 
kursus tidligere, men efter de nye 
certificeringsregler er trådt i kraft bli
ver kursusforløbet revideret og tilpas
set de nye krav. Det betyder, at det 
fremover bliver et ugekursus.

Uddannelse giver ro i maven
– Det er glædeligt at se udviklingen 
på kursusområdet. Det giver dygtige 
medarbejdere, der med kendskab til 
regler om muligheder for sikkerhed 
kan løse deres opgaver optimalt. Det 
giver indehaverne, som har ansva
ret for sikre opstillinger, ro i sjælen 
fordi de ved, at deres medarbejdere 
er godt skolet. Samtidig er det et 
vigtigt markedsføringstiltag over for 
kunderne, at det er uddannet perso
nale, der udfører opsætningen, siger 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen. 

Krav til medlemskab 
strammes op
Ifølge Brancheforeningen Danske 
Festudlejeres strategiplan skal alle 
medarbejderne i medlemsforenin
gerne have deltaget i kurserne Mon
tering af rammetelte – 1 og koordi
nering af teltmontage – 2 og have 
minimum en uddannet teltmontør 
med ved alle teltopstillinger. Bran
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen understreger, at man ser 
meget skarpt på, at dette overholdes, 
hvis man ønsker at være medlem af 
Brancheforeningen Danske Festudle
jere. Vi vil vise, at vi gør en forskel, 
understreger han.

Kurser:
I dagene 30. okt.  3. nov. 2017 
afvikles der således kursus i 
Planlægning af teltopstilling og 
indretning – 3.
I dagene 6.10. november 2017 
afvikles der kursus i Koordine
ring af teltmontage – 2. Der 
arbejdes på at få flere kurser i 
gang til efterår/vinter. Informa
tion herom kommer seneres.

Mindst en uddannet 
teltmontør ved alle 
opstillinger i 2018

Fra 1. januar 2018 skal alle medlemsvirksomheder som minimum have en uddannet 
teltmontør med ved alle opstillinger.

Teltkurserne har en stor bredde og giver 
deltagerne de optimale muligheder for 
efterfølgende at forestå teltopstillinger.

Der bliver arbejdet med forskellige telt
størrelser under kursusforløbene.

Kursusforløbene giver en stor faglig ind
sigt.

Teltkurserne er en blanding af teori og 
praktik.

Udvekslingen af arbejdserfa
ringer under kursusforløbene 
er af enorm stor værdi.
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Der var en summen af snak, fortælling, demon
strationer, fremvisning af varer, nye ideer og 
produkter og gensynsglæde, da Minimessen 
blev afviklet på forårsmødet. Ikke mindre end 23 
leverandører til festudlejningsbranchen havde 
taget opstilling på messen. En tætpakket Mini
messe med masser af inspiration, nye og tradi
tionelle ting og mange nye ting fra leverandører, 
som ikke tidligere har deltaget i brancheforenin
gens messer.

glade vindere af præmier
Stemningen blandt såvel udstillere som gæster 

var høj, messetilbuddene gode 
og mange, glade gensyn med 
kollegaer, konkurrence om at 
vinde to båndoprullere kørte 
og konkurrencer hos flere af 

udstillerne gav glædelige overraskelser hos vin
derne, da de sidst på messen blev udtrukket.

Flere ikke-medlemmer deltog
De besøgende var i høj grad medlemmer fra 
Brancheforeningen Danske Festudlejere, men 
også flere ikke medlemmer fra festudlejnings
kredsen havde fundet vej til messen. Et frem
møde der glædede brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.

Måske nye medlemmer
– Det er rart at se nye festudlejere. De har her 
mulighed for at se, hvad Minimessen byder på, 
få informationer om hvad Brancheforeningen 
Danske Festudlejere står for. De møder vores 
medlemmer og ser måske nogen, som de ken
der og udveksler erfaringer med hinanden. En 
række elementer, som til sammen gør, at man 
måske kunne tænke sig et medlemskab af bran
cheforeningen, siger brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.

124 udstillere og gæster 
på Minimessen
Brancheforeningen Danske Festudlejere har til 
dette års Minimesse gjort en stor indsats for at 
åbne dørene for ikkemedlemmer. En indsats 
der må siges at være en succes og som vil 
blive fulgt op på til næste års Minimesse.

I alt var der 124 udstillere og gæster med på 
Minimessen, hvilket er det største fremmøde i 
Brancheforeningens levetid.

Minimessen blev 
Den StøRSte SUcceS 

nogen sinde

Ken Storkøkken havde mange besøgende på sin 
stand, hvor en række produkter blev præsenteret.

Jacob Strib Sørensen, Wiosoft, præsenterede spændende nyheder for lagersty
ringsog faktureringsprogram.

Kontorcirklens store udvalg i opvaske og transportkasser havde stor interesse hos 
gæsterne.



Streamline præsenterede en række muligheder af plastik borde 
og bænke som er populære tiltag hos festudlejere.

Dorthe Pind, Viborg Ballon, havde stort besøg hos sin stand, 
hvor hun præsenterede en række produkter til forskellige fest
ligheder.

Et nyt besparende produkt med forstærkning af 
hjørner på tagduge havde messen igennem mange 
besøgende.

Milla Mendes, Zederkof, får sig en god snak med Dennis og 
Helle Høglund, PartyLine Teltudlejning, Vordingborg.

Jan Torp, Pantom, får sig her en god snak med Svenning Kjær 
Pedersen, Jørgen og Bettina Damgaard.

Morten Jensen, Vordingborg, får sig her en god snak med Ivan 
Jørgensen, FORCE Technology, som efter messen vurderer, om 
der er basis for at påbegynde certificering af telte.

Aftaler om syn og godkendelse af forlystelser blev lavet mellem 
leverandører fra Inflatom, Ikast og Kaj Rosenstedt, Teknologisk 
Institut.

Traditionen tro var Rønhoff med på Minimessen og præsente
rede en række nyheder.
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Forventninger om en større  Minimesse i 2018
Med 25 udstillere på Minimessen er det den største specialmesse 
for festudlejere i Danmark. En messe som er en tradition og som 
vil være det fremover, lover brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen. Det var en oplevelse at være på Minimessen og 
opleve den tilfredshed, der var fra såvel udlejere som leveran
dører. En succes som ikke mindst skyldes et stort forberedende 
arbejde. Jeg finder, at der er potentiale til at øge antallet af såvel 
udstillere som kunder. Med alt på et sted og en række gode mes
setilbud, så er det noget, man godt vil bruge tid på, mener han.

Der sættes ansigter på hinanden
– At komme på messe er ikke alene at foretage indkøb. Det kan 
også være for at få en god snak med sin leverandør om pro
blemstillinger man har eller få oplysninger om tiltag, de er i gang 
med. Inspiration er der masser at hente af og en god kollegial 
snak hører også med til en messe. Det at få sat ansigt på dem, 
man ofte taler med i telefonen eller udveksler mails med, er også 
en værdifuld ting. Det betyder meget at får lejlighed til at kigge 
hinanden i øjnene og få en dialog om tingene. Mange faktorer gør, 
at det bliver en positiv oplevelse at komme på Minimessen, siger 

Repræsentanter for Brdr. Olsen Teltudlejning Aps, får her gode 
råd af Lars Bybjerg, Kontorcirklen.

Sidste Nyheder fra Bent Brandt blev vist frem på Minimessen.

Der var gang i boden hos Preben Thomsen, Ikadan og Carsten 
Lidegaard, Röder HRS Höcker Gmbh, der begge var fuldt ud 
tilfredse med Minimessen.

Salgschef Carsten Svendsen, Kibæk Presenning, får sig her en god 
snak med Dennis Høglund, PartyLine Teltudlejning og Allan Friis, 
Sydhavnsfest..

Inferno havde mange nyheder med på Minimessen.



Forventninger om en større  Minimesse i 2018
brancheforeningsformand Svenning Kjær Pedersen og understre
ger, at næste års placering på Fyn forventelig vil trække flere jyske 
medlemmer til messen.

Varigheden øges med en time
Såvel udstillere som festudlejere havde travlt på de to timer, som 
messen var afsat til at vare. Derfor bliver næste års messe udvidet 
med en time, således at der bliver bedre tid til at nå gennem de 
mange spændende tilbud, messen indeholder. Med en forvent
ning om at der til næste års messe vil være flere udstillere og 
besøgende, så er det vigtigt, at vi finder lokaliteter hvor alle kan 
være. Det giver et godt fællesskab, en god og hyggelig oplevelse 
og et godt udbytte for udstillerne, som i høj grad oplever en tæt 
kontakt til kunderne.

Der satses yderligere på 2018
Der vil blive lagt kræfter i at styrke messen med et bredere sorti
ment, flere nyheder og tiltag som medvirker til at fremme interes
sen for fra såvel udstillere som kunder at deltage i Minimessen.

Hans og Inger Iversen, Jysk Festudlejning, var meget 
optaget af det udvalg af plastkasser, som Lars By
bjerg, Kontorcirklen, tilbød.

 Festudlejer.dk 23

Forsikringsmægler Carsten Hartlev, Dansk Forsikring i dialog med Niels 
Kristian og Maria Tøsbæk, Nordjysk Service og Teltudlejning.

Der var gang i bestillingsblokken hos Ze
derkof, hvor Rune Andersen, Køge Service 
Udlejning ApS, er i gang med bestillinger.

Der var travlhed ved Brønnums udstilling, hvor Charlotte Dronningga
ard, Bord dæk dig, bliver inspireret.

Jan Cornelis von Lindern fik svar på sine spørgsmål fra Anders 
Scheerbeck, Sækko Solutions.
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Lars Bo fra Kasper & Co havde travlt med  at betjene de mange 
gæster der besøgte hans udstilling.

Teltproducent og udlejer O. B. Wiik var igen i år til stede på mini
messen og fik en god dialog med mange af festudlejerne.

Aksel Rosenlund, Rosenlund Data, viste i år de sidste tilføjelser 
som han har lavet til sit lagerstyringsprogram.

Inflatom ApS sørgede for, at der i år blev sat fokus på mange for
skellige forlystelser til festudlejningsbranchen.

At det som udstiller kan betale sig at deltage i minimessen, kunne 
ses ved Brønnums stand, hvor der var gang i bestillingsblokken.

Preben Thomsen, Ikadan, havde travlt under messen, da nyheder 
om plastgulve optog gæsternes interesse.
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Unikke faciliteter til 
kommende minimesser
Minimessen er en faglig ønskebrønd, 
hvor alle de sidste nyheder i fest
udlejningsbranchen præsenteres. Et 
sted hvor sælger og festudlejer kan se 
hi nanden i øjnene, inspirere hinanden, 
se muligheder, få svar på spørgsmål, 
møde kollegaer fra hele landet og lave 
en god handel, idet de fleste udstil
lere har gode messetilbud, der gælder 
på dagen. En messe der kan tilføre 
festudlejerne inspiration og pludselig 
åbne op for muligheder, man ikke har 
tænkt over. En lang række fagligt relate
rede oplevelser som gør den et besøg 
værd.

Hindsgavl og nr. Vosborg 
kalder
Dette års minimesse med 23 udstillere 
var en succes, der arbejdes videre på at 
udbygge. Et stort opsøgende arbejde, 
informationer til potentielle udstillere, 
telefonkontakt til en række producenter 
og grossister er baggrunden for de 
mange deltagere. En kontakt til en bred 
vifte af bidragsydere til festudlejnings
branchen vil snart blive kontaktet til at 

være med på minimessen 2018, som 
kommer til at foregå på Hindsgavl Slot, 
Middelfart, som rådet over nogle fanta
stiske udstillingsfaciliteter. Det samme 
gør Nr. Vosborg herregård, som bliver 
rammen i 2019. Begge steder bydes 
der på unikke faciliteter, som gør det 
muligt at holde minimessen i ét lokale 
og hvor der kan skabes en stemning, 
der gør det rart, afslappende og hyg
geligt at være til stede.

tiden til at kunne 
snakke sammen øges
– De positive tilbagemeldinger fra 
dette års messe er blevet fulgt op 
med oplevelsen af det liv, der var på 
minimessen. Folk hyggede sig og fik en 
god dialog med de mange udstillere 
og kollegaer imellem. Mange nåede 
ikke at få snakket med alle, hvilket gør 
at vi til næste år forlænger minimessen 
med en time. Lokalernes indretning og 
egnethed har også haft en stor prioritet 
ved valget af de kommende års afvik
lingssteder. Vi vil tilbyde udstillerne, 
vore medlemmer og festudlejere, som 

ikke er medlemmer, de optimale ople
velser ved minimesserne. Vi er en pro
fessionel brancheforening og vil med
virke til at gøre en forskel og det gør vi 
understreger brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.

tidlig kontakt 
til udstillerne
– Der laves inden for kort tid invitati
onspjecer til udstillere med invitation 
til at deltage. Det for at komme andre 
messer i forkøbet, så man ikke booker 
sig ind her og glemmer alt. Forplejnin
gen til udstillerne får et løft og med 
tiltag for at samle flere medlemmer og 
ikkemedlemmer, så gør vi det attrak
tivt for udstillerne at være med. Et 
miks der virker befordrende for alle, 
siger brancheforeningsformand Sven
ning Kjær Pedersen, der ser frem til 
afviklingen af for og efterårsmøderne. 
De er i gode hænder med konsulent 
Heine Pedersen som tovholder, 
garanterer han.

Tilstrømningen af 
besøgende på mini
messen oversteg tid
ligere års besøgstal.
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Når kongeskibet Dannebrog hvert år 
stævner ud i fuld glans fra Flådesta
tion Frederikshavn bærer det på en 
hemmelighed. Det har nemlig over
nattet i et telt under vinteropholdet 
på Flådestationen. En overdækning 
der gør det muligt at gennemføre det 
omfattende renoveringsarbejde, der 
hvert år laves på kongeskibet. Hånd
værkere og specialister er skånet for 
den hårde vind, regn, sne m.v., som 
er et kendt fænomen i Frederikshavn, 
og er sikret den rette temperatur.

Renoveres hver vinter
For at Kongeskibet Dannebrog er 
yderst præsentabel, når det i sin 
fulde længde på 78,43 meter, 10,40 
meters bredde og med en maste

højde på 23 meter, sejler rundt med 
regentparret, bliver det hvert år reno
veret fra top til tå. Alt inventaret tages 
ud, træflader slibes ned og lakeres, 
skibet bliver malet, så det igen er et 
flot Kongeskib, der præsenterer Dan
mark og kongehuset. Det ved som
mertogter i hjemlige farvande eller på 
oversøiske officielle besøg. 

