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Standset efterforskning
lander i Justitsministeriet

Oppustelige 
forlystelser 

findes i 
mange ud-
formninger. 
Ens for alle 

gælder det, 
at de til of-
fentlig brug 

skal være 
godkendte 
og have en 

polititilla-
delse.

Tekst og foto: Heine Pedersen

Bekendtgørelsen om offentlige forly-
stelser bør gennemgå en kraftig revi-
sion. En afgørelse hos Midt- og Vest-
jyllands Politi om at standse efter-
forskningen af en politianmeldelse 
om ulovlig opstilling og brug af en 
oppustelig hoppeborg er helt uden 
for bekendtgørelsens regler, mener 
brancheforeningsformand Claus Pe-
tersen. Han sender nu sagen til høring 
i Justitsministeriet og vil søge poli-
tikeres opbakning til en revision af 
lovgivningen.

Bekendtgørelsens bestemmelser 
siger klart, at alle forlystelser, der 
opstilles til offentligt brug skal være 
synet og godkendt og have en politi- 
tilladelse. Først når disse ting er på 
plads, må en arrangør påbegynde 
annoncering af arrangementet og for-
lystelsen tages i brug.

Ved åbningen af Holstebro Motorve-
jen den 29. september 2018 opstil-
lede Børnenes Trafikskole ApS en 
hoppeborg ved arrangementet. En 
oppustelig forlystelse, der ud over 
at være en hoppeborg, også er en 

overbygning til undervisning af 
elever om, hvordan de klarer sig 
i trafikken. En forlystelse som helt 
klart er omfattet af reglerne for 
brug af offentlige forlystelser. 

Politiassistent Carsten H. Andersen, 
Midt- og Vestjyllands Politi i Viborg 
meddeler i brev til anmelderen 
Carl Henrik Lyngs, Thyholm, at der 
i sagsafgørelsen er lagt vægt på, 
at hoppeborgen er leveret uden 
beregning, at børn ved brug kan 
lære at begå sig i et trafikken og at 
der ikke er rimelig formodning om, 
at der er begået noget strafbart. 

Svaret er helt ude i hampen og stri-
der imod al fornuft. Det er at gøre 
grin med os udlejere, der over-
holder reglerne og får vore ting 
synet, godkendt og ansøger om de 
påkrævede tilladelser siger anmel-
deren Carl Henrik Lyngs, Thyholm. 

Brancheforeningens formand Claus 
Petersen, Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere bakker ham op 
og går i front for, at sagen rejses i 
Justitsministeriet. 
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Kr. 150.000 i bøde for 
ulovligt opstillet telt

Brancheforenings-
formand 

Claus Petersen

Der bør ske en revolution inden for 
teltudlejningsbranchen i Danmark, 
således at der fremover vil være 
væsentligt færre udlejere til at betje-
ne hele landet. 

Autorisation til ejerne
Der skal strammes op i de krav, der 
stilles til udlejerne. En uddannelse 
af teltmontører bør være et krav og 
de, der driver teltudlejningsfirmaerne 
bør have en autorisation, der kræver 
uddannelse på flere områder. 
De autoriserede udlejere skal over-
drages de sikkerhedsmæssige for-
pligtigelser med indretning og sikker-
hed for teltenes sikkerhedsmæssige 
indretning og teltenes opstilling. 

Teltudlejerne 
skal skabe sikkerheden
Branchen må påtage sig den tilsyns-
funktion, som kommunerne har, men 
som ikke opfyldes i dag. Det er den 
eneste vej til sikkerhed på teltområ-
det, mener brancheforeningsformand 
Claus Petersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

”Luderbranche” hvor 
reglerne tilsidesættes
I hele Norge og Sverige, der areal-
mæssigt er mange gange større end 
Danmark, er der henholdsvis ca. 48 
og 57 udlejere. I Danmark er der 
mellem 5-600 teltudlejere, som gør 
branchen til en ”luderbranche”, hvor 
mange regler vedr. gældende certifi-
ceringsvejledning ikke opfyldes. Kun 
et skærpet opsyn og nye krav kan 
være med til at ændre forholdene, 
mener brancheformanden.

Autorisation til teltudlejere
– Teltene bliver større, vejrforholdene 
ændrer sig til mere blæst og usikkert 
vejr. Lovgivningen bliver mere kræ-
vende, teltkonstruktionerne anderle-
des, nye brugs- og anvendelsesmøn-
stre kommer til. 

Omlægninger 
der kræver uddannelser
Faget er præget af en række omlæg-
ninger, som kræver meget andet 
end en sidemandsoplæring. Der skal 
uddannelseskrav til på området, så 
brugere og det politiske system ved, 
at opstillingerne kører efter de sik-
kerhedsmæssige krav der stilles, siger 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jeres formand, Claus Petersen. 

Han henviser til, at de teltudlejnings-
firmaer, der opnår autorisation bør 
have et klippekort. Det skal koste 
en bødestørrelse ved hvert klip, og 
når fx det femte klip foretages for et 
firma, så stopper autorisationen. 

Store bøder til ulovlige 
opstillinger
– Sanktionerne over for ulovligt opstil-
lede telte er i dag lig nul. Jeg kender 
ikke nogen teltudlejere, der er blevet 
straffet for ulovlig eller mangelfund 
opstilling af telte. Det viser, hvor lem-
fældigt kommunerne tager på tingene. 

Fx 150.000,00 i bøde
En medarbejder der arbejder uden 
sikkerhedshjelm får let en bøde på kr. 
25.000 for manglende sikkerhed og 
mesteren det dobbelte. Når et telt til 
tre hundrede mennesker er opstillet 
ulovligt, så bør det fx følge Arbejds-
tilsynets bødestørrelse og udløse kr. 
75.000 til de, der ulovligt har stillet 
det op og 150.000  til firmaet bag 
opstillingen. Kommer vi op i 
disse bødestørrelser, vil der 
blive et helt andet syn på 

Fortsættes side 63 
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Dialog gør det lettere  at være festarrangør
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Tematillægget ”Én fest – én ansøg-
ning” i Festudlejer.dk i oktober 2017 
har fået mange kommuners og politi-
keres øjne op for det bureaukrati, der 
er for festarrangører. Et opslidende 
arbejde hvor det kan være aktuelt 
med op til 50 ansøgninger, sikker-
hedsplan,, terrorsikring, risikoanalyse 
mm. Krav som mange festarrangø-
rer flygter væk fra, da det er deres 
ansvar, hvis der er noget, der går galt.

Arrangørernes arbejdsbyrde 
skal lettes
Teknik- og Miljø udvalget i Vesthim-
merlands Kommune har efter nogle 
klager fra sidste års festarrangører fået 
øjnene op for, at der er behov for 
nye tiltag. En erkendelse der gjorde, 
at de den 14. januar i år invite-
rede kommunens festarrangører til et 
møde omkring de gældende regler 

og hvilke kommunale tiltag der kan 
gøres for at få arrangørernes arbejds-
opgaver lettet. 

Der er ikke tid til at vente
– Vi erkender det bureaukratiske pres 
på festarrangørerne og vil gerne gøre 
noget ved det. Det i form af hjælp til 
at nå det mål, som Brancheforeningen 
Danske Festudlejere har lagt op til med 
”Én fest – én ansøgning” i samarbejde 
med folketingsmedlemmerne Mette 
Kjær Hansen (V) og Bjarne Laustsen (S). 
Vi har ikke tid til at vente på, at der poli-
tisk på landsplan tages initiativer. Derfor 
tager vi fat på at lave vores egen model, 
siger drifts- og anlægschef Jørgen Han-
sen, Vesthimmerlands Kommune.

Arrangørerne 
skal være medspillere
– Sammen med politi og bered-
skab gøres det første forsøg på at 

ændre og lette ansøgnings-proces-
serne. Vi vil gerne have festarrangø-
rerne i Vesthimmerlands Kommune 
med som medspillere fra starten, og 
har derfor inviteret disse til at del-
tage. Kun ved samarbejde får vi det 
optimale op at stå, siger drifts- og 

Drifts- og anlægschef Jørgen Hansen 
kender som aktiv del af festarrange-
menterne til problemstillingerne med 
ansøgninger.

Kampe mellem riddere er der ikke fundet krav om ansøgninger til.

Optog med veteranbiler kræver en 
tilladelse for at måtte gennemføres.

Middelalderfester skal også have til-
ladelserne på plads for at måtte gen-
nemføres.

Motorcykeltræf og kørsel i parade skal 
anmeldes til politiet.



For at det er lovligt at sælge 
pølser og brød på åben 
gade, er der regler der skal 
overholdes.

Dialog gør det lettere  at være festarrangør
anlægschef Jørgen Hansen og mødet 
tegner positivt, understreger han.

Ildsjælene skal lave det, 
de er gode til
– Målet er at give festarrangørerne 
arbejdsglæden tilbage, finde løsnin-
ger og få inddraget så mange af de 
offentlige instanser som muligt i en 
lettere løsning. Vi har i Vesthimmer-
lands Kommune rigtig mange ildsjæ-
le. De skaber en lang række aktiviteter 
,og de skal have mulighed for at lave 
det, de er gode til. Initiativer som 
vi i kommunen lægger stor vægt 
på gennemføre. Vi må derfor med-
virke til at gøre arbejdsbyrden tåle-
lig. Arrangementer skaber interesse, 
kultur, livsglæde og meget andet for 
en kommune. Det tror vi på er med 
til at fastholde beboerne, give lyst 
til tilflytning, øge antallet af turister 
og de følgeindtægter der kommer 

dermed. Vi kan derfor ikke se på, at 
aktiviteterne minimeres.

Ansøgninger skal måske 
kun ske hver tredje år
– Vi må vende de procedurer, der i 
dag kræves ved hver fest. Der kræ-
ves ansøgninger hvert år og kunne 
vi ændre det til, at der fx kun skal 
ansøges hvert tredje år, hvis det er 
den samme skabelon, der er for 
festlighederne? Vil der kunne mini-
meres i antal krav om ansøgninger? 
Vil vi ved en omlægning af den 
administrative gang kunne minimere 
arbejdsprocesserne? Vil et samar-
bejde mellem de offentlige instanser 
kunne forbedres? Spørgsmålene er 
mange og ved at bearbejde dem, 
vil der måske kunne findes ressource 
besparelserl, understreger drifts- og 
anlægschef Jørgen Hansen, Vest-
himmerlands Kommune.

Skattejagt i container fyldt med sand skal der søges om tilladelse til opstilling af på 
offentlig vej.

Forskellige lovgivninger skal overholdes, 
før et dyrskue kan afholdes.

Sælges der kunst og malerier på marke-
der, så kræver det en tilladelse.

Motionsløb skal anmeldes og godken-
des, før det er lovligt at gennemføre.
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Brancheforeningen Danske Festudle-
jere er en stærk samlende organi-
sation. Gennem et stærkt netværk 
medlemmerne imellem opnås der 
betydelige resultater. Det udmønter 
sig gennem et politisk pres på Christi-
ansborgs politikere og de embeds-
mænd, der administrerer de aktuelle 
lovgivninger. 

Festudlejer.dk brander 
brancheforeningen
Branchebladet Festudlejer.dk brander 
foreningen og branchen på en stærk 
måde og sætter på mange måder 
fokus på de kvalitetskrav Branchefor-
eningen stiller til faglig viden gennem 
uddannelse, sikkerhed, kvalitet m.v.. 
Det kom frem på efterårsmødet, hvor 
man gennem en SWOT analyse og 
i samarbejde med konsulent Benny 
Würtz fik endevendt alle stærke og 
svage sider, muligheder og trusler i 
branchen.

Ledepil til bestyrelsen
Elementer som kommer til at indgå 
i en tilpasning af den strategiplan, 
som Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere har for dens fremtid. De otte 
timers koncentreret arbejde af 32 
medlemmer danner fokus om besty-
relsens fremtids tiltag i branchefor-

En STærK  brancheforening 
          tænker  FrEmTID

Steen Tomsen, Vejen-Askov Telt-& Ser-
viceudlejning opfordrede til mere ind-
dragelse af medlemmerne vedr. pro-
filering.

Der var en livlig debat om Branchefor-
eningens stærke og svage sider.

René Frederiksen, Sæby Fest Service, fik 
meget skrevet ned som kan behandles 
i bestyrelsen.

Der var stor ros til branchebladet Fest-
udlejer.dk

Det var seriøst arbejde som Claus Pe-
tersen, Hvalsø Teltudlejning, og Morten 
Jensen, Bord dæk dig, Vallensbæk 
Strand var sat på under kurset.

Bettina Damgaard, Festbutikken og 
Vemmelev Festudlejning ligner en der 
beder til Vor Herre om at det hele lyk-
kedes.
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En STærK  brancheforening 
          tænker  FrEmTID

eningen. Resultater som vil være lede 
pilen for de retninger, der arbejdes 
hen i mod.

nye tiltag på sociale medier
Et andet fokusområde er Branchefor-
eningens svage sider. Her var ønsket 
om flere medlemmer grundlæggen-
de. Flere medlemmer vil medvirke 
til en større gennemslagskraft og øge 
den forskellighed, der er i branchen. 
Det fandtes vigtigt, at medlemmerne 
bliver synliggjorte og at ambitionsni-
veauet fastholdes. Ligeledes at der 
sker nye tiltag på IT og sociale medi-
ers områder, så brancheforeningen 
bliver så kendt som muligt. Mang-
lende medlemsloyalitet og profes-
sionel ledelse fandt gruppen var en 
svaghed.

medlemmerne 
som ambassadører
Opfordringen var, at der bruges flere 
ressourcer på de sociale medier, 
at der bliver oprettet en Facebook 
gruppe mellem medlemmerne. At 
der bliver skabt flere indkøbsfordele 
og at branchebladet Festudlejer.dk 
bruges til at informere om branche-
foreningens virke. Der var enighed 
om manglende myndighedskontrol 
på fagområdet og at medlemmerne 
inddrages mere som ambassadører. 

Gratis udlån er en trussel 
mod branchen
Lovgivningen og illoyale medlemmer 
og konkurrenter i branchen ses som 
trusler. Det samme gør kommuners 
og statens gratis udlån af lokaler og 
materiel som borde, stole, service 
m.v.. Priskonkurrencen er også en 
betydelig trussel i udlejningsbran-
chen. Mange ønsker, der vil betyde 
øgede arbejdsbyrder for bestyrelsen, 
blev også nævnt som en svaghed, 
idet det vil kunne afholde nogen fra 
at blive valgt til bestyrelsesarbejdet.

Godt arbejdsredskab 
for bestyrelsen
– Vi har fået mange gode input til 
den fremtidige strategiplan. Der er 
mange vinkler at sætte fokus på og 
lave planer for, hvordan de kan nås. 
Et godt udgangspunkt for bestyrelsen 
til at nå nye mål. Der er en udfor-
dring i at få de mange ting imple-
menteret i brancheforeningens virke, 
siger Branche foreningsformand Claus 
Petersen, Hvalsø.

Der skal lægges mere 
pres på politikerne 

med opsyn af ulovlig 
opstillede telte.

Lone og Jens Hjortshøj, Hjortshøj Party 
Service, Varde var kommet i tænke-
hjørnet.

Konsulent Benny Würtz kom med 
mange guldkorn til  fremtiden.

Henrik Bøtcher, FløngPartyTelt, Hede-
husene, havde flere forslag til nye tiltag.

Brancheforeningsformand Claus Peter-
sen, Hvalsø Teltudlejning, kunne konklu-
dere at vi har en stærk brancheforening.

Det omfattende gruppearbejde 
resulterede i stærke og svage 
sider af brancheforeningen, 
som bestyrelsen nu har at 
arbejde med.
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Danmarks største udvalg af slush-ice,
popcorn og candyfloss maskiner
med produkter og tilbehør  der passer til ethvert arrangement, stort som småt.

Markstykkevej 4B
2610 Rødovre
www.pantom-dk

Øst for Storebælt:
Tlf.: 44 91 86 00
Fax: 44 91 84 78
Email: øst@pantom.dk

Vest for Storebælt:
Tlf.: 98 52 30 11
Fax: 98 52 32 11
Email: vest@pantom.dk

Vi udfører reparationer 
på alle fabrikanter!

Bøvl med dit telt?
Få Sækko til at gennemgå din teltdug for reparationer

Gratis afhentning og levering*

*Brofaste øer

www.altitelte.dk

Se vores nye  
profilfilm på:
www.altitelte.dk

Hermesvej 4 • 6330 Padborg · Tlf.: 73 45 26 00  
kundeservice@saekkopresenning.dk · www.saekkopresenning.dk
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Politiets håndtering af Bekendtgø-
relsen om offentlige forlystelser og 
kravene til, hvad der kræves synsbø-
ger til, er ude af kontrol. Det mener 
udlejer Calle Lyngs, Thyholm, efter 
at politiassistent Carsten H. Ander-
sen, Midt-og Vestjyllands Politi har 
meddelt, at efterforskningerne af en 
anmeldt ulovlig opstilling af forly-
stelse er standset. Sagen bliver nu 
indbragt for Justitsministeren.

Uden beregning 
ændrer ikke lovkravene
– Det med henvisning til, at han ikke 
finder, at der er begået noget straf-
bart og at der ikke var tale om en 
egentlig hoppeborg, der var opstillet 
ved motorvejsindvielsen af Holstebro 
motorvejen. En forlystelse der var 
opstillet uden beregning af Børnenes 
Trafikskole.. En forlystelse som havde 
til hensigt at lære børnene at begå sig 
i trafikken.

reglerne bør være ens for alle
– Det skriger til himmelen, at man kan 

stoppe efterforskningen ud fra sådan-
ne begrundelser. Reglerne bør være 
ens for alle. Der findes i Bekendtgø-
relsen om offentlige forlystelser ingen 
undtagelser om, at en forlystelse der 
er leveret uden beregning skal have 
fortrinsret og ingen tilladelse til opstil-
ling. Der er ingen beskrivelse af, hvad 
en egentlig hoppeborg er. Om man 
kalder det en hoppeborg eller en 
oppustelig forlystelse er et fedt, og 
det er ikke en enkelt politiassistent, 
der skal afgøre det, siger en frustreret 
udlejer Calle Lyngs, Thyholm..

nummerplader 
på forlystelserne
– Skrot alle regler om, at der skal 
ansøges om tilladelse til opstillinger 
af forlystelser. Lad os få en num-
merplade på forlystelserne, som man 
har i England. Her kan man gå ind på 
et centralt register og se, om den er 
synet og godkendt eller ej. Er den 
ikke, så kan politiet øjeblikkeligt fjerne 
den.  I Danmark skal der ansøges hver 
gang, der skal opstilles forlystelser og 
for hver enkelt aktivitet, der opstilles.

Kritisk gennemgang 
af lovgivningen
– Hver politikreds har sin måde at 
fortolke reglerne på. De er ikke enige 
om, hvad der skal en godkendelse til. 
Det er frustrerende og ikke til at have 
med at gøre som udlejer. Rigspolitiet 
bør lave en revision af Bekendtgø-
relsen om Offentlige forlystelser. En 
oppustelig forlystelse finder jeg ikke 
hører under farlige forlystelser, som 
det er iflg. loven i dag. Lad os få en 
kritisk gennemgang af lovgivningen, 
siger Calle Lyngs, Thyholm, der finder, 
at politiet fægter i blinde.

Hele klar en hoppeborg
Han bakkes op af Danmarks største 
importør af forlystelser, Leif Sørensen, 
Holtegaard Trading. For ham er den 
anmeldte forlystelse helt klar en kom-
bineret hoppeborg og overdækning. 
Dele af den oppustelige forlystelse 
er helt klar en hoppeborg, som skal 
synes og godkendes som en 
forlystelse, og som der skal 
ansøges om polititilladelse 
til for at den må opstilles.