Regentparrets 
private residens
Kongeskibet Dannebrog er en ældre 
dame, som er navngivet i 1931 af 
Dronning Alexandrine i København 
og som hejste kommando første gang 
den 26. maj 1932. Dannebrog tjener 
som officiel og privat residens for 
Regentparret samt øvrige medlemmer 

Kongeskibet 
DanneBRog 
overvintrer i telt

Kongeskibet Danne-
brog præsenterer Dan-
mark og kongehuset i 
mange sammenhænge.

Der er stil over tingene, når Dronning 
Margrethe og Prins Henrik forlader Kon
geskibet Dannebrog for at hilse på 
lokalbefolkningen.

Repræsentanter fra en række for
eninger, erhvervslivet, politikere og 
embedsmænd inviteres ofte til re
ception med spisning.

Hundredevis af personer, 
som vil hilse på regentparret, 
møder op når Kongeskibet 
Dannebrog lægger til havn og 
regentparret forlader skibet.

Regentparret hilser 
på de mange frem

mødte fra broen



 Dronning Margrethe har travlt under 
besøgene forskellige steder i Danmark.

Den værnepligtige stab gør et stort 
arbejde for hele tiden at holde Konge
skibet Dannebrog præsentabelt.

af den kongelige familie, når de er på 
sommertogter. En anden funktion er 
at det også deltager i farvandsover
vågning, sø redningstjeneste og kan 
bruges som hospitalsskib.

Besætning foran skorstenen 
og regentparret bag
Dannebrog er delt op i to sektioner 
med skorstenen som delingspunk
tet. Foran skorstenen er der plads til 
besætning, last og maskinen. Agten 
herfor er den kongelige afdeling som 
i hospitalsskibsrollen kan anvendes til 
anbringelse af patienter. Ved anløb i 
danske og udenlandske havne benyt
tes det overdækkede agterdæk til 
receptioner. 

Her findes også den kongelige bebo
else, der rummer Dronningen og Prins 
Henriks arbejdsværelser, spisesalon, 
fællessalon, soverum med mere.

Specielt udvalgt besætning
Besætningen ombord på Kongeski
bet Dannebrog ledes af Dronningens 
Jagtkaptajn. Den fulde besætning 
består af ni officerer, syv sergenter, 
to konstabler og 38 værnepligtige. 
Alle er specielt udvalgt fra søværnet. 
Befalingsmændene er normalt tilkom
manderet i to – fire års perioder, 
mens de menige værnepligtige kun 
er med en sommer. 
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Der er altid stor festivitas 
omkring kongeskibets 
besøg i havnene.

Mødet med Dronning Margrethe er al
tid en stor oplevelse, især når man 
kan få lov til at overrække en buket 
blomster.

Der sker mange events ved regentparrets besøg. Her ved drejebroen ved kanalen i 
Løgstør.
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3 sikre hits
- fås nu i mindre portioner

Slush Ice 
1 liters dunke i karton 

med 12 stk. 6 varianter.
Glas og sugerør m/ske

 tilpasset i antal.

Popcorn
1 spand = 125 ltr. popcorn

inkl. salt + kokosolie.

Candy  oss 
1 kg spande i karton 

med 6 stk. 3 varianter.
Karton med 300 pinde.

Vest for Storebælt: Øst for Storebælt:
Tlf.: 98 52 30 11 Tlf.: 44 91 86 00
Fax: 98 52 32 11 Fax: 44 91 84 7 8
E.mail: vest@pantom.dk E.mail: ost@pantom.dkwww.pantom.dk

Markstykkevej 4B
2610  Rødovre

Sækko telte er blevet produceret i mere end 30 år

Egen produktion i Danmark

Certificerede telte

Frit farve- og kombinationsvalg

Fleksibel produktion

Reparation af alle typer telte

Egen grafisk afdeling til logoer eller andet tryk på telte

Rådgivning og kundetilpassede løsninger

Stole, borde, bænke, belysning og andet tilbehør tilbyder vi også

Hvorfor   ikke købe direkte hos producenten?

Thorsvej 11 • 6330 Padborg
tlf.: 35 55 50 50  
info@saekkosolutions.dk
www.saekkosolutions.dk



Fra opvaskebørste og -balje 
til tiP toP VaSKelinjeR
Der er de sidste 40 år sket meget 
i det, der fra starten hed Jørgens 
Service Udlejning og nu Nordjysk 
Service og Teltudlejning. Et familie
ejet firma hvor det, at arbejde med 
og på mange måder gøre en indsats, 
var hverdag for alle familiemedlem
merne. En virksomhed der har været 
igennem en kæmpe udvikling og 
som i dag er en af Nordjyllands 
før ende udlejningsforretninger med 
sønnen Niels Kristian Tøsbæk ved 
roret. Et splinternyt opvaskeanlæg 
med to vaskelinjer med alt det nyeste 
inden for opvask er blevet installeret i 
ny renoverede faciliteter.

Sange forfattet 
og trykt med duplikator
Det var en stolt Vivi Tøsbæk, der 
ved åbent hus arrangementet kunne 
berette om de 40 år i festudlejnings
branchen. Først med service, tilbehør 
i form af klapstole og borde. Senere 
med selskabshuse med træsider og 
efterfølgende med telte. En afdeling 

i Kaas og Aalborg satte serviceud
lejningen på det nordjyske landkort. 
Et opkøb af en udlejningsforretning 
i Aalborg satte endnu mere skub i 
forretningen. Der blev åbnet for salg 
af alt, hvad der skal bruges til en 
fest. Sange blev forfattet og trykt på 
duplikator. Spøg og skæmt kom til 
og senere var det salg af fyrværkeri, 
der var med til at løfte omsætningen, 
fortalte Vivi Tøsbæk.

Folk elsker, at vi tager slæbet
– En halinspektør havde fået nok af 
at skulle vaske al servicen af efter 
store arrangementer og ville skifte til 
engangsemballage. Jeg foreslog ham, 
at vi skulle tage opvasken med hjem 
og klare opgaven. En ide der fik suc
ces og som vi har fastholdt gennem 
flere år. Folk elsker at vi tager slæbet 
med opvasken og er glade for at få 
leveret rent og pænt service, bestik, 
glas m.v.. Jeg har været med til at 
slide tusindvis af viskestykker op ved 
opvask og afpudsning af glas m.v. Det 

vi har leveret har altid været tip top, 
understreger Vivi Tøsbæk i sin 40 års 
jubilæumstale.

totalarrangementer 
med råd fra kokken
Efter at sønnen Niels Kristians Tøsbæk 
i 2008 overtog udlejningsforretningen 
efter sine forældre, er der sat ekstra 
skub i virksomheden.

Kundekredsen er udvidet betydeligt, 
telte til udlejning er igen på program
met og totalarrangementer med alt 
til festen er kommet på programmet. 
En opgave der er let for Niels Kristian 
Tøsbæk at varetage som uddannet 
kok med stor erfaring fra køkkendrift.

tillYKKe!
Brancheforeningen Danske Fest
udlejere ønsker Nordjysk Service 
og Teltudlejning stort TILLYKKE 
med deres 40års jubilæum 
og pøj, pøj i fremtiden.

Vivi Tøsbæk holdt en spændende 40 
års jubilæumstale, mens Niels Kristian 
Tøsbæk lyttede på.

Fra det flot besøgte jubilæumsarrangement ses fra 
venstre Peter Zederkof, Niels Kristian og Vivi Tøsbæk 
og Carsten Svendsen.

Værtsparret Niels Kri
stian og Maria Tøsbæk 
ses her ved det velfor
synede gavebord.

 Der var mødt 
mange venner, kunder 
og tidligere medarbej
dere op til jubilæums

arrangementet.
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Branchemiljørådet Service – Tjenesteydelser har foranlediget, at 
Brancheforeningen Danske Festudlejere udgiver Branchevejledning 
Opstilling af telte, der er udkommet i en trykt og digital udgave. 
En udgivelse der sætter fokus på de nedslidninger der er tale 
om i det fysisk krævende teltmontør arbejde og giver råd til en 
forebyggende indsats i branchen. Et godt arbejdsmiljø i festudlej
ningsvirksomhederne bidrager til større arbejdsglæde, motivation 
og produktivitet. Det sparer omkostninger ved ulykker og erhvervs
sygdomme, mindsker sygefraværet og sikrer en mindre udskiftning 
blandt medarbejderne.

Udviklet af tværfaglig gruppe
En pjece der er udarbejdet af konsulent Heine Pedersen og hans 
kone Anette Gammelholm i et samarbejde med en gruppe tvær
faglige personer inden for en række organisationer, som arbejder 
med teltopstillinger. Afslutningsvis har pjecen været til gennem
syn hos Arbejdstilsynet, før den blev trykt.

informationer og henvisninger
Pjecen er et godt arbejdsværktøj for alle inden for festudlejnings
branchen, som arbejder med teltopstillinger og nedtagninger. Der 
er nævnt en række konkrete arbejdsfunktioner, som man bør være 
opmærksomme på. Ligeledes er der en række henvisninger til ste
der, hvor man kan finde yderligere informationer om de regler, der 
er omkring de enkelte områder i arbejdsmiljølovgivningen.

Vigtige punkter er beskrevet
Samarbejde om arbejdsmiljøet, årlige arbejdsmiljødrøftelser, 

Branchevejledning sætter 
FoKUS PÅ aRBejDSMiljø

Arbejdsglæde giver 
motivation, øger produk-
tiviteten, giver mindre syge-
fravær og formindsker ud-
skiftningen af medarbejdere.

Vær to om at bære tunge genstande.

Træk er belastende for ryg, skuldre og ben, når der trækkes 
tagduge af og på.

Brug trækvogn til transport af teltduge og vær flere om opga
ven, så arbejdsbelastningen bliver så minimal som muligt.



Branchevejledning sætter 
FoKUS PÅ aRBejDSMiljø

samarbejde på steder med flere arbejdsgivere er skitseret. Lige
ledes er kravene til APV (Arbejdspladsvurdering) belyst og der 
er et udkast til en APV tjekliste, som indeholder de punkter, der 
afdækker arbejdsområdet. Der gives vejledning om oplæring af 
nye medarbejdere, hvordan der skal instrueres og føres tilsyn. 
Forebyggelse af ulykker af forskellig art er beskrevet. Det samme 
er belastninger af kroppen, tekniske hjælpemidler, værnemidler, 
det at bruge kemikalier og det psykiske arbejdsmiljø. Der findes 
ligeledes forslag til opvarmnings og strækøvelser før arbejdets 
påbegyndelse.

god reminder
Pjecen er illustreret med konkrete eksempler og billeder fra hver
dagen i teltudlejningsbranchen og er et godt hjælpemiddel i det 
daglige arbejdsmiljøarbejde. En god reminder til indehaverne om, 
hvad de er forpligtiget til at fokusere på og til medarbejderne om, 
hvad forkerte arbejdsmåder kan få af betydning for deres helbred.

Hvordan fås branchevejledningen?
Branchevejledning Opstilling af telte kan af medlemmer i Branche
foreningen Danske Festudlejere fås i trykt udgave ved henvendelse 
til: heine@festudlejer.dk eller ved henvendelse til Branchefælles
skabet for arbejdsmiljø (BFA), Fællessekretariatet, H. C. Andersens 
Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 33 77 33 77.

Den digitale udgave findes på: 
 https://barservice.dk/KulturogidrAetsaktiviteter1

Brug trækvogn til at 
undgå bæring.

Hvis det ikke er muligt at 
anvende tekniske hjæl
pemidler, så vær to per
soner til at løfte de tunge 
byrder.

Brug af 
trappe 
nedsætter 
arbejde 
over skul-
derhøjde.

Arbejde over skulderhøjde bør nedsættes 
mest muligt.
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KReatiVitet 
i Hvalsø teltudlejning 
ViSeR Vejen FReM

Der var stolte medarbejdere hos Hvalsø 
Teltudlejning, da de fik at vide at deres 
udlejningsforretning var blevet kåret til 
Årets Festudlejer 2016. ”Godt at andre 
påskønner den indsats vi laver og kan 
indse, at vi er med til at gøre en forskel” 
Ordene kom fra det samlede personale. 
At de har fortjent hæderen for deres 
arbejdsindsats sammen med ejerparret 
Kirsten og Claus Petersen er man ikke i 
tvivl om, når man besøger udlejningsfor
retningen, der har eksisteret i 23 år. 

Fællesspisning 
i det private køkken
En arbejdsplads hvor man har stor 
respekt for hinandens ansvarsområder, 
hvor medarbejderne er en naturlig del 
af det udviklingsarbejde, der altid er i 
gang. Hvor man er som en stor familie, 
der jævnligt inviteres ind i det private 
køkken til fællesspisning og faglig snak. 
En udlejningsforretning hvor kunderne 
får den optimale betjening og hvor per
sonalet gør hvad de kan for altid at yde 

deres bedste. En fælles indsats der 
har givet Hvalsø Teltudlejning et meget 
positivt renomme.

tunge løft er bandlyste
Kvalitet, alsidighed, først med det sidste 
nye, udvikling og fintænkning af en lang 
række finesser der sammen med orden 
og respekt for materiellet er noget, der 
står højt hos alle. Der gås ikke på kom
promis med nogle arbejdsopgaver og 
arbejdsmiljøet prioriteres højt. Truck, 
Manitou, eldrevne stablere, lifte til at 
nå op på hylderne i de tætpakkede 
lagerhaller er naturlige ting. Tunge løft 
er bandlyst og brugen af hjelm ved 
opstilling og nedtagning af telte er en 
selvfølge. Sikkerheden under arbejdet 
skal være i orden.

Uddannelsesbaggrunden 
er i orden
Flertallet af medarbejderne har været 
på teltkurser og indehaveren Kirsten og 
Claus Petersen har samlet deltaget i de 

Ildsjælene fra Hvalsø Teltudlej-
ning er altid klar til nye udfor-
dringer, hvor kundekontakten 
og servicen er i højsædet.

Claus og Kirsten Petersen glæder sig 
over udnævnelsen som Årets Festud
lejer 2016 og ved, at deres personale 
er et vigtigt led for at kunne nå resul
taterne.

Henrik Petersen er ikke i tvivl om at der 
skal bruges sikkerhedshjelm, når der 
foretages op og nedstillingsarbejde 
af telte.



kurser, der har været udbudt i samar
bejdet mellem AMUNordjylland og 
Brancheforeningen Danske Festudlejere. 
En samlet uddannelsesbaggrund der 
giver sikkerhed ved teltopstillinger og 
god information og vejledning til kun
derne.