Politiet fægter i blinde 
med tilladelser

Det er uden for lovens intentioner, at 
nogle oppustelige hoppeborge kan 
undgå sagskrav ved at de er udlånt 
uden beregning og at de bruges til 
undervisningsbrug. 
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Computersystem   styrer opstilling af
  100.000 m2 telte   overalt i Danmark

Tekst og fotos: Heine Pedersen

En teltsæson er uforudsigelig. Ingen 
kender resultatet, før man passerer 
nytår, siger Keld Sørensen, som sam-
men med Anders Sauer Petersen ejer 
Ørsted Telte A/S. Landets største 
teltudlejningsfirma har hovedsæde i 
Ørsted på Djursland. Sæsonen 2018 
sluttede af med opstilling af rigtig 
mange tusinde kvadratmeter telte i 
Norge. Nu er dette års udlejninger i 
fuld gang og buldrer derudaf. Allere-
de i februar stiller vi telte op til 2.200 
gæster ved et arrangement på Sjæl-
land. Herfra går turen til DM i Skills på 
Arena Næstved, hvor eliten inden for 
erhvervsuddannelserne kårer deres 
danmarksmestre.
 
100.000 kvadratmeter telte
Herefter går det slag i slag med festi-
valer over hele Danmark. Kun få festi-
valer kan melde, at de ikke gør brug 

af telte fra Ørsted Telte A/S. Hertil 
kommer mange firmaarrangementer, 
dyrskuer, stafetter, landslejre, lands-
stævner, Folkemødet på Bornholm 
og et utal af andre festligheder.

I alt har Ørsted Telte A/S omkring 
100.000 kvadratmeter telte på lager. 
Flere kan hurtig komme til, hvis der 
skulle mangle noget på hylderne. 
Virksomheden laver det nemlig selv. 
Med en stab på 30 medarbejdere 
uden for sæsonen og over det dob-
belte i sæsonen, klares de mange 
opstillinger og nedtagninger.
 
Tags på alt materiellet
Et kæmpe logistisk system at holde 

styr på, erkender medejer Anders 
Sauer Petersen, der er ansvarlig for det 
logistiske arbejde. Seks medarbejde-
re forestår pakning af alt det materiel, 
der skal ud og får det på plads, når 
det kommer hjem. Og det er ikke til-
fældigt, hvad der sker. Alt er forsynet 
med tags og alt bliver scannet, så man 
ved med sikkerhed, at alt er med, når 
man kører fra lageret og ud til opstil-
lingsstederne. Ligeledes ved man 
præcis, hvad der er med hjem igen. 
Et system som sparer rigtig mange 
spildtimer og unødvendige lønkroner, 
understreger Keld Sørensen.
 
Største telt er 5635 m² stort
Imens sørger opstarter og medejer af 

Tove Schmidt er en af de ti 
medarbejdere i den admi-
nistrative afdeling.

Sejlmager Carsten Severinsen har travlt 
med at sy duge til de mange udlej-
ninger.

Keld Sørensen ses her med en af de 
chips, der er med til at klare lagersty-
ringen.

Keld Sørensen havde ikke troet at 
Ørsted Telte ville få den størrelse, 
det har i dag.

I det største telt kan der dækkes op til 4.500 personer.



Computersystem   styrer opstilling af
  100.000 m2 telte   overalt i Danmark

Ørsted Telte A/S, Keld Sørensen for 
kundeplejen. En seriøs henvendelse 
kræver en seriøs modtagelse og det 
får kunderne. Vi gør meget ud af de 
mange henvendelser vi får og holder 
gerne møder med de potentielle 
kunder for at få præciseret deres 
behov.

Der laves gerne pladsfordelingspla-
ner til kunderne, så de kan vælge 
opstillingsform og de mest egnede 
teltformer. Vil de have mastetelte 
så får de det. Her kan vi lave op til  
5635 kvadratmeter telt i et samlet  
telt og har dem fra 14 til 62 m i bred-
den. Ønskes i stedet rammetelte, 
så har vi det i fra bredder fra 3-30 

meter i uendelige længder. Hertil 
kommer et stort udvalg i borde, 
bænke, belysning og masser af and 
et materiel.
 
Egen produktions- og 
vaskehal
På sejlmagerværkstedet produceres 
alt i duge til egne og til telte, der sæl-
ges til forskellige købere. På smede-
værkstedet foretages udskæringen 
af profilrør til rammeteltene. Er der 
mangler på lagersiden, så bliver der 
hurtigt suppleret op.
 
Flådestyring af køretøjerne
Et specielt indkøbt data program 
holder styr på de mange udlejnin-

ger, så intet bliver glemt eller over-
set. Det sparer masser af arbejds-
timer, for her kan vi for hvert år se, 
hvem der har været på de forskelli-
ge opstillingssteder, hvor mange dø 
har været, hvilket hjælpe materiel 
de har haft med og hvilket timefor-
brug der har været. Jeg ved derfor 
altid, hvor mange der skal afsted på 
en opgave og hvilke forventninger 
der er til tidsforbruget. Med en 
flådestyring af vore køretøjer ved vi 
altid hvor biler, trucks m.v. er og at 
det er vores folk, der benytter køre-
tøjerne. En elektronisk nøgle som 
medarbejde har på sig gør, al køre-
tøjerne ikke kan startes med mindre 
de er der inden for en kort afstand, 
understreger lederen af logistikken, 
Anders Sauer Petersen.

Morten Gjesing har ansvaret for udvik-
ling af alle pladsfordelingsplaner.

Mark Hegedus er i fuld gang med op-
tælling til årets status.

Steen Blenker har fuld gang i oprydnin-
gen, så alt er klar til sæsonen.
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Mange hundrede læs telt-
materiel transporteres årligt 
rundt i Danmark i egne biler.

Det er imponerende syn på de pladser hvor Ørsted Telte opstiller deres materiel.
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Rom blev ikke bygget på en dag. Det 
gjorde Ørsted Telte heller ikke, men 
det har gået stærkt med at starte 
helt fra bunden og op til at blive 
Danmarks største teltudlejningsfirma, 
erkender Keld Sørensen, der var en 
af fire unge mænd, der fik en skør 
ide. De investerede sammen halv-
treds tusinde koner i et cirkustelt 
og grundstenen var lagt. To sprang 
siden fra, men Keld Sørensen kørte 
ufortrødent videre, og er nu sammen 
med kollegaen Anders Petersen ejer 
af Ørsted Telte A/S.
 
mangel på penge 
var start på egen produktion
Succesen med udlejning var så stor 

fra starten, at der skulle mere telt til. 
Da pengene ikke var til at købe det 
hos sejlmageren, måtte man selv i 
gang med at lave det. Med indkøb af 
produktionsmateriel for nogle, tusin-
de kroner var sølvfremstillingsideen 
gjort mulig. Den kører derudaf, og 
der produceres mange hundrede 
kvadratmeter telt årligt.
 
møbelsælger i Omaha, USA
Med en håndværksuddannelse som 
smed var Keld Sørensen klar til at 
tage fat på mange udfordringer og 
gjorde det. Teltudlejningen blev et 
hovederhverv og i dag er han ikke at 
finde på håndværkersiden. Han står 
for udlejningsdelen i Ørsted Telte 
A/S. Et hverv han har en vis baggrund 

i. I to år solgte han danske teaktræs-
møbler i Omaha, Nebraska.

Det blev en succes, men belært af 
ordsproget ”Ude godt – hjemme 
bedst” blev det et eventyr af kort 
varighed.
 
Amerikanerbil-træf 
gav nye udfordringer
Men lysten til at køre i amerikaner-
bil var der og han købte ved hjem-
komsten til Danmark en Cheverolet 
Chevelle fra 1969. Med den kørte 
han ud til amerikanerbil-træf. Det 
ændrede hans fremtid, da det var 
her, han fik øjnene op for beho-
vet for telte og her han købte de 
første.

møbelsælger blev teltudlejer

Det er telte i mange designs, der pro-
duceres og opstilles hos Ørsted Telte 
A/S.

Fra udlejning af et mastetelt til amerika-
nerstævner, er det nu telte til tusindvis 
af mennesker, der udlejes.

Der eksperimenteres med ud-
vikling af telte, så hver festival 
kan få deres eget udtryk.

Farver og stemning på festpladserne 
gør opstillingerne spændende.
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Keld Sørensen ses her ved Fol-
kemødet i Svaneke, hvor Ørsted 
Telte A/S er eneleverandør af 
telte.
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LYSKÆDER

Vi har udviklet 
lyskæder i sæt af 
6 m med mulighed 
for forlængelse til
op mod 50 m 

TILBUD Kun 475,- 

 

KØKKENUDSTYR 
INTERNO HAR NU OGSÅ ALT I STORKØKKENUDSTYR PÅ 
PROGRAMMET 

Vi har hos én af vores leverandører fået mulighed 
for at levere bl.a. opvaskemaskiner til yderst 
fordelagtige priser. 
Vi er i dag leveringsdygtige i hætteopvaskere, gaskomfurer, 
elkomfurer, friture, varmeskabe, gastrobakker, serveringsbakker 
og meget mere. 

 
 

 Gode tilbud fra Interno® 

Hvid bryllupsstol 
KUN 215,- 

 

Strech duge  

i alle regnbuens farver  
Priser fra 104,-                         

Vi har mange flere gode 
tilbud ring eller skriv 

allerede nu. Vi finder det 
du mangler.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

fra KUN 105,- 

 

 

 

 
 
 

INTERNO APS ® 
Gl. Byvej 8 5540 Ullerslev 

Tlf: + 45 20692900          
Mail: info@interno.dk  

www.Interno.dk 

 

  

HOS OS FÅR KUNDEN: 

• Rådgivning omkring den bedste løsning, der passer til den enkeltes behov 
• De rigtige priser 

• Håndtering af papirarbejde med producenter og myndigheder ved import 
• Levering af produkter fra vores lager direkte til døren 



Operationer blev klaret 
på køkkenbordet
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det var grusomme historier der blev 
fortalt på de lavloftede dæk og 
dunkle lokaler på Fregatten Jylland, 
da medlemmer af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere var på besøg. 
Den meget vidende guide fortalte på 
en fængslende måde om de dramaer 
der havde udspillet sig på Danmarks 
stolthed, hvordan den havnede i 
franske hænder, blev tilbagekøbt til 
Danmark, deltog i slaget ved Helgo-
land d. 9. maj 1884, hvor modstan-
derne blev sendt på flugt.