Visioner der viser vejen frem
Nytænkning og udvikling er hverdag i 
Hvalsø Teltudlejning. Her vil man hel
lere være ti skridt foran end et bagud. 
Udvikling af faste vægge med vinduer, 
døre, faste plastsider og meget mere 
er en naturlig del af vinteren og forårets 
arbejde. Her tænkes visioner, som er 
med til at vise vej til, hvordan teltud
lejning forventes at blive fremadrettet. 
Der samarbejdes med eventmagere om 
afprøvning af nyhederne, så de kommer 
i brug og gennem brugen læres nye 
ting, som der så findes løsninger på.

Stort og bredt vareudbud
Bredden i udlejningssortimentet er stor 

og tæller ud over telte, inventar, træog 
plastikgulve, service, borddekorationer, 
food maskiner, og også en række forskel
lige børneforlystelser. Hvad der præcist 
er på lagerlisten afhænger af, hvor Claus 
og Kirsten Petersen har opholdt sig. Hver 
gang de er på messe, inspireres de og 
udlejningssortimentet øges.

et StoRt tillYKKe!
Fra Brancheforeningen Danske Fest
udlejere skal der lyde et STORT TIL
LYKKE med titlen som Årets Festud
lejer 2016. I er ildsjæle inden for 
festudlejningsbranchen, som vi har 
brug for. I er med til at profilere bran
chen og give den et godt ry.
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Indehaver Claus Petersen er her sammen med personalet i tænke
boks omkring udvikling af et udviklingsarbejde med fremstilling af 
faste teltsider af plastik.

Klaus Andersen styrer sammen med Claus 
Petersen udlejnings og kontorarbejdet.

Lars Bo Petersen styrer al udlejning fra sit 
lille kontor i lagerhallen.

Det vækker glæde, når mor Kirsten inviterer på varm mad i privat
køkkenet.

Der er system og orden i alt hos Hvalsø Telt
udlejning. Her er det Flemming Langbak, 
der lægger duge på plads.

Teltmontør Jan Jørgensen er i 
fuld gang med reparations
arbejde.
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Opbevaring og telte FESTUDLEJERE
foldetelte • partytelte • stabelstole • klapstole • plastborde • opvaskemaskiner • tallerkener • isenkram • foldetelte • partytelte • stabelstole • klapstole • plastborde • opvaskemaskiner • tallerkener 

Prins Christians Kvarter 28 • 7000 Fredericia • 89 12 12 00
www.zederkof.dk • info@zederkof.dk

Opvaskebakker
fra 80,-
Opvaskebakke
Grå, robust opvaskebakke, modstår kemikalier og 
tåler høje temperaturer.

Art.nr. Mål pris pr. stk.

1 Glasbakke (9 rum) PU71039 50 x 50 x 10,2 cm 107,-
2 Glasbakke (16 rum) PU71040 50 x 50 x 10,2 cm 115,-
3 Glasbakke (25 rum) PU70087 50 x 50 x 10 cm 115,-
4 Glasbakke (36 rum) PU71041 50 x 50 x 10,2 cm 124,-
5 Glasbakke (49 rum) PU71042 50 x 50 x 10,2 cm 133,-
6 Tallerkenbakke PU70084 50 x 50 x 10 cm 93,-
7 Tallerkenbakke 

(1 side åben)
PU71044 50 x 50 x 10,2 cm 98,-

8 Universalbakke 
finmasket

PU70085 50 x 50 x 10 cm 89,-

9 Universalbakke 
stormasket

PU71043 50 x 50 x 10,2 cm 98,-

10 Bestikbakke PU70086 42,5 x 20,5 x 15 cm 80,-
11 Ramme (25 rum) PU70522 50 x 50 x 4,4 cm 49,-
12 Ramme PU70523 50 x 50 x 4,4 cm 49,-

Peter Zederkof
Tlf. 8912 1260
Mail. peter@zederkof.dk

Tlf. 8912 1262
Mail. lm@zederkof.dk

Tlf. 8912 1261
Mail. milla@zederkof.dk

Milla Mendes Louise Mortensen

CERTIFICEREDE TELTE
Ring 8912 1200 og få 

vejledning hos din sikre 
leverandør

BESTIL NU PÅ 8912 1200SE MERE PÅ ZEDERKOF.DK

Bordbænke sæt 220x67 Økonomi
Art.nr. 09091

Kun   745 ,-

Simpelbar
Hvid: Art.nr. 65202

Sort: Art.nr. 65203

Kun   1.845,-

Zown Plastbord Cocktail + Dug
Bord: Art.nr. 12522
Hvid Dug: Art.nr. 091611

Sort Dug: Art.nr. 091591

Sætpris Kun   395,-

Transport Trolley
Art.nr. PU70419

Kun   355,-

Overtræk til glasbakke
Art.nr. PU71046

Kun   178,-

20m lyskæde 100 cm
Art.nr. 31002

Kun   399,-

SÆT

Kun   12,-

LED 1W Kronepære Roed
Art.nr. 35036

LED 1W Kronepære Gul
Art.nr. 35037

LED 1W Kronepære Orange
Art.nr. 35038

LED 1W Kronepære Groen
Art.nr. 35039

LED 1W E27 klar
Art.nr. 35039

LED 1W Kronepære Blaa
Art.nr. 35040

LED 1W Kronepære Hvidt glas
Art.nr. 35041
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www.festudlejer.dk

Start Den gode Fest med en henvende lse til www.festudlejer.dk

en god fest er aldrig længere væk end 
en opringning – eller et klik på
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www.festudlejer.dk

Start Den gode Fest med en henvende lse til www.festudlejer.dk

en god fest er aldrig længere væk end 
en opringning – eller et klik på

jylland
aabybro – 9440 
Aabybro Telt- & Serviceudlejning 
Tlf. 23 24 35 07

Bindslev – 9881 
Gorm’s Telt og Serviceudlejning 
Tlf. 40 27 29 77

Bjerringbro – 8850 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

Bramming – 6740 
Bramming Festudlejning 
Tlf. 75 17 40 08

Børkop – 7080 
Trekantens Oliefyrservice ApS 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming – 8762 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Fredericia – 7000 
Festmesteren 
Tlf. 75 92 44 11

Hjørring – 9800 
Hjørring Telt- og Serviceudlejning 
Tlf. 61 66 56 60

Harlev – 8464 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

Højbjerg – 8270 
Dansk Mobilscene A/S 
Tlf. 40 55 91 36

langå – 8870 
SL Udlejning 
Tlf. 20 15 62 45

lystrup – 8520 
Alt til festen.dk 
Tlf. 70 22 63 12

låsby – 8670 
Jysk Festudlejning 
Tlf. 86 95 16 65

nykøbing m. – 7900 
Nykøbing Serviceudlejning 
Tlf. 23 45 59 33

nørresundby – 9400 
Tommy Telt ApS 
Tlf. 70 22 83 88

Pandrup – 9490 
Nordjysk Service- og teltudlejning 
Tlf. 98 24 56 80 / 20 91 12 07

randers – 8920 
Alt til festen.dk 
Tlf. 70 22 63 10

ranum – 9681 
Ranum Teltudlejning 
Tlf. 98 67 68 39

ribe – 6760 
Ribe Fest Udlejning 
Tlf. 75 41 18 18

Silkeborg – 8600 
Hardy Nielsen 
– Telt & lydudlejning 
Tlf. 86 81 02 09

Sæby – 9300 
Sæby Fest Service 
Tlf. 98 46 38 30

tarm – 6880 
Ådum Serviceudlejning 
Tlf. 97 37 41 13

thisted – 7700 
Nord-Vest Box Udlejning 
Tlf. 40 44 65 37

thisted – 7700 
Thisted Seviceudlejning 
Tlf. 97 92 11 12

varde – 6800 
Hjortshøj Party Service 
Tlf. 75 25 17 29

varde – 6800 
Tinghøj Service Udlejning 
Tlf. 75 26 14 86

vojens – 6500 
Aamand Udlejningscenter 
Tlf. 74 50 64 40

vejen – 6600 
Vejen-Askov Telt &  
Serviceudlejning 
Tlf. 40 72 18 84

ørsted – 8950 
Ørsted Telte A/S 
Tlf. 86 48 89 65

Fyn
odense – 5220 
A-udlejning 
Tlf. 66 12 29 27

odense – 5250 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 66 11 11 99

ringe – 5750 
Event Fyn ApS 
Tlf. 72 48 88 12

Svendborg – 5700 
Alletiders Party Service 
Tlf. 62 22 10 33

Søndersø – 5471 
Vigerslevlund Udlejning 
Tlf. 64 89 23 30

Sjælland og Falster
Ballerup – 2750 
Eventudlejning.dk 
Tlf. 22 11 27 27

Brøndby – 2605 
Dantelt.dk 
Tlf. 43 44 78 78

Brøndby – 2605 
First Party A/S 
Tlf. 43 43 40 80

Fredensborg – 3480 
Fest- og Service.dk  
Fredensborg 
Tlf. 26 25 64 30

Hedehusene – 2640 
FløngPartyTelt 
Tlf. 40 33 62 00

Hedehusene – 2640 
Roskilde Teltudlejning ApS 
Tlf. 46 59 34 84

Helsingør – 3000 
Brødr. Olsens Teltudlejning 
Tlf. 20 33 53 54

Herlev – 2640 
Rent a Tent ApS 
Tlf. 44 53 35 11

Holmegaard – 4684 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

Hvalsø – 4330 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10

kokkedal – 2980 
Service 2000 A/S 
Tlf. 70 20 20 00

køge – 4600 
Køge Serviceudlejning ApS 
Tlf. 27 51 76 66

maribo – 4930 
Sydhavsfest.dk 
Tlf. 50 88 80 41

næstved – 4700 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

rønnede – 4683 
Faxe Teltudlejning 
Tlf. 56 71 24 25

Slagelse – 4200 
ShowTech 
Tlf. 58 50 61 51

Stege – 4780 
O.B.Wiik 
Tlf. 70 20 34 75

St. merløse – 4370 
Hede Serviceudlejning  
St. Merløse 
Tlf. 28 71 02 77

vallensbæk – 2665 
Bord Dæk Dig A/S 
Tlf. 36 30 36 33

vedbæk – 2950 
Charlottenlund  
Udlejning ApS 
Tlf. 39 64 31 46

vemmelev – 4241 
Vemmelev Festudlejning  
og Festbutik 
Tlf. 57 82 07 19

vordingborg – 4760 
Vi-er-til-fest 
Tlf. 21 72 37 23

vordingborg – 4760 
Hold Da Helt Fest 
Tlf. 55 34 12 10

vordingborg – 4760 
Party-Line Teltudlejning 
40 19 55 82

Brancheforeningen danske Festudlejeres medlemmer  
leverer service, borde, stole, festtelte, hoppeborge, legeredskaber  

og meget andet festmateriel

ved at vælge et af vore medlemmer får de garanti for kyndig vejledning 
og behandling som grundlag for den store begivenhed

Start den gode Fest med en henvendelse til  
danmarks professionelle Festudlejere

Slå på tråden – eller gå ind på www.festudlejer.dk
randaberg

norske 
medlemmer

Bergen 
Eventtjenester 

Tlf. +47 99 500003

oslo 
Rent a Tent 

Tlf. +47 906 79 053

randaberg 
PS Selskapsutleie 

Tlf. +47 92 04 21 34

tornes 
Underholdningshuset 

Tlf. +47 982 17 146

vågå 
Våga Arrangement Service 

Tlf. +47 59 431 132

Medlemmer pr. 1. januar 2017
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Bergen

tornes

vågå

oslo
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Leif Sørensen, Holtegaard Trading, vil medvirke til markeds
føringen af Brancheforeningen Danske Festudlejere med sin 
nyskabelse i form af en festudlejer hoppeborg.

Brancheforeningen 
brandes med 
HoPPeBoRg
En ny form for dekoration af hoppeborg er kommet på 
banen efter af Leif Sørensen, Holtegaard Trading, har fået 
fremstillet en Festudlejerhoppeborg. Ingen vil være i tvivl 
om, at den flot dekorerede hoppeborg vil sende posi
tive signaler om Brancheforeningen Danske Festudlejere på 
opstillingsstederne.

tilbud står ved magt
– Jeg lovede sidste år at ville lave et kanon tilbud på en 
hoppeborg til de medlemmer af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere, som besøgte mig på IAPPA messen i Orlando. 
Studieturen blev imidlertid aflyst og ingen fik derfor mulig
heden af det gode tilbud. Det har der været mulighed for 
i foråret frem til forårsmødet, hvor det var mig, der måtte 
sende afbud grundet forretningsrejse i udlandet. Men den 
første Festudlejer hoppeborg er på banen og er blevet en 
succes, siger Leif Sørensen, Holtegaard Trading.

Farligt gods har været en overset udfordring hos mange 
festudlejere, men forståelsen for at tilføre området nytænk
ning er blevet stor. Efter at minikurset i Farligt gods blev 
gennemført i forbindelse med forårskurset, har udviklingen 
for alvor taget fat.

opgradering med dokumenter
På morgenmødet før minimessen med Aksel Rosenlund, 
Rosenlund Data, kunne han ikke være i tvivl om, at de lager
styringsprogrammer han har udarbejdet og som bruges flit
tigt blandt festudlejerne, bør opgraderes med automatisk 
udstedelse af de dokumenter vedr. farligt gods, som skal 
følge varerne.

Farligt gods dokumenter udskrives
direkte fra udlejningsprogrammet

Festudlejerhoppeborg i høj kvalitet
En kvalitetshoppeborg lavet af Richard Taylor, firmaet 
Bounce Abouts LTD, England, som er kendt for at være 
verdens bedste producent af oppustelige forlystelser, er 
hvad der blev budt på. En hoppeborg som ved almindelig 
udlejning i festudlejningsbranchen vil have mange års leve
tid, garanterer Leif Sørensen, Holtegaard Trading.

Præcise blanketter udarbejdes
Et samarbejde er blevet etableret mellem underviseren på 
Farligt gods kurset Jørgen Christensen, J. C. Sikkerhedsråd
givning, og Aksel Rosenlund, Rosenlund Data. Målet er at 
udarbejde præcise blanketter til branchen, som opfylder 
de krav, der er til disses tilstedeværelse ved transport af 
farligt gods.

Mange skal have certifikat
Et tiltag der vil gøre ekspeditionerne lette og hurtigt at 
lave og som gør dem så præcise, at hvis politiet stand

ser en transport, så har man de 
papirer der skal til for lovliggø
relsen. Ved tilegnelse af certifikat 
fra minifarligtgodskurset og de 
nødvendige dokumenter undgås 

betydelige bøder til såvel medarbejdere som festudlejere. 
Et kursuscertifikat der er aktuelt for alle, der arbejder med 
farligt gods i et arbejdsforhold. Det værende sig lager og 
kontorpersonalet, der ordner papirer, medarbejderen der 
læsser godset med truck og chaufføren der kører med det.