Valgt til kongeskib
Et skib med en enestående  historie 
om en forgangen maritim epoke. En 
stolthed i den danske flåde der i en 
periode blev kongeskib. Et valg som 
Kong Christian IX tog han skulle til 100 
års jubilæum på Island valgte han 
at skifte hjul kongeskibet Slesvig ud, 
da den gamle hjuldamper havde en 
uvane med at rulle slemt i søen.

Besætningen stuvet sammen
På turen rundt i Fregatten Jylland blev 
der fortalt om de arbejdsforhold, 
som besætningen havde. Hvordan 
de mange unge besætningsmedlem-

mer blev stuvet sammen. Hvordan 
operationerne af sårede og syge 
besætningsmedlemmer blev kla-
ret på køkkenbordet. Forhold som 
besætningen levede med, da der 
var stor arbejdsløshed i Danmark og 
arbejdet ikke hang på træerne.

Verdens længst bevarede 
træskib
En tankevækkende oplevelse krydret 
med mange fortællinger om Fregat-
ten Jyllands færd fra den blev byg-
get til, at den nu ligge i Ebeltoft som 
verdens længste bevarede træskib.

Kaptajnen havde sit helt eget 
lokale på træskibet.

Der blev tid til en historie fra guiden i 
kaptajnens kahyt.

Operationer af besætningen blev klaret 
på køkkenbordet. Her er det et under-
ben der sættes af.

Fregatten Jylland 
knejser nu ved 

havnen i 
Ebeltoft.

Det var en helt ny vinkel på den danske kulturarv som medlemmerne af 
brancheforeningen fik kendskab til.
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DET KOSTEr 
men pengene 
er givet godt ud

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Lyset kan komme til at skinne på en 
helt ny måde, når Fyns Serviceudlej-
ning i den kommende sæson tager 
fat på udlejningen. Et antal lysende 
træer til dekoration i telte, haller, 
butikscentre, gågader og andre ste-
der er et nyt koncept i udlejningskata-
loget. Nye lamper, nyt storkøkkenud-
styr og andre spændende nyheder 
er nøje udvalgt af Cliff og Brian Skøtt 
på China Import and Export Fair i 
Guangzhou I Kina. I alt 6 store con-
tainere kommer i løbet af den næste 
måned til Fyn.

Ideerne vælter bare frem
– Vi fandt, at der var mangel på nyhe-
der i vort udlejningskoncept. Noget 
der går nye veje og som kan bruges 
til en række ting. Inspiration til forny-
elsen fik jeg ved deltagelse i tidligere 
China Import and Export Fair messer 
sammen med Niels Pedersen, Inter-
no. Her vælter der bare frem med 
nyheder til udlejningsbranchen og 
det til priser, der gør det overkom-
meligt at forny sig, siger Brian Skøtt, 
Fyns Serviceudlejning.

Kvalitetskontrol inden køb
At kvaliteten af det nyindkøbte mate-

riel er høj og i orden, har Cliff og 
Brian Skøtt sikret sig. De har besøgt 
fabrikanternes virksomheder og her 
set deres showroom og virksomheds 
produktion. Her har der været mulig-
hed for tjekke al materiellet samt 
korrektioner og tilretninger af det 
nyindkøbte materiel. Det så der er 
synlige forbedringer i forhold til det 
udlejningsmateriel, de har i dag. 

Inspirationen har frit spil
– Det giver ro i maven, når der inve-
steres millioner, at man har haft mulig-
hed for et sikkerhedstjek af varerne, 
inden man sætter sin underskrift på 
en ordreseddel. Det samtidig med at 
det, er det bedste af det materiel, vi 
har kunnet finde på messen. Mange 
hundrede virksomheder udstillede 
på China Import and Export Fair. Alle 
med nyheder på en lang række områ-
der, så inspirationen har haft frit spil.

messehaller opdelt i temaer
– Jeg kan kun anbefale kollegaer at 
deltage i en sådan messe. Noget der 
er så stort og inspirerende, at man 
næppe tror, at det kan være så stort 
og at der er så meget nyt. Det koster 
en stor indsats at være på messe. 
Kilometers gang skal tilbagelægges 

Kunstige træer, blomster 
og buske er nogle af de 
ting der kan være med til 
at lave en anderledes fest.

Cliff Skøtt og Niels Pedersen foretog 
mange beregninger, før de endelige 
bestillinger blev afgivet.

Mulighederne var mange og prisen var 
billig, konstaterede Brian Skøtt tv., som 
her forhandler med en af de mange 
udbydere.



hver dag men det er en fordel, at 
hallerne er inddelt i temaer som fx 
belysning, møbler, service, legetøj 
m.m. Det betyder, at man kan gå mål-
rettet efter nogle bestemte varer. En 
ønskeseddel er et godt styringsred-
skab, men erkendelsen af, at man får 
nye ideer på messen, er også vigtig at 
tage i betragtning.

Tro ikke, at du kan 
klare dig selv
– Det er tredje gang, jeg er på mes-
sen. Min anbefaling til kollegaer er, at 
det ikke er et projekt, man skal hoppe 
ud i alene. Jeg har købt en pakke hos 
Niels Pedersen, Interno. Den indehol-
der planlægning af rejsen, hotelop-
hold og al planlægning herudover. 
Hertil kommer at han følger med 
rundt til forhandlerne på messen. 
Oversætter alt det man ønsker og 
afslutter de indkøb, der foretages. 
Herunder er aftaler om transport, 
betalingsbetingelser, leveringstids-
punkter og meget mere. Noget jeg 
ikke selv vil arbejde med. Der er 
mange kattelemme, der skal lukkes, 
før roen helt falder over en. Det 
koster, men pengene er givet godt 
ud, siger Brian Skøtt, Fyns Serviceud-
lejning.

Modeller sørgede for at der blev skabt 
interesse for nogle af standene.

Der var stort udvalg af vandhaner som Niels Pedersen, Brian og Cliff Skøtt her studerer 
før indkøb.

Niels Pedersen og Brian Skøtt, under-
søgte køkkengrejet for de plusser og 
minusser der var ved det.

Spændebånd med forskellig længde 
og kraft blev indkøbt med broderet 
navn. Brian Skøtt afslutter her en handel 
med producenten.

Stærke drejbare hjul blev 
købt hjem til nye rullevogne 
til transport af grejet.
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Tekst og fotoss: Heine Pedersen

Julen har igen i år været anledning 
til en lang række markeder i Europas 
storbyer. Konkurrencen om at være 
det bedste, største og mest fantasi-
fulde marked har været der igen i år. 
Hvilket storbymarked, der blev det 
bedste, menes igen i år af være Prag. 
En by hvor mange torve og pladser 
er fyldt med boder og hvor hoved-
aktiviteten er samlet på den gamle 
rådhusplads med det astronomiske 
ur som nabo.

Beundringsværdig oplevelse
Et kæmpe juletræ med et fanta-
stisk lysshow danner sammen med 
Tün kirken og en lang række gamle 
bygninger et enestående syn. En 
oplevelse af, at det moderne og 
de antikke huse sammen danner en 
beundringsværdig oplevelse.

Kåres Tivoli 
   i København 
som årets 
   julemarked?

Tünd kirken 
lyste op i bag-
grunden på 
markedsplad-
sen i Prag. En 
utrolig flot 
plads for et 
julemarked.

Der blev taget rigtig mange selfies.

Komikere der lavede mange figurer var 
der mange af. Alle med sit særpræg.



Duften forfører
Den gamle rådhusplads er fyldt med 
boder. Her kan købes alt. Duften af 
kanel, varm rødvin, os fra pølsegrill, 
fritureduft fra pomfritterne, smedens 
esse, vaffelbagning, giver en tillok-
kende aroma. Man får lyst til at smage 
på de mange tilbud, der er og til at 
kigge nærmere på de mange hånd-
lavede gaveideer, der er i boderne. 
Det mens der lyder glad julemusik fra 
musikanter på torvet og timeslagene 
fra det mange år gamle astronomi-
ske ur. Der er hygge og helt andre 
oplevelser end ved mange andre 
julemarkeder.

Små hytter, mange varer
Træhytter i forskellige størrelser udgør 
rammerne for de handlende. Pladsen 
er beskeden, men vareudbuddet 
stort. Der skal sælges det optimale, 

så det er vigtigt at have varerne klar, 
når kunderne oser rundt. Aktiviteter 
i boderne får folk til at stoppe op 
og fra at være nysgerrige, bliver de 
kunder.

Hvornår bliver Tivoli årets 
julemarked?
Danske julemarkeder når på ingen 
måde de dimensioner, som præ-
senteres i mange af de europæiske 
storbyer. Men! Vi er i gang og tingene 
udvikler sig. Måske bliver København 
snart kåret som årets julemarked i 
Europa. Tivoli i København er et godt 
bud.
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Herlige grillede brød blev bagt og spist 
i et stort antal. Et tilbud som vi ikke ken-
der i Danmark.

(øverst) Grillpølser blev der lavet et utal 
af på julemarkedet.

Med en boremaskine og et skær blev 
der lavet kartoffelspiraler som efter en 
tur i frituren blev velsmagende spise.



 Det var en eventyrlig 
belysning der var i 
store dele af Prag.

Sæbe udformet som forskellige frugter 
og med en duft som mindede om 
frugten.

Huer og vanter i forskellige udform-
ninger var et godt slagshit.

Sangkor tog opstilling til foto ved det 
astronomiske ur.

Håndarbejde af mange forskellige slags var det store trækplaster.
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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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 19.200,- Dkk

med panorama sider 
hele vejen rundt 

special- 

pris

1 stk  5x5 m 
pagode telt 

“london”

sæsontilbud:
2019

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 15x30 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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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Den samlede gruppe af festarrangø-
rer har brug for en årlig saltvands-
indsprøjtning, hvor de kan stifte 
bekendtskab med nye produkter på 
markedet generelt. Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere har derfor fat 
i det rigtige koncept med Festmessen 
for alle, mener Leif Sørensen, Hol-
tegaard Trading. Han bakker derfor 
hundrede procent op bag Festmes-
sen, der holdes den 2. marts 2019 på 
Nr. Vosborg ved Vemb i Vestjylland.