Kun få har tænkt på kravene
– Det glæder mig, at vi fik taget hul på den problemstilling, 
det er at transportere farligt gods. Et område som kun få har 
været opmærksomme på. Kun få tænker på, at forskellen på 
tilladt fragt af farligt gods som privat person og til ansat i en 
festudlejning er så markant, siger brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.

Morgenmødet med Rosenlund Data satte gang i mange ting 
omkring transport af farligt gods. Deltagelsen i morgenmødet 
var stor.
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Fremover skal seneste synsrapport 
medbringes i lastbil og påhængs
vogn samt busser til erhvervsmæssig 
personbefordring. 
Mere papir i lastbilerne og busserne. 
Det er konsekvenserne af nye EUreg
ler, som Færdselsstyrelsen i øjeblikket 
er ved at implementere i Danmark. 
I DI Transport kalder man reglerne for 
umoderne.   

”Der er tale om levn fra gamle dage, 
at chaufføren skal medbringe en stor 
mappe med oplysninger. Det øger de 
administrative omkostninger og derfor 
bør reglerne laves om” siger chefkon
sulent i DI Transport Rune Noack.   
DI Transport håber på en lempelig 
implementering i Danmark, og peger 
på, at direktivet giver mulighed for at 
tillade elektronisk bevis. 

”Politiet kan slå alle oplysninger på 
danske køretøjer op elektronisk, så 
der er ingen grund tilat stille krav om 
at medbringe en dansk synsrapport 
ved kørsel i Danmark” siger Rune 
Noack.  
DI Transport vil tage sagen op 
med Færdselsstyrelsen og 
EUKommissionen. 
Kilde: DI

nye synsregler giver mere bøvl

Bestyrelsen for Brancheforeningen 
Danske Festudlejere har konstitueret 
sig med Svenning Kjær Pedersen, 
Tinghøj Serviceudlejning, Varde, 
som formand. Næstformand er den 
nyvalgte Claus Petersen, Hvalsø Telt
udlejning, Hvalsø. Kasper W. Kenne
dy, First Party A/S, Brøndby, fortsæt
ter som kasserer. René Frederiksen, 
Sæby Fest Service, Sæby, og Henrik 
Bøtcher, FløngParty Telt, Hedehusene 

er bestyrelsesmed
lemmer.

Suppleanter
Som suppleant er 
valgt Torben Høgh 
Johansen, Hold Da 
Helt Fest, Vording
borg som første 
suppleant. Niels 
Dyhring, Service 
2000, Kokkedal, som 
anden suppleant.

Stærk bestyrel-
se med mange 
udfordringer

– Jeg ser frem til at skulle samar
bejde med den nye bestyrelse, hvor 
et betydeligt flertal har været med 
i forskellige års bestyrelsesarbejde. 
Med Claus Petersen som næstfor
mand har jeg en stærk tro på, at vi 
vil få en stærk bestyrelse og det er 
vigtigt. Generalforsamlingens opbak
ning til den linje vi har kørt med 
mange resultater, udvikling af bran
cheforeningen på en række områder 

og målet med at stramme grebet 
omkring kravene til medlemskab, står 
som vigtige opgaver fremadrettet, 
siger Brancheforeningsformand Sven
ning Kjær Pedersen.

Målet skal nås ved alles 
opbakning
– Målet er udvikling, at gøre branche
foreningen synlig, vise at vi er profes
sionelle udlejere, at få medlemmerne 
til at rette ind efter den strategiplan, 
der er vedtaget på generalforsamlin
gen, at øge medlemmernes oplevelse 
af, at man får noget for sit kontingent, 
at bakke op omkring den kreativitet 
der sker omkring brancheforenings
bladet Festudlejer.dk

Vigtige punkter, men en stor opgave 
at arbejde med når vi samtidig skal 
følge tilpasningen af certificeringslov
givningen. Kun med alle medlemmers 
opbakning kan vi nå målene, hvilket 
vil være det optimale for alle, slutter 
Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

ny bestyrelse 
har konstitueret sig

Fra venstre ses Henrik Bøtcher, Claus Petersen, Svenning 
Kjær Pedersen, René Frederiksen og Kasper W. Kennedy.
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Det frivillige Danmark er ved at give 
op. Kravene til en lang række til
ladelser der skal søges hjem for at 
holde en byfest har taget overhånd 
og festarrangørerne giver op. Senest 
blev der proklameret et stop for 
Vordingborg Festuge, som er en af 
landets store begivenheder, grundet 
uenighed med Skat om en ny fortolk
ning af reglerne om momsfritagelse. 
Den udvikling må ikke fortsætte, siger 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, 
der i flere år har arbejdet for ”én 
fest – én ansøgning”. Han vil sna
rest skrive til transport, bygnings og 
boligminister Ole Birk Olesen, LA, 
erhvervsminister Brian Mikkelsen, K og 
forsvarsminister Claus Hjort Frederik
sen, for at få det gjort lettere at være 
eventmager.

told strammer skruen
– Festarrangører giver op, fordi der 
mangler frivillige. Byfester lukker grun
det bøvlet med at få tilladelserne 
hjem og at det er arrangørerne, der 
hænger på den, hvis der er noget, 
der går galt. Festivaler har svært ved 
at skaffe folk til at skænke øl op og 
påtage sig frivillige jobs. Kræmmere 
har mistet lysten til at komme på mar
keder efter at der skal være kasseap
parater ved boderne. Told strammer 
skruen for, hvem der kan momsfrita
ges. Det er blevet alt for besværligt 
at være festarrangør og medvirke til at 
skaffe penge til det frivillige arbejde 
i klubber og foreninger. Det går ud 
over den oplevelseskultur, der er 

i Danmark, siger folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen, S. Der må arbej
des frem imod, at der indsendes 
én ansøgning om én fest og dens 
indhold og så er det systemet, der 
ordner det indbyrdes.

love bruges til kvæletag
– Man laver en lovgivning, som andre 
bruger som et kvælertag over for 
eventmagerne. For kort tid blev der 
lavet en certificeringsordning for 
telte. Når et telt var certificeret, ville 
det skulle kunne opstilles uden god
kendelse over hele Danmark. Det er 
ikke tilfældet i flere kommuner, da 
de læser reglerne sådan, at telte til 
over 150 personer skal bygge og 
sagsbehandles. En ny omkostning og 
administrativt bøvl, der lægges på 
arrangørerne. Det er helt urimelige 
krav efter at teltudlejningsbranchen 
har brugt millioner på at få certificeret 
deres telte.

elektroniske ansøgninger 
til Beredskabet
– Lad Beredskaberne stå for at modta
ge elektroniske ansøgninger om afvik
ling af fester og lad dem sørge for, at 
de bliver ekspederet og behandlet 
hos de myndigheder, det skal ske i. 
De er på hjul 24 timer i døgnet, så det 
vil være oplagt, at det er dem, der 
skal tage sig af udfordringen. Vi skal 
have lysten til at være eventmager 
op i gear og vil gøre hvad jeg kan til, 
at det kommer på plads, siger folke
tingsmedlem Bjarne Laustsen, S.

Den danske fest-
kultur er klemt dør 
ud hvis udviklingen 
fortsætter. 

Kræmmerne bliver væk efter krav 
om brug af kasseapparater.

Festivaler er presset af mangel på 
frivillige hjælpere.

Events aflyses grundet Skats krav 
omkring momsfritagelse.

Frivillige melder fra over for ud-
skænkning af fadøl.

Revolution med 
én fest - én ansøgning

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, 
vil have ”én fest – én ansøgning”.



Der var stor interesse i at sætte rekord 
i oprulning af transportbånd. Pro
ducenterne af båndoprulningsmaski
nen, som er ny på markedet, havde 
stillet to oprulningsmaskiner som 
præmie til de hurtigste på Minimes
sen. Præmier som fik mange til at 
prøve deres færdigheder af, lære af 

Brian Skøtt, Fyns Service
udlejning, og Jan Lauritsen, 
Festudlejning.com, ses her 

med deres præmier.

Der var stor opmærksom
hed omkring konkur
rencen om at kunne 
rulle bånd op 
hurtigst mu
ligt.

Brancheforeningsfor
mand Svenning Kjær 

Pedersen prøver 
her sin hurtighed 

af med Brian 
Skøtt som 
tidstager. 

Konkurrencelysten var stor 
på Minimessen

Jan Jørgensen, Hvalsø Teltud
lejning var sikker på, at han kunne 

klare en oprulning lige så hurtig 
manuelt som med maskinen. Han 
kom til kort over for de lynhurtige 

oprulningsmaskiner.

Der var fuld gang i konkurren
cen med hurtigst at kun ne rulle 
transportbånd sammen under 
hele Minimessen.

andres teknikker og få en snak om, 
hvor meget tid der kan spares ved at 
bruge maskinen. 

Slag ned i bordet 
og båndet slap hurtigere
Stopuret blev brugt flittigt og alle kneb 
blev taget i brug for at opnå den hur
tigste tid. Vinder af konkurrencen blev 

Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, og 
med Jan Lauritsen, Festudlejning.com 
på andenpladsen. Efter at gevinsterne 
var overrakt, afslørede Brian Skøtt, at 
den finesse han vandt på, var ved at 
slå maskinen ned i bordet, når båndet 
skulle af. Derved gik det meget hurti
gere at få det til at slippe.
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Det kan være svært at overtage en telt
udlejning fra sin far, der har været i gang 
i mange år og selv konstrueret teltene. 
Især når man rammer ind i indførsel af 
certificeringskravene som gør det umu
ligt at få certificeret det eksisterende 
teltmateriel. Det har den 35årige Søren 
Mølgård, ABC Teltudlejning ApS, Bjer
ringbro, erfaret og skal nu i gang med  
6. sæson som ejer af den udlejningsfor
retning, han er vokset op med som barn 
og hvor han har hjulpet faderen ved 
mange teltopstillinger og nedtagninger.

Fra smed til fuldtids festudlejer
Men tingene står langt fra stille i ABC 
Teltudlejning ApS. Investeringerne har 
de sidste par år været store, for målet 
er, at det skal være en professionel 
drevet udlejningsforretning. Søren Møl
gård har indstillet sit job som smed i 
den forretning, som tidligere svejsede 
de bærende dele til teltene. Arbejdet 
er fuldtids og hans hustru Gitte tager til 
sommer orlov fra sit job som sygeple
jerske. Kontoret bliver hendes arbejde 
at holde styr på, mens Søren og hans 
medarbejdere er ”i marken”.

6.000 nye glas med ridser 
blev udskiftet
Der satses og investeres i ABC Teltud
lejning ApS. For to år siden havde man 
ingen service. Det har man nu og til ikke 
mindre end 2.000 personer. Nyt af alt, 
placeret i plastikkasser, er på lager nu og 
der satses på at få fat i nogle af de større 
festligheder, hvor der er brug for meget 
og forskelligt. At det hele ikke kommer 
af sig selv, har Søren og Gitte også lært. 
Ved udpakning af de 6.000 nye glas de 
havde købt hjem, konstaterede de at 
der var ridser i dem alle. En uheldig fejl 
som det tog tid at få leverandøren til at 
erkende og få glassene skiftet ud. Det er 
nu på plads og udlejningen er kommet 
godt i gang.

ældre opvaskemaskine 
kan det hele
En ny opvaskehal er lavet, så det er let at 
håndtere service og bestik når de mange 
dele skal vaskes op. Splinter ny indu
striopvasker var købt til opgaven, men 
fungerede ikke efter hensigten. En ældre 
opvaskemaskine blev renoveret og gjort 
klar til opvasken. Den har et større elog 

StoRe inVeSteRingeR 
giver nye muligheder

Den nye lagerhal på 1.600 kvadratmeter.

Søren Mølgård ser frem til, at konen 
Gitte får orlov og kan overtage kontor
arbejdet.

Et rullebånd gør det let at transportere 
servicen rundt, når opvasken er i gang.

Trægulvet som Søren Mølgårds far har 
lavet kan holde mange år endnu og 
Søren Mølgård har ikke planer om at 
udskifte det med plastikgulv.

Det skal være let at finde ABC Teltud-
lejning og et stort skilt ved lagerhal-
len markerer klart, at det er her.



vandforbrug, men klarer opgaven til 
UG, fortæller Søren Mølgård. 

telt i op til 20 m’s bredde
Også på teltsiden er der sket meget. 
De gamle telte er skiftet ud og nye 
rammetelte er købt hjem i forskellige 
størrelser. Størst er det Röder HTS telt, 
der kan laves i bredder på 15 og 20 meter. 
Teltstørrelser med en sidehøjde på tre 
meter giver brugerne helt nye muligheder 
for indretningen. Et telt som kan leveres 
med innerlining, hvilket er blevet populært 
til en hel del bryllupper.

nye brochurer 
sætter gang i udlejningen
– Vi er klar til en travl sæson. Jeg har nogle 
gode medarbejdere og vikarer, som er klar 
til at tage fat på de mange ordrer, vi har i 
udlejningsbogen. Vi har til sæsonen fået 
lavet nye brochurer over vort udlejnings
materiel og det rykker godt på udlejnings
siden. Optimismen omkring en god sæson 
er derfor stor, slutter Søren Mølgård, ABC 
Teltudlejning ApS, Bjerringbro.

Det er nogle flotte og arbejdsvenlige faciliteter, der er blevet indrettet.

Folk skal kunne se, hvad de kan leje og 
Søren Mølgård har derfor lavet et show
room, hvor kunderne kan se muligheder.
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Der tænkes nyt og praktisk i ABC Telt
udlejning. Søren Mølgård har lavet en 
opfindelse der sikrer, at foden i gavls
tøtterne er lette og sikre at montere og 
indstille.

Der er også blevet investeret i nye 
polstrede stole, så der kan laves 
en så optimal fest som muligt.
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Teknologisk Institut
- Godkendelse af forlystelser 
-  Certifi cering af Transportable

Konstruktioner

Lovpligtig godkendelse af forlystelser
Teknologisk Institut har mere end 30 års erfa-
ring med sikkerhedsinspektion af forlystelser. 

•  Er du ejer eller udlejer, skal dine forlystelser 
synes en gang om året

•  Det gælder f.eks. hoppeborge, hoppepuder, 
minitog, trampoliner, brokarruseller, rodeotyre 
og kraftprøvemaskiner 

•  Nye forlystelser skal godkendes, inden de 
tages i brug, og der skal udstedes tilsynsbog 
og kontrolattest

•  Alle forlystelser skal mærkes med en synlig 
kontrolattest, der dokumenterer, at 
sikkerheden er i orden.

Teknologisk Institut er akkrediteret til 
inspektion-  reg. nr. 9047.