Hoppeborg udtrækkes 
på Festmessen
For at fremme lysten til at deltage 
blandt festudlejere og få festarran-
gører, markeder, byfester og event-
magere til at møde op, har han 

udsat en hoppeborg til en værdi af  
kr. 23.000,- til præmie ved udtræk-
ning. En udtrækning der sker blandt 
det publikum, der møder op til Fest-
messen. Udtrækningen sker umiddel-
bart før messen slutter og præmien 
skal tages med fra stedet, hvor den 
vil stå oppustet.

Ideudveksling 
på tværs af brancher
– Hele branchen af festarrangører og 
leverandører har brug for inspiration. 
Der er brug for nye tanker og ideer 
om, hvordan festlighederne kan afvik-
les. Hvad der kan trække nye gæster 
til arrangementerne, og hvordan man 
genererer det bedst mulige overskud. 
Der er brug for pengene blandt de 
frivillige organisationer, idræts- og 

sportsklubber med flere, som i høj 
grad indgår i det kulturelle arbejde 
for at skaffe penge til aktiviteter.

– Jeg ser derfor med stor tilfredshed 
på, at Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere tager et sådant initiativ, siger 
Leif Sørensen, Holtegaard Trading.

man beriger hinanden
– Jo flere vi bliver samlet til Festmes-
sen, jo mere vil vi inspirere hinanden. 
Jeg finder det godt og givende, at 
festudlejere, arrangører og de, der 
sælger til branchen, samles. Det er 
her, vi kan berige hinanden med nye 
muligheder og blive fristet af gode 
pristilbud. Jeg vil opfordre alle til at 
møde op, siger Leif Sørensen, Holte-
gaard Trading.

Præmie på kr. 23.000 
udtrækkes på Festmessen

Denne Minions 
hoppeborg til 
en værdi af kr. 

23.000 kan vindes 
på Festmessen 

den 2. marts 
2019.

Leif Sørensen, Holtegaard Trading, opfordrer alle fest-
arrangører til at møde op til Festmessen,.

Når producenter af 
legeredskaber tæn-
ker nye tanker, er 
det ofte sammen 
med Leif Sørensen, 
Holtegaard Trading.

Leif Sørensen, 
Holtegaard Tra-
ding, er Nordens 
største importør 
af legeredskaber 
og udvikler af 
nye koncepter.
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Byggede hotel til  
Tom Kristensens  lejr i Le mans

Anette Gammelholm og Heine Peder-
sen har sammen opbygget og drevet 
Ranum Teltudlejning gennem 37 år, 
men nu er det slut.

Efter 38 år i festudlejningsbranchen 
har Ranum Teltudlejning besluttet 
at stoppe med udlejning. Et valg 
der har krævet overvejelser, erken-
der Heine Pedersen og Anette Gam-
melholm, der sammen har stået for 
opstart og drift.
Det var på et tidspunkt landets stør-
ste udlejningsforretning inden for 
telte, inventar, børneforlystelser, 
foodmaskiner, lys, varme og meget 
mere. Punktummet er sat og når vi 
har opfyldt de lejekontrakter, der 
er indgået, så slutter vi, siger Heine 
Pedersen. Vemodigt men ja! Alting 
har sin ende og der har vores ageren 
på markedet også.

Telt blæste ned ved første 
opstilling
– Det har været en spændende peri-
ode med masser af udfordringer. Der 
har været op og nedture, masser af 
gode oplevelser og selvfølgelig også 
negative. Der har været lærerigt. Det 
første telt blev købt gennem Den Blå 
Avis og blæste ned ved første udlej-
ning. Der behøvedes ikke barduner, 
forsikrede sælgeren. Børnetoget Lille 
Fut blev indkøbt samtidigt og har 
været en succes. En aktivitet der 

altid trækker kunder og det såvel 
børn som voksne. Vi har været med 
på tivolipladser, markeder, byfester, 
dyrskuer, kørt med gangbesværede 
og i gågader og mange andre steder. 
Hoppeborge og mange andre former 
for børneforlystelser kom til og blev 
opstillet overalt i Danmark.

Byggede hotelt til Tom 
Kristensens lejr ved Le mans
– Teltudlejningen gik bare derudaf. 
Vi opstillede telte i Danmark, Norge, 
Sverige, Frankrig til mange arrange-
menter. Det mest spændende var 
at lave lejre for Jyske Banks VIP kun-
der. Som sponsor for Tom Kristensen 
opbyggede de en hotelt lejr med 
restaurant og køkkentelt og enkelt-
værelse til alle sponsorerne. Det få 
hundrede meter fra en lille lufthavn 
og ved hovedindgangen til Le Mans. 
Her kom kreativiteten i brug og suc-
cesen i hus.

Umuligt at finde en køber
– I alt havde vi 172 synede og god-
kendte forlystelser og 17.000 kvadrat-
meter telte. Nu er lagerlokalet ved at 
være tomt. Vi har løbende solgt ud 
af det materiel, vi vil af med. Det til 

Med i alt 172 forlystelser var det landets 
absolut største udvalg.

Heine Pedersen ses her i sin første 
erhvervelse af forlystelser, nemlig 
Lille Fut. Et tog som efter ombyg-
ning og ny motor kører endnu.



Man kommer til et punkt, hvor 
det ikke længere er sjovt af 
rejse telte, erkender Heine 
Pedersen.
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Byggede hotel til  
Tom Kristensens  lejr i Le mans

folk der vil betale den pris, som vi 
fandt rimelig. Det samme gør vi med 
det, der er tilbage. Et forløb hvori vi 
har lært, at det er umuligt at finde en 
køber til en stor udlejningsforretning. 
Vi forsøgte igennem godt et par år 
at sælge, men fravalgte ikke at forny 
aftalen med virksomhedsmægleren, 
da den udløb. Mange har været 
interesseret i køb, men efter at de har 
været i banken, er lysten forduftet. 
De kunne ikke låne penge til det, siger 
Heine Pedersen.

Hovedbrud og 
søvnløse nætter
– Godt at der ikke er i dag, at vi 
hver morgen har 20 mand, der skal 
i gang, telefoner der ringer ustand-
seligt, medarbejdere der melder sig 
syge, udregning af tilbud og meget 
andet. Det giver hovedbrud, søvn-
løshed, lange arbejdsdage og meget 
lidt tid til familien. Nu har vi tid til 
børnebørnene og jeg til at passe mit 
arbejde som konsulent for Branche-
foreningen Danske Festudlejere. Et 
arbejde som jeg elsker, for udfordrin-

Heine Pedersen har altid været ivrig 
med at fotografere. Her er han i he-
likopter på vej op for at fotografere 
Horsens Kræmmermarked.

gerne kender jeg til bunds gennem 
de mange år i branchen. 

Livshistorien er på vej
Et arbejde som passer fint med de 
udfordringer jeg har som formand 
for De Rejseglade. Her står jeg for to 
årlige rejser til forskellige destinatio-
ner. Sidst var i Tyrkiet og til foråret er 
det Kreta. I Lions Club Løgstør er jeg 
initiativtager til Kanal Gourmet & Kultur 
Rallyet, som afvikles hvert år i maj. 
Ligeledes er jeg med til at arrangere 
Vilsted Sø Løb i september måned. 
Min kalender er fyldt med opgaver, 
som jeg glæder mig til at løse. Et 
påbegyndt projekt med at skrive en 
bog om mine oplevelser er i gang, 
men udsættes ofte. En dag bliver den 
en realitet, slutter Heine Pedersen, der 
sammen med sin kone Anette Gam-
melholm startede og nu slukker for 
Ranum Teltudlejning. Anette siger dog 
heller ikke helt farvel til arbejdslivet, 
da der er kontorarbejde for sønnens 
firmaer, der skal passes, sammen med 
deltidsjob som lægesekretær, der 
også fastholdes indtil videre.

Egne 
toiletter 
var med i 
udlejnings-
program-
met.

Ind- og udland var i mange år 
Ranum Teltudlejnings leveran-
ceområde. Nu er det slut og 
Heine Pedersen koncentrerer 
sig om sit konsulentar-
bejde.
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Højdejusterbare borde

        Nye modeller !

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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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

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 118 cm

Ø 153 cm

Ø 183 cm

NYHED!
med sort bordplade!

183 cm x 76 cm

245 cm x 76 cm

Cafe bord Ø 84 cm

NYHED!
Let og kompakt klapstol 

fra LIFETIME

Virkelig kraftig polsterstol 

7 mm træ i sæde og ryg !

Til 24 stabelstole

NYHED!



Kurser for festudlejningsbranchen

Teltopstillere 

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Kursusbetegnelse Opstarts-
dato

Varighed 
(dage)

AMU-
mål

Montering og indretning af rammetelte 19/1
9/3

5 40583

Koordinering af teltmontage 26/1
16/3

5 40581

Hygiejne certifikat + 
Hygiejnisk håndtering af service i 
festudlejningsbranchen

2/2 3
2

45780
40692

Opstilling og montering af 
børneforlystelser

2/3 5 46947

Planlægning af teltopstilling og indretning 13/4 5 40584

Uddannelsessted
Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

Yderligere information:
Kursussekretær Tina Højgaard Popp
Tlf: 9633 2215, 
E-mail: tih@amunordjylland.dk

   4. – 8. februar  – AMU mål: 40583
 Montering og indretning af rammetelte – 1

11. – 15. februar – AMU mål: 40581
 Koordinering af teltmontage – 2

Tilmelding 
 Tlf. 9633 2215
 www.efteruddannelse.dk 
 E-mail: tih@amunordjylland.dk

Foråret 2019

2019
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Krav om oplæring og 
instruktion strammes op

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Arbejdstilsynet har sendt to bekendt-
gørelser i høring, hvor kravet om 
arbejdsplads-brugsanvisning forven-
tes at udgå af arbejdsmiljø-reglerne. 
Årsagen er, at kravet om skriftlige 
arbejdspladsbrugsanvisninger ikke 
længere er tidsvarende.