Certifi ceringsordning for 
Transportable Konstruktioner
Teknologisk Institut hjælper jer igennem certifi -
ceringsprocessen og certifi cerer jeres Transpor-
table Konstruktioner

•  Det gælder f.eks. telte, scener, portaler, gang-
broer og tribuner

•  Teknologisk Institut tilbyder også certifi cering/
godkendelse af pladsfordelingsplaner

Kontakt - 
forlystelser
Morten Ulletved 
mju@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 1693

Kontakt - 
Transportable Konstruktioner
Rolf Heier
rhe@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 18 47



Åben aldrig noget på din mail, som 
du ikke ved hvad er og det uanset 
hvor uskyldigt det ser ud. Med et 
enkelt tryk på en forkert knap kan du 
kryptere dataene i computeren, så 
den er umulig at bruge uden at du 
skal til tegnebogen og betale for at få 
den genåbnet.

Krypterede data 
gør computeren ubrugelig
Det startede med, at der blev rund
sendt en mail fra en falsk Postnord. 
Beskeden var her, at der var en pakke 
på vej og der skulle trykkes på et link 
for at bekræfte. Senere er den falske 
Postnord blevet skiftet ud med fx 
Jonna Jensen – faktura eller en anden 
besked typisk fra et pigenavn. Når 
man I god tro har fulgt anvisningen i 
mailen er det slut med at bruge com
puteren. Ens data bliver krypteret og 
man kan ikke læse filerne.

genåbning for bitcoins 
er løsningen
Har man en backup, så kan filerne 
gendannes, men mange data er ikke 
til at bruge mere. Den eneste løsning 
er at kontakte en specialist på områ
det. Købe nogle bitcoins, som er 

elektroniske penge man køber 
for almindelige penge og som 
er den eneste måde at kunne 
betale på. De skal så sendes til 
den/de, der har lavet ravagen for 
kun de kan genåbne compute
ren, så den kommer til at fungere 
normalt. Personer der som oftest 
er bosat i helt andre verdensdele 
end os.
Det typiske er mails fra Anne Jen
sen, Pia Pedersen, Anna Ander
sen, Jan Nielsen og lignende typisk 
danske navne med angivelse af et 
faktura nr.

Hurtig indsats kan afværge 
eller begrænse
Kun hvis man er lynhurtig til at få luk
ket computeren ned, kan man undgå 
skaden, siger ITkonsulent Anders 
Klausen, Nova Consult, Skive, som 
understreger, at man ikke kan fore
bygge, at det sker.

Slet mails, som i er i tvivl om
– Det er et tiltagende problem, som 
mange private og virksomheder 
udsættes for. Sikker jer altid, at det der 
åbnes er noget I er sikker på kommer 
fra en reel afsender. Hvis I ikke er sikre, 

s å 
lad for guds skyld 

være med at åbne den og trykke 
på noget. Få den slettet og væk fra 
mailboksen, så I sikrer jer, at den ikke 
laver ravage. Det koster tusinder af 
kroner at få computeren genåbnet, 
siger ITkonsulent Anders Klau
sen, der har hjulpet mange 
firmaer med at få vekslet 
rede penge til bitcoins.

Åbn kun mails, 
du er 100% sikker på! 

> alaRM <   
> alaRM <  

Vær meget for-
sigtig med, hvilke 
mail du åbner og 

trykker på filer.
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Eksempler på en spammail.
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Da der tilsyneladende har været lidt forvirring omkring, 
hvilke afstandskrav, der er gældende ved opstilling af 
partytelte samt hvilke begrænsninger der er til antallet af 
personer, der må opholde sig i teltet, skal vi fra Teknolo-
gisk Institut, prøve at tydeliggøre, hvilke generelle krav, 
der er gældende.

Det skal indledningsvis nævnes, at Trafik- & Byggestyrel-
sen, stiller krav om, at kriterier for afstandskrav og korrekt 
placering af teltet skal fremgå af certifika-
tet. Ligeledes skal det fremgå, om der er 
nogle begrænsninger for brugen, herunder 
antallet af personer, der må opholde sig i 
teltet.

Man kan altså ikke undlade disse beskri-
velser eller bemærkninger i certifikatet, 
selvom man måtte finde det ønskeligt.

Afstandskrav ved opsætning 
af partytelte
Vi skal se på to situationer, hvor de gene-
relle krav er som følger:

For telte til maksimalt 
150 personer
•	 Teltet	skal	placeres	mindst	5	meter	fra	naboens	
hus/	
bygning

(Har naboens hus stråtag, er kravet dog, at teltet skal 
placeres mindst 12,5 meter fra naboens hus).

For telte til mere end 150 personer
•	 Teltet	skal	placeres	mindst	5	meter	fra	naboskel	
eller	vejmidte

og
•	 Teltet	skal	placeres	mindst	10	meter	fra	naboens	
hus/bygning

(Har naboens hus stråtag, er kravet dog, at teltet skal pla-
ceres mindst 12,5 m fra naboens hus).

Afstandskravene gælder ikke til mindre bygninger som 
garager, udhuse og lignende.

Kortere afstande end de ovenfor nævnte, vil kunne accep-
teres, på baggrund af en konkret vurdering af mulighed for 
brandspredning,
Det kan f.eks. være mulighed for at udføre førsteindsats, 
det vil sige, hvis der er brandslukningsudstyr til rådighed 

eller man kan forestille sig et telt opstil-
let tættere på en bygning, hvor der ikke 
er vinduer eller brændbart materiale (en 
betonvæg)

Flere telte må opstilles ved siden af hinan-
den eller i forlængelse, hvis brandforholdene 
overholdes.

AfstAndskrAv 
VeD opsæTnIng AF pArTyTeLTe sAMT 

begrænsning	
AF AnTAL personer I TeLTeT
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Begrænsning i certifikat til maksimalt 
150 personer i teltet?

på mange certifikater er der en begrænsning eller en gyl-
dighed til maksimalt 150 personer.
Dette skyldes, at der stilles særlige krav til brandtekniske 
installationer, hvis et telt skal benyttes af mere end 150 
personer og hvis disse krav ikke har været indeholdt i cer-
tificeringen, skal begrænsningen angives på certifikatet.

Krav til telte, der anvendes til mere 
end 150 personer
For at et telt må anvendes til mere end 150 personer, skal 
følgende være opfyldt:

•	 Teltet skal være forsynet med nød/panikbelysning
•	 Der skal installeres brandslukningsudstyr i teltet i 

form af sprinkleranlæg eller opsætning af brandspan-
de/slukningsudstyr.

•	 Der skal forefindes instrukser for evakuering og/eller 
opsættes alarmanlæg

•	 Der skal være nødudgange
•	 Der skal være pladsfordelingsplan

Det er let at få teltet godkendt 
(certificeret) til anvendelse til mere 
end 150 personer
Det er umiddelbart ”let” at få certifikatet udvidet til også 
at dække anvendelse til mere end 150 personer. Det ene-
ste der kræves er fremlæggelse af beskrivelser (manual) 
for opsætning af nød/panikbelysning, installering af brand-
slukningsudstyr og etablering af nødudgange samt instruk-
ser for evakuering. Dette suppleres med en inspektion, der 
kan bevidne, at nødvendigt udstyr iht. beskrivelserne, også 
er til rådighed.
Kort sagt – dokumentation for, at ovennævnte krav (Byg-
ningsreglementets kapitel 5) kan opfyldes.

Det eneste, der så mangler for at opfylde ovennævnte 
krav, er godkendelse af pladsfordelingsplan.
Hvis en eller flere pladsfordelingsplaner er kendt på cer-

tificeringstidspunktet, kan disse naturligvis medtages i 
certificeringen.

er pladsfordelingsplan ikke kendt på certificeringstids-
punktet, er der umiddelbart to muligheder:

1. pladsfordelingsplanen fremsendes til Teknologisk Insti-
tut, der ”udvider” certifikatet med den pågældende 
pladsfordelingsplan.

2. pladsfordelingsplanen fremsendes til kommunen, sam-
men med en kopi af certifikatet, til godkendelse.

Hvis pladsfordelingsplanen er en del af certificeringen som 
under 1), skal der ikke søges om godkendelse hos kommu-
nen, men det skal altid meddeles til kommunen, når der 
opstilles telte til brug af mere end 150 personer.

For	medlemmer	af	Brancheforeningen	af	Danske	Fest-
udlejere	tilbyder	Teknologisk	Institut	udvidelse	af	cer-
tifikater	til	brug	af	teltet	til	mere	end	150	personer,	
samt	godkendelse	af	pladsfordelingsplaner,	til	en	ned-
sat	pris.

For	yderligere	information,	kontakt:

Teknologisk	Institut:

Rolf	Heier
72	20	18	47

RHE@teknologisk.dk

Claus	Dalbøge
72	20	16	96

CLDA@teknologisk.dk
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Röder HTS Höcker GmbH - Hinter der Schlagmühle 1 - D-63699 Kefenrod - Tyskland
Tel: +49 6049 95100 - Fax: +49 6049 9510 20 - Email: verkauf@roeder-hts.de 

•	Kontakt	i	Scandinavien:	 Carsten	Lidegaard	-	Tel:	+46	70325	3610	el.	-	email:	carsten.lidegaard@roderhts.comK
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 20.399,- Dkk
med 50% vinduerspecial- 

pris

     

1 stk Röder HTS 
         6x6 m pagode TelT 

“london”

SæSonTilbud:
2017

190.000,-  Dkk

nyHed
2-i-1 paRTy TelT: 

1 stk. 12x30 m

intro-

pris

flexibel forDel:  Dette telt  
kan ved tilkøb af spærforlængninger 

udvides til 15 x 30 m.

Teltene opfylder de danske  
samt europæiske krav  

og er klargjort til  certificering

 
 
 
 
 
 
 
Hos DFM møder du 14 engagerede og 
kompetente medarbejdere, der altid 
tager udgangspunkt i dit behov. 
 
Hos DFM har vi specialiseret os i Telt- 
og service udlejningsbranchen, derfor 
vil vi være i stand til at yde dig den 
optimale rådgivning. 
 
Kontakt person: Carsten Hartlev 

Tlf.: 73 40 41 42 
Email: erhverv@danskforsikring.dk 
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Fremadrettet venter følgende oplevelser:

17.-22. oktober 2017
En inspirerende messerejse til Europas største messe for 
festarrangører og udlejere Showman’s Show i England. En 
tur med sightseeing i London, teaterbesøg og meget mere. 
En stor fag relevant oplevelse med masser af inspiration, 
socialt netværk, m.v.

2.-4. november 2018
Efterårsmøde på det ny renoverede Ebeltoft Strand lige ud 
til Kattegat og med Fregatten Jylland som nabo. En inspi
rerende weekend med virksomhedsbesøg, kursusforløb, 
besøg hos kollega, informationer, rundvisning på Fregatten 
Jylland, fantastiske mad og skønne overnatningsfaciliteter. Et 
samvær du kan se frem til.

– Unikke faciliteter 
– Herlige oplevelser 
– faglig inspiration 
– ideudveksling 
– Minimesser 
– Socialt netværk i branchen 
– Virksomhedsbesøg 
– Fagrelevante kurser 
– Kollegaer 
– Fælles markedsføring 
– Kulinariske og naturmæssige  
   oplevelser 

gevinster ved at 
deltage er:

2.-4. marts 2018
Forårsmøde på Hindsgavl Slot, Middelfart. Fantastiske ram
mer omkring Minimessen, generalforsamling, kurser og 
meget andet. En weekend med virksomhedsbesøg, stor 
og informativ Minimesse med det forventeligt største antal 
udstillere og kunder.
En weekend du aldrig vil glemme for dens bombardement 
med ideer, inspiration, nyheder, eventyrlig god mad og 
unikke rammer.

1 – 3. marts 2019
Forårsmøde i helt unikke rammer med Nr. Vosborg her
regård som stedet. Fantastiske lokaler, nye top moderne 
værelser, kulinariske oplevelser, herlige natur omgivelser. 
Et sted der emmer har historie og som vil betage alle. En 
weekend på den jyske hede i nærheden af præsten Kaj 
Munks pastorat i Vedersø. Minimessen kommer til at over
skygge tidligere messer. Virksomhedsbesøg og positive 
overraskelser vil fylde weekenden til at blive den optimale.

november 2019
Deltagelse i teltfabrikanten Röder HTS Höckers kæmpe åbent hus arrangement i 
Kefenrod, Tyskland, i nærheden af Frankfurt. Her findes alt fra små telte til store i 
flere etager. Alt nyt inden for teltbranchen vil være repræsenteret fra firmaer 
fra hele verden. En oplevelsestur med besøg på teltfabrikken, messen, 
virksomhedsbesøg hos teltudlejer i Frankfurt og events i byen. En fan
tastisk oplevelse venter forude.

glæd jer til de fremtidige 
FoRÅRS- og eFteRÅRSMøDeR
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Det var en spændende historie om, hvor
dan en udlejningsforretning på kun 15 år har 
udviklet sig fra tre telte købt på en auktion 
i det Nordjyske og til, at den i dag råder 
over 300 telte og masser af inventar. Det 
var de facts, som direktør Tom Rasmussen, 
Roskilde Teltudlejning, kunne fortælle de 
45 kollegaer, som benyttede forårsmødets 

tilbud om et virksomhedsbesøg i 
udlejningsforretningen. En forretning 
der startede op som en garage
udlejning og som i dag har mange 
beskæftigede i højsæsonen.

Kraftig oprydning 
i brugt materiel
– Regnskabet viste for få år siden, 
at jeg enten skulle tage nye skridt til 
at øge omsætningen eller gå ned i 
omsætning, men sikre mig et bedre 
overskud. At øge omsætningen kræ
ver en stor indsats og i mit tilfælde 
mere materiel. Jeg var derfor ikke i 
tvivl om, at det rigtige ville være at 
købe teltudlejningsfirmaet Rent A 

Tent, da det var gået konkurs. Med købet 
fulgte der en hel del kunder og mulighe
derne for at øge omsætningen var til stede 
og der blev sat fokus på de nye mulig
heder. Købet betød, at jeg fik tonsvis af 
brugt materiel på lagerlisten og telte i nogle 

Ikke mindre end 45 kollegaer fra Bran
cheforeningen Danske Festudlejere fra 
hele Danmark var mødt op til den 
inspirerende rundvisning hos Roskilde 
Teltudlejning. Og der var beundring 
over det udstyr, der var på lagrene.

 Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlej
ning, er handlingens mand og er fra tre 
telte købt på auktion i Vesthimmerland 
gået til at have 300 telte.

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen overrakte en gave til 
Tom Rasmussen og Marlene Møller som 
en tak for besøget.