Øget fokus på 
den kemiske APV
Der bliver i stedet sat et øget fokus 

på den kemiske APV (den kemiske 
risikovurdering). Den kemiske APV er 
en række ekstra forhold, der skal ind-
drages i APV-arbejdet, når der findes 
farlig kemi på arbejdspladsen.

Krav om oplæring 
og instruktion
Der vil også blive sat et øget fokus på 
oplæring og instruktion. Det fordi det 
i mange tilfælde er arbejdsgiverens 
manglende instruktion af medarbej-

derne i konkrete arbejdssituationer, 
der kan medføre et materielt arbejds-
miljøproblem.

Høringsfristen udløb d. 3. december 
2018. Der er ikke sat en endelig dato 
på, hvornår de nye regler vil træde 
i kraft.
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Jagten på den rigtige  løsning er i gang
Tekst og foto: Heine Pedersen

En restauratør henvendte sig til fir-
maet Interno, Ullerslev, med ønsket 
om at erhverve sig nogle borde. 
Henvendelsen blev taget seriøst og 
forskellige brochurer med forskellige 
slags borde blev tilsendt som inspi-
ration. Sælger Leon Flensted Peder-
sen, Interno, besøgte efterfølgende 
restauratøren for at snakke mulighe-
derne igennem. Ønsker om små tilret-
ninger og ændringer af målene blev 
noteret. En prototype blev udviklet 
af firmaet, der er en af Kinas største 
leverandører af restaurations møble-
ment. 
Ved deltagelse i den kæmpe mæs-
sige salgsmesse i Guangzhou aflagde 
Leon F. Pedersen et besøg hos fir-
maet og den endelige aftale om 
produktion blev lavet.

Virksomhedsbesøg 
på messerejse
– En stor indsats for en mindre ordre, 
men jeg gør, hvad der er muligt for 
at skaffe resultater til de kunder, der 
henvender sig til os. Gennem et par 
hundrede samarbejdspartnere i Kina 
og ved at vi hvert år er på messerne 
China Import and Export Fair løser vi 
mange ting. I pauserne ved messen 

tager jeg gerne en køretur på to til 
tre hundrede kilometer for at besøge 
leverandøren. Her får jeg lejlighed til 
at se deres produktion og danner mig 
et indtryk af, med hvilken præcision 
arbejdet udføres. Samtidig ser jeg, 
hvilke andre produkter de fremstil-
ler, fortæller Leon Flensted Pedersen, 
Interno, Ullerup.

Kundekredsen vokser
– Det er et stort arbejde for et pro-
dukt, men det viser den seriøsitet, 
vi er blevet kendte for. Det betyder, 
at vores kundekreds er vokset bety-
deligt, og store kunder er kommet 
til. Vi snakker ikke kun om tingene. 
Vi gør noget ved det. 
Ved det virksomhedsbesøg jeg 
refererer til, fik vi tilsagn om at 
kunne levere komplette restauranter 
med møblement, belysning, bar, 
kølefaciliteter og alt andet, der er 
aktuelt. Det kan kombineres med 
et professionelt køkken med alt det 
inventar, der ønskes og er plads 
til. Det kræver blot, at jeg får en 
tegning over det ønskede. Så laver 
den kinesiske leverandør varerne og 
sørger for opsætningen, fortæller 
Leon Flensted Pedersen, Interno, 
Ullerslev.

Det er med stor akkuratesse produktionen laves og i høj grad ved håndarbejde.

Oplevelsen af firmaets medarbejdere 
var, at de arbejdede engageret og 
havde som mål at lave top kvalitet.

Det er håndlavede produkter som kine-
siske arbejdere laver og som kan tilret-
tes til enkeltes ønske.

Leon Flensted Pedersen planlægger her 
de ønskede tilretninger med firmaets 
repræsentant.

 



Jagten på den rigtige  løsning er i gang
Det hele snakkes igennem og ændringer godkendes før en endelig aftale laves. Her er 
Leon Flensted Pedersen, Interno, Ullerslev i gang med at afslutte en aftale.

Polstring af møbler er her i fuld gang.

Leon Flensted Pedersen får her 
talt forandringer og forbed-
ringer på plads med firmaets 
repræsentant.

Støvmasker er en af virksomhedens mil-
jøtiltag og krav til medarbejderne at 
bruge.

Møblement til kantiner og restauranter, 
skoler og meget andet er firmaets ho-
ved produkt.

Efter et sidste tjek af finish har Leon Flensted Pedersen et nyt tilbud klar til sin kunde.

Alt polstring til møblerne laves med 
håndkraft og med symaskine.
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FESTmESSE der samler 
den danske festbranche

Der er en stor 
bredde i de 
artikler der 
præsenteres 
på Festmessen 
2019. Forrest 
ses udstillingen 
fra Viborg Bal-
lon.

Sækko Presenning har de sidste nyhe-
der med på Festmessen.

Der er plads til en faglig snak blandt de 
mange der deltager i Festmessen.

Brønnum havde stor søgning til deres 
stand.
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Alle sejl er sat til for at nå sidste års 
rekord med Festmessen. Leverandø-
rer er inviteret med til at gøre dagen 
så indholdsrig som muligt. Holtega-
ard Trading har sat en hoppeborg 
til kr. 23.000 til lodtrækning blandt 
publikum, By- og Markedsfester er 
inviteret. Det samme er landets hal-
inspektører, udlejere af festartikler og 
alle andre, der har lyst til at deltage.

Danmarks eneste festmesse
Der forventes 34 udstillere med 
mange forskellige varer. Underhold-
ning med stand up komikere, musik, 
mødet med kollegaer, udlejere og 
meget mere bliver indholdet i Dan-
marks eneste Festmesse, når den 
løber af stablen på Nr. Vosborg, 
Vemb, lørdag, den 2. marts 2019. Et 
arrangement vi håber mange festar-
rangører vil bakker op om. 

Farverig dag
Interessen for at deltage er stor. Sal-
get af udstillingsstande er gået godt. 
Flere nye udstillere møder op. Det 
samme gør mange af de, der har en 
tradition for at deltage. Derved bliver 
det en rigtig farverig dag med mange 

varer på hylderne. Det med gode 
pristilbud på varerne og med mange 
nyheder i sortimentet.

nye udstillere øger interessen
– Sidste års succes med Festmessen 
var fantastisk. Alle, der deltog, fik en 
fantastisk dag ud af det. Vi fik sat en 
ny trend i gang, og det er den vi byg-
ger videre på. Det betydeligt udbyg-
gede net af leverandører til festudlej-
ningsbranchen er med til at gøre det 
endnu mere spændende at komme 
til Festmesse, siger brancheforenings-
formand Claus Petersen, Branchefor-
eningen Danske Festudlejere.

Faglig udveksling
– Vi har nogle fantastiske rammer at 
afvikle Festmessen i. Vi har en sam-
menhæng med virksomhedsbesøg, 
rundtur i Vestjylland, hyggeaften fre-
dag, festmesse og generalforsamling 
lørdag og derefter festmiddag lør-
dag, så vi godt trætte kan vende 
hjem om søndagen. Et forløb med 
masser af faglig udveksling, inspira-
tion, gode muligheder for rimelige 
priser og meget mere, siger Claus 
Petersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

Hos Zederkof har de altid et godt 
tilbud.

Kasper Kennedy får sig en snak  med 
Hanne Nielsen, Skiltefabrikken Tryk På.

Der er gode muligheder for toilet løsninger at hente hos DanskToiletudlejning.dk

Store Kassa underholdt på sidste Fest-
messe med sine tryllekunstner.

Det er vigtigt for både leve-
randører og kunder, at de ser 
hinanden i øjenhøjde.
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Prins Christians Kvarter 28 • 7000 Fredericia • 89 12 12 00
www.zederkof.dk • info@zederkof.dk

BESTIL NU PÅ 8912 1200SE MERE PÅ ZEDERKOF.DK

StandUp foldetelt Premium 
Plus 3x3m hvid
Art.nr. 50350

Skarp pris   
2.295,-

StandUp foldetelt Premium 
Plus 3x4,5m
Art.nr. 50360

Skarp pris   
2.895,-

StandUp foldetelt Premium 
Plus 3x6m
Art.nr. 50370

StandUp foldetelt Premium 
Plus 4x4m
Art.nr. 50380

Skarp pris   
3.095,-

4.995,-

Kun

3.595,-

Kun

StandUp foldetelt Premium 
Plus 4x8m
Art.nr. 50390

Fås i flere farver 
og størrelser!

Dét du bruger, til markedets skarpeste priser!



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

Tlf. 8912 1265
Mail. lm@zederkof.dk

Tlf. 8912 1261
Mail. milla@zederkof.dk

Milla Mendes Louise Mortensen

BESTIL NU PÅ 8912 1200

Event cafe-/ståbord
Art.nr. 09234

Skarp pris   
350,-

Barstole
Breda, Art.nr. 09361, kun 255,-
Utrecht, Art.nr. 09360, kun 255,-
Sams, Art.nr. 09330, kun 230,-
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Fra

230,-

Nu med 
stilskrue!

VI SES PÅ FESTMESSEND. 2. MARTS 2019

VI SES PÅ FESTMESSEND. 2. MARTS 2019

Dét du bruger, til markedets skarpeste priser!

Event klapstol sort
Sort, Art.nr. 09224, kun 62,-

Grå, Art.nr. 09231, kun 65,-

62,-
Fra

Trend stabelstol vogn
Art.nr. 094541

Skarp pris          

1.399,-

Event bord 180x80 cm
180x80 cm, Art.nr. 64005, kun 475,-

240x80 cm, Art.nr. 64007, kun 525,-

475,-
Fra

Zown arbejdsbord 180 cm 
højde justerbart
Art.nr. 12556

Zown plastbord Cocktail 
Ø80 cm
Art.nr. 12522

Skarp pris  

241,-

491,-
Kun

Standard XL180 bord
Art.nr. 12549

281,-
Kun

Trend stabelstol sort
Art.nr. 09265A

Skarp pris          

275,-
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Dansk Toiletudlejning ApS  •  Overdrevsvej 26 
4653 Karise  • info@dansktoiletudlejning.dk

Alt til
STORT
og småt

70  222 001SERVICE

70  222 001SERVICE

Casper H. Frederiksen
Tlf. +45 40 23 72 71
casper@dansktoiletudlejning.dk

4-pers. beboelsesvogn

Herre & dame toilet

Køle-/frysetrailerXXXXX Hegn Handicap toilet



VELKOMMEN TIL
FESTMESSEN 2019

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

FrI ENTrE

VIND 
HOPPEBOrG
fra Holtegaard Trading

værdi kr. 23.000,- 
inkl. moms

På Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb
Lørdag, den 2. marts 2019 i tidsrummet kl. 10.00-14.00

Festmessen hvor arrangører, leverandører, grossister, musik- og underholdningsbureauer,  
producenter m.fl. mødes i øjenhøjde. Hvor der byttes visitkort, uddeles brochurer, laves aftaler 

om samarbejde, gives tilbud og meget mere. Det i nogle helt fantastiske messe rammer.