 Deltagerne i rundvisningen blev 
budt på flæskestegs sandwich.



Læs mere side 31 

       Medarbejderne hos  
Roskilde teltudlejning  kan deres kram
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underlige størrelser. Det har jeg nu fået ryd
det op i og fået sorteret det fra, som ikke 
passer ind i vort udlejningskoncept, fortalte 
direktør Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlej
ning, da han viste rundt i de veltrimmede 
lagerhaller.

et dygtigt personale
I hans fortælling indgik også historien om, 
hvordan udlejningsaktiviteten havde foran
dret sig fra at være en fritidsaktivitet til et 
direktørjob. Fra at være ansat hos Berlingske 
Tidende og leje telte ud i fritiden og til 
nu, hvor han har ansvaret for en håndfuld 
fastansatte på årsbasis og mange flere i 
højsæsonen, er det også nu et fuldtids
arbejde med overtid. Arbejdsopgaverne 
som direktør er blevet meget anderledes, 
men ansvaret over for kunderne det samme. 
Folk kræver kvalitet og god service til den 
rigtige pris. Det får de hos os og derfor 
har vi mange store opgaver, der skal løses. 
Deres tilfredshed opnår man alene ved et 
godt personale, der kan deres kram og som 
yder den optimale service, understregede 
direktør Tom Rasmussen.

transporten kan æde overskuddet
Deltagerne i virksomhedsbesøget hos Ros
kilde Teltudlejning blev vist rundt i de 
mange hundrede kvadratmeter store lokali

teter, hvor alt var linet op, som det var 
et kongeligt besøg. Der blev givet en 
god orientering om alt fra telte, inven
tar, service, duge og meget andet 
udlejningsmateriel. Afslutningsvis 
blev deltagerne inviteret på flæske
stegsburgere og en løftet pegeringer 
om, at det er utrolig vigtig at være på 
vagt over for udgifterne til transport af 
materiellet. En udgifts post, der ved 
manglende omtanke æder overskud
det, påpegede direktør Tom Rasmus
sen, Roskilde Teltudlejning.

Flere af medarbejderne deltog i rund
visningen og var klar til at svare på 
spørgsmål fra de besøgende.

Tom Rasmussen kunne fortælle om, da de fra starten transporterede materiel
let på en Dyna ladvogn og til i dag, hvor de har last og sættervogne.

Sikrer jer, at I har de optimale 
transportmuligheder af jeres ma-
teriel. Ellers æder udgifterne hur-
tigt fortjenesten, var Tom Rasmus-
sens opfordring til kollegaerne.       Medarbejderne hos  

Roskilde teltudlejning  kan deres kram
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Ellekær 10 ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tel. +45 44 88 84 00 
mail@bronnum.dk ∙ www.bronnum.dk

ANDORRA BESTIK ❙ RIGA PORCELÆN
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ANDORRA
Enkelt og funktionelt bestik.
Fremstillet i rustfrit stål.  
   Mål i mm: 
13191501 Bordkniv 203 4,95
13190301 Spisegaffel 183 2,35
13190201 Spiseske 188 2,35
13192501 Teske 136 1,95
Kun salg i hele æsker á 12 stk.

RIGA
   Mål i mm:
80440701 Tallerken, flad  160  7,45
80440501 Tallerken, flad  200  9,95
80440401 Tallerken, flad  220 11,45
80440201 Tallerken, flad  240 12,45
80440101 Tallerken, flad  260  17,95
Kun salg i hele æsker á 6 stk.

SPAR OVER 
35%
(Er fratrukket 

priserne)

Højbrændt kvalitetsporcelæn til unik pris!

Næstformand gennem flere år, Lone 
Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, 
Varde, valgte at trække sig fra besty
relsesarbejdet, da der var valg på 
Brancheforeningen Danske Festudle
jeres generalforsamling. Udfordrin
gerne med en stadig vækst i egen 
virksomhed gjorde, at Lone Hjortshøj 
fravalgte at opstille igen.
Brancheforeningen Danske Festudle
jere vil gerne TAKKE Lone for en stor 
indsats i bestyrelsesarbejdet. 

Brancheforeningen 
har fået et løft
– Du har været en god og ihærdig 
næstformand, som har været med til 
at gøre en forskel. Ingen opgaver har 
været for store til at du har nikket ja, 
når de har skullet løses. Du har med
virket til, at meget nyt er kommet på 
banen og at Brancheforeningen har 
fået det løft, som har kendetegnet 
de sidste års drift. Vi vil komme til at 
savne dig i bestyrelsen, men er glade 

for, at du er at finde i medlemskred
sen. Et stop betyder ikke, at du ikke 
kommer med igen. Det ser vi frem 
til, sagde brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen på general
forsamlingen.

gave som tak for indsatsen
Som TAK for den store og betyde
lige indsats overrakte Svenning Kjær 
Pedersen Lone Hjortshøj en gave.

Farvel og taK lone!

Lone får her overrakt ga-
ver fra brancheforenings-
formand Svenning Kjær 
Pedersen og bestyrelses-
medlem Henrik Bøtcher.

Det var en berørt Lone Hjortshøj, der 
skulle tage en ny vurdering af fortsat 
medlemskab af bestyrelsen, idet hun 
fik flere opfordringer fra de fremmødte 
på generalforsamlingen. Her ses Lone 
Hjortshøj sammen med bestyrelses
kollegaerne Henrik Bøtcher og René 
Frederiksen.



 
Vedtages lovforslag fra transport, bygnings og boligminister 
Ole Birk Olesen, så sænker kommunerne måske hastigheds
grænserne i byer eller på steder hvor der færdes mange 
”bløde” trafikanter fra at være 50 km. i timen til at være 40 
km. En ændring der allerede vil kunne få gyldighed for den 
kommende sommer.

Beskyttelse af udsatte steder
Kommunerne skal søge Transportministeriet om lov til nye fart
grænser på strækninger, hvor der kan være en risiko for at der 
sker ulykker ved en fart på 50 km. i timen. Det kan være ved 
skoler, børnehaver, fritidsinstitutioner, plejehjem, busholde
pladser, handelsgader eller hvor der er mange cyklister.

Max. 40 km. i timen i hele kommunen?
Kommunerne kan også benytte lovændringen til 
at nedsætte farten til 40 km. i timen til at gælde 
de bymæssige områder i hele kommunen. 

tænk på farten

Online-baseret  
– præcis som din netbank!
Vi drifter, laver backup og udvikler hele tiden nye funtioner

 

WIOSOFT UDLEJNINGS PROGRAM 
 

 Mere end 500 bruger vores software  
	 til	at	styre	deres	udlejnings	firma!

Forenings tilbud:
Startpakke 1: 

–	En	halv	dags	træning	hos	jer!
–	Dataimport	fra	gl.	system.

Kr.	8.000,-	for	første	år/herefter	kr.	5.000,-	pr.	år.

Startpakke 2: 
–	En	halv	dags	træning	hos	jer!
–	Dataimport	fra	gl.	system.	

–	Opsætning	af	online	booking	for	kunder.
Kr.	15.000,-	for	første	år/herefter	kr.	8.000,-	pr.	år.

Tillæg	for	design	af	ny	hjemmeside	kr.	10.000,-

www.wiosoft.com	/	info@wiosoft.com

Integreres	med:
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Hurtig og effektiv 
RengøRing 
af rustfrit stål

Driller rengøringen af rustfrit stål dig, så lyt til et godt råd 
fra Kirsten Petersen, Hvalsø Teltudlejning. Med mange års 
erfaring har hun fundet et rengørings og overfladebeskyt
telsesmiddel til rustfrit stål som heder NCH – CL 241.

Forhandler
Det forhandles i Danmark af NCH Europe Inc, Industribuen 
7 E, 2635 Ishøj. Tlf. 43 56 60 00. Mail: kundeservice@nch.
com

anvendelse
Væsken fra spraydåsen kan anvendes på alle overflader 
af rustfrit stål og eloxeret aluminium. Efterlader en over
fladebeskyttelse, som modstår snavs og finderaftryk. Til 
brug på storkøkkenudstyr, varediske, eloxeret aluminium 
omkring døre og vinduer m.v.

Ryst spraydåsen  
og sprøjt væsken 
på i et jævnt lag.

Tør ovefladen af med en tør klud.

En håndterbar spraydåse 
der giver gode resultater.
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Antennerne var slået ud hos deltagerne 
i det mini Farligt godskursus, der blev 
afviklet for medlemmer af Branchefor
eningen Danske Festudlejere i forbin
delse med forårsmødet. Mange måtte 
erkende, at der var meget man ikke vid
ste om krav til det arbejde, der udføres 
i dagligdagen, og at der er stor forskel 
på, hvad man må som privat person 
og hvad der er lovmæssige krav, når 
arbejdet udføres erhvervsmæssigt. Et 
godt og inspirerende kursusforløb med 
36 deltagere og med instruktør Jørgen 
Christensen, J. C. Sikkerhedsrådgivning, 
som underviser. Et firetimers forløb som 
sikrede deltagerne et certifikat, som gør, 
at mange arbejdsopgaver nu kan løses 
på legal vis.

Store bøder til de, 
der ikke har certifikat
Et kursusforløb der kom på banen efter 
at en medlemsvirksomhed havde fået 
stoppet en kassevogn, hvori der var et 
fadølsanlæg. Politiet var interesseret i at 
se lasten og blev opmærksom på den 
kulsyreflaske, der var med til anlægget. 
Transport af en sådan i arbejdsmedfør 

kræver, at man har et Farligt godskursus, 
hvilket medarbejderen ikke havde. Det 
betød normalt et bødeforlæg til med
arbejderen på to tusinde kroner og et til 
arbejdsgiveren på det dobbelte. Politi
betjenten var imidlertid overbærende 
og lod chaufføren og arbejdsgiveren 
slippe for et bødeforlæg, da de sik
kerhedsmæssige krav med fastgørelse af 
kulsyreflasken var overholdt.

Vigtige oplysninger og krav
Farligt godskurset blev et tilløbsstykke. 
En rundsending af informationer om krav 
og bødestørrelser ved ulovlig transport 
af farligt gods gjorde, at tilmeldingerne 
til et etableret kursusforløb strømmede 
ind og blev et tilløbsstykke med ikke 
mindre end 36 deltagere. Et forløb hvori 
deltagerne fik sig nogle store overraskel
ser for meget af det, man troede man 
måtte, var ulovligt. Hvad der hører under 
friværdier, og hvordan de udregnes blev 
beskrevet. Krav til fastgørelse og læsning 
af farligt gods elementer blev beskre
vet. Hvad der hører under farligt gods 
beskrevet. Hvem der er omfattet af et 
Farligt godscertifikat sat i fokus. Hvilke 

Nyt • Nyt • Nyt • Nyt
Farligt godskursus 
på vej efter succes

Der er en lang række ty
per af farligt gods, som 
vi håndterer i dagligdagen 
uden nødvendigvis at have 
sat os ind i deres farlighed 
og krav til transport.

Jan Lauritsen og Torben Nielsen, Fest
udlejning.com, fik megen ny viden un
der Farligt godskurset.

Håndbogen om farligt gods indeholder 
mange krav og tal, som man normalt 
ikke forholder sig til, erkendte Ulla og 
Jørgen Svendsen, AUdlejning.

Medarbejdere fra Hvalsø Teltudlejning 
og Faxe Teltudlejning ses her på ”sko
lebænken”.

Idemanden til kurset Claus Petersen, 
Hvalsø Teltudlejning, ses her sammen 
med sin søn Henrik Petersen på kurset.
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dokumenter der skal udfyldes og følge 
varerne blev oplyst sammen med en række 
facts omkring erhvervsmæssige transporter 
af farligt gods blev slået fast.

Meget som man ikke tænker over
– Puha! Sikke en omgang. Det var et helt 
bombardement af vigtige facts, som 
mange af os ikke har tænkt på i det daglige 
arbejde. Godt at vi fik det taget op, så vi nu 
kan få indført nye procedurer i det daglige 
arbejde. At der var interesse og behov 
for kurset kan ses på deltagerantallet og 
Brancheforeningen Danske Festudlejere vil 
tage initiativ til nyt kursus, siger Branchefor
eningsformand Svenning Kjær Pedersen.

Instruktør Jørgen Christensen formåede at få tørt stof gjort til spændende informationer.

Svenning Kjær Pedersen, Jens Hjortshøj og 
Søren Mølgaard studerer her de sikkerhedsno
tater, der står beskrevet på dunken. 

Der blev studeret krav og lavet beregninger om mange farligt gods kemikalier.

Det kræver nærlæsning af beskrivel
serne på spraydåser m.v. at få de for
nødne informationer om indholdets 
farlighed.

Farligt gods håndbogen indeholder 
rigtig mange informationer om farligt 
gods.

Lars Petersen, Hvalsø Teltudlejning, stu
derer her reglementer i håndbogen 
sammen med Frank Andersen og Mor
ten Jensen, Vi er til fest.
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DANMARKS MÅSKE  
BILLIGSTE HOPPEBORGE

HOPPEBORGE
3,5 x 4,6 m (16m2) fra 9.600,- 
4,6 x 4,6 m (21m2) fra 12.900,- 
4,6 x 5,5 m (25m2) fra 13.900,-
5,5 x 5,5 m (30m2) fra 18.900,- 
Leveres inkl. blæser og pløkker.

Se mere på vores hjemmeside 
hoppeborgetilsalg.dk eller ring på +45 96 60 61 58

Alle priser er ekskl. moms, Ab lager Ikast. Alle vores hoppeborge er fra Europæiske leverandører.

PRODUCERET I EUROPA

Pladsfordelingsplan.dk

Vi tilbyder:
• Faste laVe Priser  
 – fra 995,00 ex. moms

• Dag til Dag  
 sagsbehandling

• goD serVice

scan Qr koden 
for at se mere 
på vores 
hjemmeside

+ 45 60 54 57 74
info@pladsfordelingsplan.dk

Damgaard security 
scandiagade 30, 3 th, 2450 KBH sV  
cVr. 35931775  
www.pladsfordelingsplan.dk
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FaRligt 
goDSKURSUS 
i udvidet form

– FoRce – gavekurs
Det var en glad Marlene Møller, Roskilde Teltudlej
ning, der fik overrakt gavekurv af Ivan Jørgensen, 
FORCE Technology. Det var første gang at firmaet 
var repræsenteret på minimessen og derfor en glad 
overraskelse for Marlene Møller at blive udtrukket 
som vinder af deres konkurrence.

Det var en glad Marlene Møller, Roskilde Teltudlejning, 
der fik overrakt gavekurv af Ivan Jørgensen, FORCE Tech
nology. 