Festmessen 2019 er nr. to af forhåbentlig mange bredtfavnende og voksende messer.

Et tilbud til alle festarrangører i Danmark

By- og Markedsfester – Festivaler
Dyrskuer – Halinspektører
Festarrangører og leverandører 

inviteres hermed til

FESTMESSE



Messestande med:
•	 Telte	i	alle	størrelser	og	til	alle	formål

•	 Børneforlystelser

•	 Plastborde/bænke/stole/ståborde

•	 Nyheder	til	telte

•	 Retshjælp

•	 Plastgulv	

•	 Belysning

•	 Inventar

•	 Scener

•	 Toiletfaciliteter

•	 Hjælpemidler

•	 Porcelæn/glas

•	 Bestik

•	 Vaskbare	plastik	kasser	og	bakker

•	 Popcornmaskiner

•	 Candyflossmaskiner

•	 Slushicemaskiner

•	 Råvarer	til	food	fremstilling

•	 Lysestager

•	 Fade	i	mange	størrelser

•	 Blomstervaser

•	 Repræsentanter	for	Sammenslutningen	

af	By-	og	Markedsfester

•	 Certificeringsorgan	vedr.	telte

•	 Bordpynt

•	 Advokat

•	 Festartikler

•	 Syn	af	forlystelser

•	 Forsikringsmægler

•	 Pladsfordelingsplaner

•	 Musik-	og	underholdning

•	 Lagerstyringsprogrammer

•	 Salg	af	forlystelser

•	 Professionelle	festudlejere	medlem	af	

Brancheforeningen	Danske	Festudlejere

•	 Leverandører	af	drikkevarer

•	 Catering	leverandører

•	 Teltproducenter

•	 Balloner

•	 Skilte

•	 Tekstilvarer

•	 Tryksager

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   inviterer til Festmessen 2018 på Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb, lørdag, den 2. marts 2019 kl. 10.00-14.00 består af 62 professionelle danske Festudlejere, 8 passive medlemmer fra Norge og Sverige samt 7 støttemedlemmer i Danmark

Underholdning   ·   Konkurrencer

              Mød leverandører/ 
              festarrangører/
festleverandører i øjenhøjde

Kontakt med 
professionelle 

festudlejere

Fantastiske 
messe-

faciliteter

Inspiration
GoDe 

tilbud

VIND 
HoPPeBoRG
fra Holtegaard Trading

værdi kr. 23.000,- 
inkl. moms



Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

Tag festkomiteen/bestyrelsen med til en inspirerende dag med masser af 
NyHEDEr  ·  VIGTIGE KONTaKTEr  ·  GODE TILBUD

Ændring af det tilmeldte antal personer til kaffe/frokost kan ikke ændres senere end d. 15. februar 2019.  
Ved senere afmelding end det nævnte tidspunkt, skal der betales fuld pris.

Parkering: Der er gratis parkering i umiddelbar nærhed at messelokaliteterne.

yderligere informationer
Yderligere informationer om Festmessen kan fås hos  
konsulent Heine Pedersen mail: heine@festudlejer.dk – mobil: 21 42 68 39

Dette program 
er et rammeprogram, hvor 

der vil kunne ske ændringer/
tilpasninger

Deltagelse er 

GraTIS

Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11 

Kaffe: Der kan tilkøbes kaffe under messen til  
kr. 80,00 inkl. moms pr. person.

Frokost: Der kan tilkøbes stående/gående frokost, der 
serveres under messen.  
Pris kr. 280,00 pr. person.  
Prisen er inkl. moms, men ekskl. drikkevarer.

Faktura: Faktura på kaffe/frokost fremsendes umiddel-
bart efter tilmeldingen, fra Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Tilmelding:  Tilmelding med oplysninger om antal  
deltagende personer og bestilling af kaffe 
samt frokost er nødvendig for den optimale 
afvikling. Sker på tilmeldingsskema på  
hjemmesiden: festudlejer.dk 

SENEST: den 15. februar 2019

Vi glæder os til at se jer
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Mange mennesker fandt vej til Zederkof i Fredericia, da de 
inviterede til Åbent hus. Et forløb som Head of Marketing 
Peter Rekvad var meget tilfreds med.

– Vi vil gerne i dialog med vore kunder. De skal føle sig 
hjemme i vore lokaliteter og vide, at vi i vores 700 m2 store 
showroom har næsten alt hvad hjertet begærer. Vi er altid 
klar til at lave en god handel, så kunderne får lyst til at 
komme igen, understreger Peter Rekvad.

Et godt arrangement fortjener en god afslutning og det fik 
de. God mad blev leveret til tonerne af glad tyrolermusik og 
skyllet ned med gode drikkevarer. Det blev en aften, som 
de godt hundrede deltagere i Oktoberfesten husker længe.

Et udsnit af den mange hundrede kvadratmeter store udstilling 
hos Zederkof.

ÅBEnT HUS 
endte i Oktoberfest

Velkommen til 
UTLEIEPArTnEr
Der er ved overgangen til det 
nye år sket enkelte tilpasninger 
i medlemsregisteret. Bramming 
Festudlejning har efter flere års 
medlemskab meldt sig ud af 
brancheforeningen. 

Vores norske kollega Morten Jo - 
hannessen, UTLEIEPARTNER, Vestfossen, Norge, er 
blevet nyt medlem.
 UTLEIEPARTNER er en af Norges største teltudlejnin-
ger og har den bibeskæftigelse, at de er forhandlere 
af alle de varer, som Zederkof leverer.

Vi glæder os til et godt samarbejde med Morten 
Johannessen.

Morten Johan-
nessen, UTLEIE-
PARTNER i Norge 
er nyt medlem af 
Brancheforenin-
gen Danske Fest-
udlejere.

Tekst og foto: Heine Pedersen

Føler du dig utryg i dit hjem over 
for indbrudstyve eller hjemmerøve-
rier, så er der fra 1. februar 2019 
hjælp at hente. Det blev denne 
dag lovligt for personer over 18 år 
at opbevare og bruge peberspray 
i eget hjem. Er det nødvendigt, må 
pebersprayen bruges i selvforsvar 
ved simpelt tyveri.

Blind i en halv time
Peberspray kan fremover købes i forskel-
lige forretninger i Danmark. Det er en slags tåregas, 
der er meget stærkere. Indholdet består af cayen-
nepeber eller chili, som er blandet i et opløsnings-
middel. Det fyldes i en spraydåse, som indeholder 
drivmiddel der hjælper dåsens indhold ud i en tynd 
stråle. Pebersprayen kan ramme på op til seks meters 
afstand og gøre en person blind i op til en halv time.

I Tyskland købes peberspray 
i supermarkeder
Kun politiet har til dato haft adgang til at gøre brug af 
peberspray i Danmark. Private der har ønsket at have 
et forsvarsmiddel, har måttet købe pebersprayen i 
Tyskland. Der har det i lang tid kunne købes i super-
markederne. I Danmark bliver det forventeligt i Jagt- 
og Vildtbutikker, at pebersprayen kan købes.

Ved ikke-selvforsvar kan man straffes
Bruger man peberspray i en situation, hvor der ikke er 
tale om selvforsvar/indbrud, så vil man rent juridisk 
kunne dømmes. Der vil da kunne stilles spørgs-
mål om, hvorvidt der er tale om at forsvare sig.

PEBErSPrAy 
til privat brug 
er lovlig
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www.festudlejer.dk

Start festen 
med en henvende lse 
til www.festudlejer.dk

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

Bindslev

Sæby

Helsingør

Svendborg

Højbjerg

ranum

Aabybro

nørresundby

ThistedThisted

Her bor vi!

Bjerringbro

Hobro

Ørsted

Harlev

Børkop

Flemming

Vejen

Kokkedal

Ballerup

Vemmelev

Vordingborg

Søndersø

Tarm

Varde

ribe
Vojens

Odense

Pandrup

næstved

Karise

Slagelse

Vedbæk

Køge

ringe

StegeStege

nykøbing m

Fredensborg

Låsby

Langå

Odense

Hjørring

Holmegard

Silkeborg

Vordingborg

Hedehusene BrøndbyBrøndbyHedehusene
Vallensbæk

maribo

VardeVarde

rønnede

Hvalsø
St. merløse



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 

børkop – 7080 
Losona Varme & Teltudlejning 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming – 8762 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Hobro – 9500 
Festshop.dk 
Tlf. 26 16 16 36

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 
Langå Teltudlejning 
Tlf. 20 15 62 45

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

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 Telt-  
& Serviceudlejning 
Tlf. 40 44 65 37

thisted – 7700 
Thisted Service-  
og Flytteforretning 
Tlf. 97 92 11 12

varde – 6800 
Festudlejning.com 
Tlf. 75 22 52 57

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

ballerup – 2750 
Eventudlejning.dk 
Tlf. 22 11 27 27

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

brøndby – 2605 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 70 11 11 99

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

Holmegaard – 4684 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

Hvalsø – 4330 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10

karise – 4653 
Dansk Toiletudlejning.dk 
Tlf. 40 23 72 71 

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

stege – 4780 
Halgruppen 
Tlf. 70 70 75 95

st. merløse – 4370 
Hede Serviceudlejning  
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 
Hold Da Helt Fest 
Tlf. 55 34 12 10

vordingborg – 4760 
Party-Line Teltudlejning 
40 19 55 82

Brancheforeningen Danske Festudlejeres medlemmer  
leverer alt til festen

Ved at vælge et af vore medlemmer får De garanti for  
professionel vejledning og behandling

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

medlemmer pr. 1. januar 2019

norge

Skandinaviske medlemmer

Sverige

bergen 
Eventtjenester 
Tlf. +47 99 500003

tornes 
Underholdningshuset 
Tlf. +47 982 17 146

vågå 
Våga Alutelt Service 
Tlf. +47 90 160800

oslo 
Rent a Tent 
Tlf. +47 906 79 053

randaberg 
PS Selskapsutleie 
Tlf. +47 92 04 21 34

vestfossen
Utleiepartner
+47 90 53 68 20

töllsjö – 51793 
Flying Flerpab 

Tlf. +46 0708 591845

Bergen

Tornes

Vågå

Oslo

Töllsjö
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randaberg



Tekst og foto: Heine Pedersen

Måske en lidt flabet ordlyd i en 
øjenåbner. Selvfølgelig gør du det 
ikke målrettet, men hvis der ikke er 
bevågenhed omkring ledelsen, kan 
det hurtigt gå galt. Føler dine mel-
lemledere og medarbejdere sig ikke 
trygge, så udvikler det sig let til syg-
dom, fravær, manglende motivation, 
uro blandt medarbejderne, utilfreds-
hed med ledelsen. En situation hvor 
der skal sættes fokus på lederskabet. 
Gør du og dine mellemledere det 
godt nok?