Det var atten forventningsfulde 
festudlejere og medarbejde
re, der mødte op til Branche
foreningen Danske Festudle
jeres minikursus i Farligt gods 
på Pårup Kro. Et kursusforløb 
med Jørgen Christensen, J. C.  
Farlig gods Rådgivning, som 
instruktør. Et kursusforløb der 
levede op til deltagernes for
ventninger.

transportsikring 
var ekstra stof
Med erfaringer fra det kursus
forløb der blev afviklet i for
bindelse med forårsmødet fik 
deltagerne i Pårup noget mere 
med sig hjem. Det var nemlig 
forlænget, idet der blev brugt 
tid på transportsikring. Et tiltag 
der var relevant for alle del
tagerne, da alle til dagligt har 
med læsning af materiel at 
gøre.

I alt atten kursister deltog i bran
cheforeningens Farligt godskur
set på Pårup Kro.

PoP oP Væg promoverer 
brancheforeningen

Brancheforeningen Danske Festudle
jere skal være synlige ved messer, 
åbent hus arrangementer og andre 
steder, hvor man deltager. Derfor er 
det sket en udskiftning af det udstil
lingskoncept, som tidligere har været 
i brancheforeningen.

let at stille op og transportere
Sammen med Skiltefabrikken Tryk På 
er der blevet lavet en Pop op væg, 
som på ingen måder kan overses. En 
væg på to gange fire meter som er 
hurtig at stille op, let at transportere 
og hvor materiellet er placeret i det 

bord, der bruges ved udstillingen. 
Her ligger det godt og beskyttet 
under transport og når det opbevares 
på lager.

Synlige på en præsentabel 
måde
– Jeg er stolt! Hold op hvor den 
præsenterer sig på vores minimesse. 
Det er vigtigt, at vi bliver synlige på 
en præsentabel måde og det føler 
jeg helt sikkert, at vi gør, siger Bran
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen.

Pop op 
væggen vil 
fremover 
synliggøre 
branchefor-
eningen.
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tip top arbejdsmiljø  øger arbejdsglæden
Det betyder meget at gøre en forskel 
ved lagerhåndteringen af service, erfarer 
Hvalsø Teltudlejning. En omlægning og 
tilpasning af lagerdele og opvaskeafde
lingen har man sparet på mange måder. 
Løft af servicen er reduceret væsentligt. 
Mange lønkroner spares hver dag i for
hold til tidligere håndtering af servicen. 
Lagerpladsen bruges optimalt og har 
plads til meget mere. Arbejdsglæden 
er højnet ved at gøre en lang og træt
tende dag til en positiv og motiverende 
arbejdsdag. Det samtidig med at det 
er blevet meget hurtigere at håndtere 
pakning af varerne samt opvasken, når 
servicen kommer hjem igen.

lettere at flytte rundt 
med tingene
Alt er på hjul eller kan let komme det. 
En rullende lift kan køres rundt på hele 

lageret og hen til de varer, der skal ned 
fra hylderne. Ved at køre dens platform 
i niveau med hylderne trækkes varerne 
over på liften og senere skubbes ele
menterne over på de vogne, der bruges 
til transporten. Et selvopbygget lager
system og plastemballage som Kirsten 
og Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning, 
selv har været med til at udvikle. Det 
til stor glæde for såvel personale som 
kunderne. Det er nemlig blevet meget 
lettere at flytte rundt med tingene.

Reduceret sygefravær 
og glade kunder
– Vi reducerer arbejdsskaderne ved at 
medarbejderne ikke skal løfte nær så 
meget som tidligere. Vi glæder kun
derne, for det er meget lettere for dem 
at dække borde og stå for afrydningen 
igen. Varerne er lige til at gå til og pak

Minimering 
af løft over 

hovedhøjde 
sker ved 

brug af en 
elefantfod til  
at stå op på.

Alle glas, kopper og meget andet 
service opbevares og transporteres 
i plastbakker med inddelingsrum.

Claus og Kirsten 
Petersen ses her i 
deres velindrettede 
servicelager, hvor  
alt er på hjul.

Alt der skal vaskes op køres til og fra opva-
skemaskinerne.



tip top arbejdsmiljø  øger arbejdsglæden
ket i nogle transportenheder, der er til at 
løfte inden for de grænser, der er. Det har 
reduceret sygefraværet blandt personalet 
og højnet tilfredsheden ved kunderne, siger 
Kirsten og Claus Petersen enstemmigt.

Udgifterne tjenes 
hurtigt hjem
– Hygiejnen har en stor prioritet hos os. 
Alle vores kopper, glas, kander, bestik m.v. 
er i vaskbar plastemballage. Tallerkenerne i 
stativer, som let kan skubbes fra hylderne og 
over på liften eller modsat. Softiceog pop
cornsmaskiner står placeret på rullevogne 
eller på hylder, så det er let at få dem over 
på liften og derefter en rullevogn. Vi har 
brugt meget energi på at få lagerog opva
skeforholdene lavet så optimale som muligt. 
På sigt sparer vi udgifterne hjem hurtigt, da 
det giver en lang række besparelser. Det 
samtidig med at det giver en hygiejne som 
gør, at vi er stolte at af stå for den. 

elsker de nye 
arbejdsudfordringer
– Vi er i fuld gang med en hektisk sæson. På 
trods af det, kan vi mærke at trætheden er 
langt fra så dominerende nu som tidligere. 
Vi og personalet elsker de nye arbejdsud
fordringer der er, siger en smilende Kirsten 
Petersen, Hvalsø Teltudlejning, der under
streger at godt arbejdsmiljø øger arbejds
glæden.

Kirsten Petersen styrer udlejningen fra opslags
tavlen.

Dorthe Hansen ses her i gang med at 
tømme en af de speciallavede trans
portvogne, som Hvalsø Teltudlejning 
har fået fremstillet til transport af service.

Popcornsmaskinerne står i en højde så 
de er lette for Claus Petersen at tage 
ned ved manuelt løft eller ved brug af 
liften.

Al bestik leveres/transporteres i plast
kasser, hvilket gør det let at dække bord 
og rydde op efter spisning.

Al plads i lagerlokalet er 
udnyttet fuldt ud.
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Studierejse 
til london
17.-22. oktober 2017
Efterårsmødet bliver med et besøg på Showman’s Show 
syd for London og bliver en del af en oplevelses tur til Eng
lands hovedstad. Der bliver arrangeret koncert deltagelse, 
sightseeing i London med dansk talende guide, kulturelt 
arrangement m.v.
Ligeledes bliver der lejlighed til at udforske London på egen 
hånd og besøge nogle af dens mange attraktioner.

europas største messe
Showman’s Show er Europas største messe for eventmagere 
og er et tilløbsstykke for producenter, festudlejere, festar
rangører og mange andre fra hele Europa og verden. Alt det 
sidste nye inden for festbranchen er at finde på showet. En 
inspirationsdag hvor der er mulighed for at møde masser af 
udstillere og besigtige deres udvalg af varer.

guidet rundtur
Der bliver også kulturelle oplevelser på turen, hvor vi kom
mer til at bo på et godt hotel. Der lejes en bus og sammen 
med en dansktalende guide laves der en rundtur i London 
af ca. 4 timers varlighed. Her besøges forskellige seværdig
heder og der bliver historisk fortælling om byen og dens 
udvikling.

Reserver tid, program kommer senere
Det præcise program kan ikke beskrives her, da flere af de 
endelige aftaler ikke er på plads i skrivende stund. Men 
glæd jer og reserver tid til studieturen. Endeligt program, 
pris og tilmeldingsprocedure rundsendes til alle medlem
mer.



Hurtig hjælp er dobbelt hjælp, var 
Falck/Zonens valgsprog i mange år. 
Det har Hvalsø Teltudlejning taget op 
hvad angår hurtig hjælp til medarbej
derne, hvis de udsættes for skader af 
forskellig slags.

Hjertestarter 
og førstehjælpsskab 
Hjertestarteren er klar, hvis en medar
bejder eller kunde falder om og per

sonalet er instrueret i brugen af den. 
Et velassorteret førstehjælpsskab 
indeholder de førstehjælpsmidler 
der skal til for at lave en hurtig indsats.

Specielt plaster
En speciel plastermaskine hænger 
ligeledes klar med noget effektivt pla
ster. Det er beregnet til arbejde med 
våde genstande og er derfor placeret 
i nærheden af opvaskerummet.

Man er klar til førstehjælp i Hvalsø

Med hjertestarter, 
førstehjælpsskab 
og plastermaskine 
er der remedier til 
at kunne klare me
get førstehjælp.

Et velassorteret 
førstehjælpsskab 
giver grundlag for 
en hurtig indsats 

ved mange former 
for skader.

Plastermaskinen med plaster, der er er 
hurtig at sætte på fingrene og som er 
meget effektive mod vand.

aRla-kasser efterlyses
ARLA mister hvert år 300.000 plastkasser ud af 
de to millioner der er i omløb. Der gøres nu 
en indsamlingskampagne hvor institutioner 
og almindelige borgere opfordres til at afle
vere kasserne retur.

ARLA håber på at kunne få samlet 75.000 – 
100.000 mælkekasser sammen i hele landet 

og vil donere en krone pr. indsamlet kasse til 
Danmarks Naturfredningsforening.

Skulle du kende nogen som vil tiltænke 
ARLA deres mælkekasse retur og medvirke til 
en donation til Danmarks Naturfredningsfor
ening, så er der en mulighed for at slå to fluer 
med et slag.

ARLA gør en indsats for 
at få samlet nogle af de 
300.000 mælkekasser 
de mister hvert år.

 Festudlejer.dk 61



62 Festudlejer.dk

Det var lykken for Karup/Thisted Ser
viceudlejning og Flytteforretning af få 
en udlejning af en række festartikler 
til et tyrkisk bryllup flere hundrede 
kilometer væk og det i den indkomst
svage februar måned. Varerne blev 
leveret i form af 400 banquet guld
stole, runde borde, cylinder vaser og 
bryllupskagestativer. Lejemålet blev 
forlænget, men da materiellet skulle 
afhentes var det væk. Det var som 
at få en våd klud i ansigtet, for det 
mistede materiel kom til at udgøre et 
erstatningskrav på kr. 270.000,00.

anonymt tip 
fik materiellet retur
Karup/Thisted Serviceudlejning og 
Flytteforretning havde leveret materi
ellet til en adresse i Odense og var i 
god tro med at få varerne tilbage og 
modtage lejen. Men sådan gik det 
ikke i første omgang. En politianmel
delse var ikke mulig, da tingene var 
leveret til lejeren, så er der tale om 
en civil retssag igennem en advo
kat og det kan være et sejt, men 
nødvendigt træk. En rundsendelse 
af informationer på Facebook og til 
kollegaer i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere med en dusør på kr. 
10.000,00 medvirkede dog til en hel
dig drejning. Et anonymt tip gjorde, 
at materiellet igen landede i Thisted.

ændrer procedure 
fremadrettet
– Det var en kold tyrker at opleve et 
sådant forløb. Det at stå i det uvisse 
om hvor ens materialer er havnet og 
om man nogensinde får det igen. Det 
at man ikke ved noget om, hvorvidt 
der nogen sinde kommer en krone på 
bankkontoen, for det arbejde det har 
været at samle al materiellet fra kolle
gaer og eget lager er opslidende. En 
ting er sikkert efter denne oplevelse 
og det er at vi ændrer vores pro
cedure ved udlejninger og vil være 
meget opmærksomme fremadrettet, 
siger Laila Svanborg Fjorbak, Karup/

Thisted Serviceudlejning & Flyttefor
retning. 

lejer dømt i 61 sager 
for bedrageri
Hans Iversen, Jysk Festudlejning, 
Låsby, forstår frustrationen ud fra 
egen erfaring. En ung mand ringede 
for år tilbage og ville leje forskellige 
festartikler. Navn og telefonnummer 
blev skrevet op og tjekket på Google. 
Det passede med en tømrermester i 
Midtjylland, så der var ro på, for han 
var nok god nok. Der kom imidlertid 
ingen varer retur og den lokale poli
tibetjent blev kontaktet. En artikel i 
Horsens Folkeblad viste imidlertid, 
at den person der havde foretaget 
lejemålet var blevet dømt i 61 sager 
for bedrageri. En efterfølgende rets
sag mod ham tog fire retsgange, da 
han delvist var syg og ikke mødte 
op. Vidnehonoraret var kr. 89,00 pr. 
gang, så det var en bekostelig affære. 
En efterfølgende retssag gav intet og 
materiellet var væk for evigt, forkla
rer Hans Iversen, Jysk Festudlejning, 
Låsby.

tænk dig om!
Der er sikkert andre lignende sager 
i udlejningsbranchen, som ikke lige 
kan beskrives her. Men! Tænk dig om, 
før du udlejer materiel. Husk at tjekke 
den person, der lejer og se, om der 
er en sammenhæng mellem den der 
lejer og den der har tegningsret for et 
evt. selskab.

 SiKRe Dig 
             MoD SnYDså godt som muligt 

Med undtagelse af ni guldstole, syv borde og 34 understel til borde, så fik Karup/
Thisted Serviceudlejning & Flytteforretning alt tilbage ved hjælp af hemmelig agent. 
Kunden er nu stævnet for kr. 86.000,00.

Laila Svanborg Fjorbak, Karup/Thisted Serviceudlejning & Flytteforretning er glad for at 
firmaet fik alle deres bryllupskage stativer tilbage.
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Ikke alt der 
skinner er 
guld

Den ordre, der kommer på en kold 
vinterdag, kan varme om hjertet, men 
senere vise sig som værende ister
ninger i kaffen. Eksempler fra Thisted 
Serviceudlejning hvor et parti leve
rede varer pludseligt var væk er et 
godt eksempel på, at noget godt 
kan ændre sig til at være noget skidt, 
understreger advokat Mogens Kjær, 
Kjær Advokat, Løgstør.

al udlejning beror på tillid
Det er vigtigt hele tiden at være på 
vagt over for de kunder, der melder 
sig. Muligheden for at blive taget ved 
næsen er til stede hele tiden og det 
er umuligt at skrive sig til en sikkerhed 
for at få varerne igen. Al udlejning 
beror på en tillid mellem udlejer og 
lejer. En tillid som nogle slubberter 
godt vil kunne bruge til at snyde sig 
til fordele.

tænk over, hvad kunden 
betaler for
– Tjek de kunder, I ikke kender. Sikre 
jer at der er en sandsynlighed for, at 
I kan få jeres penge og varerne retur. 
Sikre jer at det er den der tegner et 
selskab/forening, der skriver under. 

Sikre jer at både mand og kommende 
kone står som lejere af materiel til et 
bryllup og at begge underskriver. 
Tænk over, hvorfor en kunde er klar 
til at betale en betydelig sum i trans
port af varer, når de måske vil kunne 
leje de samme varer i nærheden af, 
hvor det skal bruges. Gør noget ved 
de spørgsmål, der dukker op, når du 
glæder dig over lejemålet og afstan
den til lejer, foreslår advokat Mogens 
Kjær.

Vigtigt med de rigtige navne
Gå ind på proff.dk og tjek lejerens 
regnskab. Er der røde tal på bundlin
jen og er egenkapitalen mindre end 
de lån, der er i virksomheden, så må 
den røde lampe tændes hos dig. 
Se ligeledes om navnet der bestiller 
varer er identisk med den tegnings
berettigede, der står anført. Hvis ikke, 
er det vigtigt at få den pågælden
des navn på lejekontrakten samt en 
underskrift fra vedkommende. Tjek 
hjemmesiden cvr.dk for at se, om der 
er overensstemmelse mellem navne, 
firmaadresse m.v.. Besværligt? Ja! 
Men det koster en indsats at sikre sig.

Der kan være ugler i mosen
– Vedr. betaling af det lejede materiel 
vil det være vigtigt at sikre sig den, før 
materiellet leveres. Er lejeren ikke klar 
til det og får det gjort, kan der være 
ugler i mosen. Det er vigtigt at sikre 
sig betalingen, før man sætter gang 
i pakning og levering. En underskrift 
på at kunden har modtaget varerne er 
ligeledes et vigtigt dokument at have, 
hvis der kommer en tvist.

Billeder og påskrifter
– En opfordring kan være, at I har 
fotos af det materiel, I udlejer. Er der 
noget der bliver væk, bliver stjålet 
under lejemålet m.v., så er det godt 
at have billeder, der kan lægges ud 
på Facebook, indrykkes i lokale aviser  
m.v. Sikre jer, at der er påskrifter, 
nummerering på telte og forlystelser, 
så der er noget konkret at gå efter, 
hvis noget forsvinder. Billeder og 
nummerering kan bruges i efterforsk
ningen af at finde frem til genstan
dene igen. Husk på at det ikke er alt 
der skinner der er guld i form 
af fortjeneste. Det kræver en 
indsats at gardere sig.
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At få sin virksomhed profileret på den 
optimale måde er en vigtig del af den mar
kedsføring, som alle ønsker sig og som gør, 
at virksomheden på en positiv måde bliver 
synlig og huskes. Det har Skiltefabrikken Tryk 
På specialiseret sig i gennem ikke mindre 
end 49 år.

Priser og kvalitet i centrum
Priser og kvalitet er i centrum i alle de pro
dukter, som findes inden for reklamebran
chen som værende skilte, facader, autore
klamer, byggeskilte, storformat print, Tshirt, 
textiltryk, pyloner, klistermærker, bannere, 
flag og meget andet inden for branchen. 
Et firma der følger udviklingen på markedet 
tæt og fornyer sig i takt med de nyheder, 
der præger branchen og det fremstillings
materiel der skal bruges i en hurtig proces 
med pris og kvalitet i centrum. Kom med 
ideen og vi laver udkastet, er indehaveren 
Per Nielsens motto. 

Hurtig levering til skarpe priser
– Vi er fleksible og klarer derfor alle or

Per og Rene 
Nielsen, Skilte-
fabrikken Tryk 
På, ses her ved 
den Pop Op 
messestand, 
som de har la-
vet til Branche-
foreningen.

Mærkning af sikkerhedshjelme er et af 
de produkter, som Rene Nielsen tager 
sig af.

Per og Rene 
Nielsen er klar til at tage turen ud i Dan
mark og lave de dekorationsopgaver, der ønskes.

MeDleMSRaBat  
                     på kvali tets markedsføring

Layouter Rene Nielsen laver gerne for
slag til løsning af de opgaver, der øn
skes en løsning på.
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drestørrelser og udfordringer. Kræves der 
specielle maskiner til fremstillingen, så har 
vi gode professionelle samarbejdspartnere 
i ind og udland. Det gør, at vi kan levere 
produkterne til en skarp pris med hurtig 
levering. Vi laver layout på opgaverne og 
efter kundens godkendelse laver kollega
erne med specialer produktionen, siger Per 
Nielsen, Skiltefabrikken Tryk På.

Kvalitet og bras 
tager den samme tid
– Det glæder os, at mange af vore kunder er 
gengangere. Det ser vi som værende et kva
litetsstempel fra deres side. Vi har opbyg
get en faglig stolthed og at lave kvalitet tager 
den samme tid at lave, som noget bras. Vi 
bruger kvalitetsprodukter, til fremstillingen 
og sætter en ære i at yde en god service, 
siger layouter Rene Nielsen, Skiltefabrikken 
Tryk på.

Særlig rabat til medlemmerne
– Opgaverne for Brancheforeningen Danske 
Festudlejere har været mange med logoer, 

advarselsskilte, Pop up messestand, 
mærker at forskellig art og mange 
andre ting. Et samarbejde som vi er 
glade for og som vi har gode erfarin
ger med. Vi er derfor klar til at give 
brancheforeningens medlemmer en 
særlig rabat på de opgaver, der 
måtte være.
Vi er klar til at løse opgaverne siger, 
Per Nielsen, Skiltefabrikken Tryk På.

MeDleMSRaBat  
                     på kvali tets markedsføring Logo på byggeskilt opsat ved telte kan 

være en måde at skaffe opmærksom
hed på.

Rene Nielsen er 
i fuld gang med 
at lave logoer i 
forskellige stør
relser til Branche
foreningen.

Per Nielsen har 
på mange måder 
medvirket til at syn- 
liggøre Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Det er næsten uendelige størrelser af stor-
format print der kan laves og lamineres, så 
de holder væsentligt længere.

Kæmpe reklameskilte er intet problem 
for Skiltefabrikken Tryk På at lave.
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Der blev på det Farligt godskursus 
som blev afviklet i forbindelse med 
Forårskurset stillet tvivl om, hvor
vidt man selv vil kunne foretage det 
påbudte årlige tilsyn med sine hånd
sprøjtebatterier samt skum og tryk
vandsslukkere.

Regler for tilsyn skal følges
Spørgsmålene har været fore
lagt Beredskabsstyrelsen og Dansk 
Brand og sikringsteknisk Institut, som 
enstemmigt har bekræftet, at ejeren 
af håndsprøjtebatterier og skum og 
trykvandsslukkere selv må foretage 
tilsynet. Det på betingelse af at man 
kender til og følger de reglerne.

etiketter kan købes 
i servicebutikken
Man er også velkommen til at lave 
tilsynsetiketer og montere disse på 
håndsprøjter og trykslukkere. Etiket
ter til håndsprøjtebatterier vil kunne 
købes i Brancheforeningens service
butik på mail: heine@festudlejer.dk

Mange penge at spare
En tilsynsforpligtigelse der kan spares 
mange penge ved selv at foretage 
som et alternativ til at det er Falck 
eller anden udbyder der skal foretage 
tilsynet.

SYn SelV 
dine håndsprøjtebatterier, 
skum- og trykvandsslukkere

Håndsprøjter og trykslukkere skal hver 
12. måned have et tilsyn.
En tilsynsetiket som anviser syns tids
punktet og hvornår næste syn skal fore
tages skal monteres på håndsprøjtebat
terier og trykslukkere.

let opvasken  
– brug iblødsætter
En opvask der har stået nogle dage 
kan være en træls omgang at komme 
i gang med. Men! Opgaven behøver 
ikke at være så stor. Sæt proppen i 
vasken og fyld vand i. Tilsæt special
produktet iblødsætter og lad det stå 
natten over. Næste morgen er service 
og bestik klar til en tur i opvaskema
skinen.

Forhandler:
Iblødsætter forhandles af Jysk Kemi 
Service A/S, Gl Struervej 50, 7500 
Holstebro. Tlf. 97 40 31 33 
Mail: info@jyskkemi.dk

anbefaling
Et middel som anbefales af Kirsten 
Petersen, Hvalsø Teltudlejning, som 
har flere års gode resultater med 
iblødsætningsmidlet.

Specialproduktet til iblødsæt
ning af opvask får i dunke og 
fungerer godt.

Sæt gammel opvask i blød med iblød
sætter og lad det stå natten over, så 
er en sur opgave blevet let at komme 
over.

Vandt 
weeKenD-

oPHolD 
fra ikadan 

Det blev Niels Kristian Tøsbæk, Nord
jysk Service og teltudlejning, der 
kan glæde sin kone Maria Tøsbæk 
med et weekendophold på et hotel 
i Danmark. Præmien var fra Ikadans 
lodtrækning blandt de der bestilte 
plastikgulv på Mini Messen 2017.

Preben Thomsen overdrager her gave
bevis på et weekendophold på hotel 
i Danmark til Niels Kristian Tøsbæk, 
Nordjysk Service og teltudlejning, Pan
drup.



Bilister der uretmæssigt har 
betalt Pafgifter får pengene 
tilbage.

 

Indlæg til branchebladet 
sendes til: heine@festudlejer.dk

Kontakt: Mobil: 21 42 68 39 · tlf.: 98 67 68 39 · Sekretariat: Vesterled 46, 9681 Ranum

Udvikling af branchebladet Fest
udlejer.dk, Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres koncept, 
besøgsrunde til medlemmerne, 
strategiplanens opfyldelse, sats
ningen på at gøre Mini Messen 
mere attraktiv, at få ikke medlem
mer til at deltage i den og skabe 
de rigtige rammer omkring forog 
efterårsmøderne er i fuld gang 
med at lykkes. Men ambitionerne 
om at booste brancheforeningen 
og gøre medlemmerne synlige 
og foretrukne er på fuld firspring 
fremad. Stilstand er tilbagegang 
og det må ikke ske i det fælles
skab vi har.

information er en hjælp til 
beslutninger
Tilfredsheden med Festudlejer.dk 
vokser og det har sideantallene 

også gjort. Det kræver plads at skulle 
videregive de mange informationer 
der er vigtige at få frem. Det samme 
med de omtaler, der er af medlem
mer og leverandører til branchen. Jo 
bedre information der om hinanden, 
jo lettere bliver det at finde kontakter, 
få hjælp og tage rigtige beslutninger.

Der sker meget mere
Skønt er det at høre, at mange føler 
de får meget for deres kontingent og 
ikke mange generalforsamlinger har 
oplevet, at medlemmerne uopfordret 
var klar til at betale et højere kontin
gent. Med indstillingen i bestyrelsen 
og hos undertegnede, vil I komme til 
at opleve, at I får endnu mere.

Prøver nye veje
Jeg vil i sommer prøve nye veje for 
at give optimale informationer gen

nem Festudlejer.dk. Der 
vil være besøg hos pro
ducenter i ind og udland, 
store begivenheder i Danmark, 
medlemsbesøg og andre vinkler 
vil blive afdækket. 

Mange hilsner fra Heine

oplever at få 
noget for kontingentet
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nej!  at Stille P-SKiVen 
når der opkræves betaling
FDM har vundet en principiel sag 
i Østre Landsret over Københavns 
Kommune. Af dommen fremgår det 
at man ikke er forpligtiget til at skulle 
indstille sin Pskive, når man samtidig 
betaler for at parkere, hvor der er 
tidsbegrænset parkering.

Københavns Kommune har gjort brug 
af opkrævning af Pafgift i Dronnin
gegården i det indre København, 
Øster Alle, Store Kongensgade og 
Edel Sauntes Alle, hvor der har været 
tidsbegrænset parkering.

P-afgift tilbagebetales
Københavns Kommune tager ken
delsen til efterretning og oplyser i 
en pressemeddelelse, at man ikke 
ønsker at gå videre med sagen. Det 

oplyses samtidig at de der tidligere 
har fået en Pafgift for lignende forse
elser vil få tilbagebetalt deres Pafgift.

Den professionelle 
kan være den lille
Vi er enige om, at det at være 
en professionel festudlejer 
ikke blot er et spørgsmål om, 
hvor meget materiel man har. 
Om at være en god taler og 
bruge store armbevægelser. 
Det er kvaliteten i det arbej
de der udføres, kvaliteten af 
materiellet og den betjening 
som kunderne får, der viser 
det professionelle. Det kan 
være den lille udlejer, der har 
det overblik, som den store 
savner.

Jeg ser frem til en god hoved
sæson for alle!

Svenning Kjær Pedersen
Brancheforeningsformand

 Fortsat fra side 3
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StUDieRejSe 
til europas største messe 
FoR eVentMageRe 
Showman’s Show 2017

17.-22. oktober 2017
tirsdag, den 17. oktober:
Kl. ca.15.00: Fælles bustransport fra lufthavn til hotel. 
 Lufthavn med kort sightseeing i London og til hotel.
Kl. ca. 18.30: Indkvartering på hotellet.

onsdag, den 18. oktober:
Kl. 08.00: Bus fra hotellet og til Europas største messe for 
 eventmagere Showman’s Showet (køretur ca. 2 timer).
Ca. kl. 10.00: Registrering på Showman’s Show.
Ca. kl. 17.00: Busafgang fra Showman’s Show og til hotellet.
Ca. kl. 19.00: Hjemkomst til hotellet.

torsdag, den 19. oktober:
Mulighed for at deltage i Showman’s Show 
(der arrangeres ingen fællestransport) eller besøge
London og dens mange forskelligartede attraktioner.
Kl. 19.00: Fælles eventoplevelse.

Fredag, den 20. oktober:
Kl. 10.00: Busrundtur med dansktalende guide i London. 
 På turen ser/ besøger vi nogle af byens største attraktioner.
Kl. 15.00: Forventet ankomst til hotellet.

lørdag, den 21. oktober:
Dagen er til egen disposition.
Kl. 19.00: Fælles eventoplevelse.

Søndag, den 22. oktober:
Kl. ca. 13.00: Busafgang fra hotellet til lufthavnen.

Praktiske oplysninger:
•	Den enkelte deltager sørger selv for flybilletter til og fra London.

•	Der	er	ud	over	morgenmad	ingen	mad	inkluderet	i	prisen.

•	Taxa, bus, tog og andre transportmidler er ud over turen til/fra messen 
 + turen fra/til lufthavnen og rundturen i London for egen regning.

•	Der	er	ingen	rejseforsikring	inkluderet	i	prisen.	Husk	at	der	er	tale	
 om en forretningsrejse, så gælder alm. rejseforsikring ikke.

•	Der	er	ingen	dekort	i	prisen,	hvis	man	ikke	deltager	i	busturen	til	
 Showman’s Show’et.

PRiS 
pr. person 
indlogeret  

i dobbeltværelse 
oplyses senere

tillæg 
for enkeltværelse 
oplyses senere