Dobbelt op af 
sygefravær og stressede
En undersøgelse som FTF har fået 
lavet omkring ledelseskvalitet viser, 
at der er stor forskel på grupper 
af medarbejdere med lav og høj 
ledelsesprofil. I gruppen med lav 

Gør du med arbejderne 
syge og  stressede?

36 Festudlejer.dk

Arbejdsglæde smitter 
og medvirker til at give 
en god arbejdsdag.

Et veltilrettelagt arbejdsforløb 
der bare kører fremmer hu-
møret og arbejdslysten.

Informer med-
arbejderne så 
de er klar over 
deres arbejds-
opgaver og pla-
cering i perso-
nalegruppen.
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Gør du med arbejderne 
syge og  stressede?

ledelsesprofil var antallet af stressede 
medarbejdere fire gange så højt – 44 
procent mod 11. Sygdomsfraværet 
var næsten dobbelt så højt – 15,4 
dage mod 8 dage. Arbejdstilfreds-
hed eller mangel på samme, som 
kræver en akut opfølgning.
Økonomisk giver det nemlig proble-
mer nu og her samt i længden. En lav 
arbejdsindsats kan hurtigt koste en 
virksomhed livet.

Kig i spejlet 
og find luppen frem
Kig i spejlet og vurder, hvad grunden 
kan være. Få en til at hjælpe dig med 
at føre luppen og skriv de tanker ned, 
I ser som muligheder. Fx kunne det 
være:
•	 Kender medarbejderne dine for-

ventninger til de arbejdsopgaver, 
der skal udføre? Hvordan skal de 

leve op til dem, hvis du ikke har 
gjort dem bekendte med dem?

•	 Hvordan er rollefordelingen 
blandt dine medarbejdere? 
Hvem står for det? Og det? Få 
det klart belyst, så I spiller med 
åbne kort!

•	 Hvem skal man spørge, hvis der 
opstår spørgsmål i det daglige 
arbejde? Er det dig eller en for-
mand eller en helt tredje?

•	 Er de blevet introduceret i din virk-
somhed så de ved, hvor tingene 
er, hvordan det bruges, forvent-
ninger til vedligeholdelse, orden 
på lager og udenomsarealer, hvem 
der skal reparere tingene, hvis der 
opstår problemer? Rigtig mange 
ting kan der være spørgsmål til. 
Det er derfor vigtigt med en god 
og alsidig instruktion.

•	 Hvordan bliver medarbejderne 

orienteret omkring deres arbej-
de? Er det dig, konen eller en helt 
anden?

•	 Hvem henvender de sig til, hvis 
der opstår problemer? 

•	 Er der lavet nogen procedure-
plan, som skal følges ved fx akutte 
arbejdsskader, sygdom, uheld 
på arbejdspladsen, hvis der sker 
sygehusindlæggelse (kontakt til 
familie og venner) m.v.?

•	 Er medarbejderne bekendt med 
dine forventninger til deres 
arbejdstid? Hvornår møder de 
ind? Hvornår stopper arbejds-
dagen? Hvornår får de besked 
om en lang eller kort arbejds-
dag?

•	 Hvilke forventninger kan 
medarbejderen have til 
arbejdstøj? Sikkerheds-

sko?                   

Giv medarbejderne en god indlæ-
ring så de kender deres arbejdsop-
gaver og ved hvordan de løses. Det 
frigiver positive kræfter hos medar-
bejderne.

Lav en procedure for hvordan I 
hjælper stressede medarbejdere så 
de får hjælp når det observeres og 
kan starte op igen efter en periode.



•	 Bliver kørekort og certifikater tjek-
ket med mellemrum?

•	 Hvor? Hvornår? Hvordan afvikles 
pauser?

•	 Får man mad i pauserne? Hvor ud- 
 leveres det? Hvem sørger for det?

•	 Hvordan føres arbejdslister over 
de forskellige dage og på hvilke 
lister?

•	 Bruges der kontrolur, hvor der skal 
stemples ind? Hvor hænger det? 
Hvordan bruges det?

•	 Hvilke køretøjer må man benytte?
•	 Instruktion i brug af firmaets værk-

tøj.

Langt fra udtømmende
Listen med spørgsmål er langt fra 
udtømmende, men et udgangspunkt 
for, hvilke ting der kan stresse en 
medarbejder, gøre vedkommende 
syg eller give manglende motivation.

Tal- og ordblinde 
behøver hjælp
Et punkt der er vigtig at være 
opmærksom på er, om medarbej-
derne har læse-stave-tal problemer. 
Det kan være et svært emne at tale 
om, da mange der har det, ofte har 
lidt betydelige nederlag. Men det 
er vigtigt at finde frem til. Hvordan 
skal de pakke de enheder, de skal 
håndtere, hvis de ikke kan læse en 
besked? Hvordan skal de kunne tælle 
fx tallerkener op, hvis de ikke kan 
læse tal og bogstaver. Hvordan skal 
de sætte remedierne på plads, hvis 
de ikke kan læse teksten på hylderne. 
Hvordan skal de kunne finde frem 
til kunderne, hvis de ikke kan læse 
adresserne?

En snak kan løse op for meget
Problemstillinger der er vigtige at få 

gjort noget ved, inden det går galt. 
Snak med medarbejderne og få en 
aftale omkring, hvordan I klarer den. 
At I fx hjælper med at indtaste adres-
ser til kunderne på GPS’er. At det er 
vigtigt at spørge om hjælp, hvis man 
er usikker. Det og en række andre 
tiltag skal på plads, før den ramte kan 
fungere optimalt.

Introduktion er en vigtig ting
Brug god tid på at introducere nye 
medarbejdere, så de fra starten har 
et godt udgangspunkt for at komme 
godt i gang. Spørg ofte til, om der er 
spørgsmål, de gerne vil have besva-
ret.

Vil det bedste, men man 
skal kende forventningerne
Mange medarbejdere vil det bedste 
for virksomheden. De kan imidlertid 
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Vær opmærksom på at alle er klar 
til at støtte en medarbejder der 
rammes af stress og ved hvordan 
de kan være en hjælp.

Jo bedre dialog 
og samarbejde 
der er mellem 
medarbejderne 
jo større arbejds-
glæde og resul-
tater opnår de.

Stop øjeblikkelig mobning hvis der 
er noget sådant på arbejdspladsen. 
En taber kan være svær at få i gang 
igen.

Det er vigtigt at der i et sjak er en 
leder og at alle ved hvem det er. 
Når man kender rollefordelingen kan 
man indrette sig efter den og ved, 
hvor man skal gå hen hvis der mang-
ler hjælp.
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ikke gøre det, før de ved hvilke for-
ventninger, der er til dem.

møder kan løse meget
Hold nogle morgen-, ugemøder hvor 
I samles. Snakker sammen om løst og 
fast. Hvor der bliver givet vejledning 
om fx opstillinger, der har været god 
respons på. Nye projekter der venter, 
og hvem der er tiltænkt til at løse det 
eller dem. Send ikke nye og uerfarne 
medarbejdere ud på store og kræ-
vende opgaver. De knækker let sam-
men og mister motivationen.

Gode ledere 
– nogen lærer det aldrig
Ledelse er ikke nogen let sag. Mange 
tror, at de er den fødte leder og 
andre kan se, at det er de ikke. Nogle 
er super til at lede en opstillings- og 
nedtagningsplads. Andre lærer det 

ikke. Se kvalifikationerne hos dine 
medarbejdere og fordel ledelsesop-
gaverne efter færdigheder.

Kom i gang, før det går galt
Som leder er du en vigtig ”kegle” i 
spillet. Det er dig, der får guldkor-
nene, hvis de findes. Det er dig, der 
mærker det på tegnebogen, hvis det 
går galt. Det er dig, der skal ændre 
arbejdsplanerne, når en medarbejder 
melder sig syg. Det er dig, der skal 
betale den samme løn, hvad enten 
motivationen er lav eller i top. Kig 
derfor på alt, hvad der kan få det til 
at gå galt i en organisation.

God arbejdslyst!

Ved trusler over for hinanden er det 
vigtigt at få talt tingene igennem. 
Vigtigt er det, at alle kender virksom-
hedens holdning hertil.

Et sjak der kender hinanden og har afklarede samarbejdsrelationer og rollefordeling kan 
meget. De der ikke har når ikke langt.

Sæt medarbejderne ind i hvad forventningerne er til dem, hvornår de skal 
på arbejde, hvilke tidspunkter det skal udføres på og meget andet. De har 
dermed mulighed for at indrette deres hverdag efter forventningerne.

Hvem skal man 
henvende sig til 
hvis man ikke ken-
der rollefordelin-
gen?
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Medlemmerne af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere er de i festbran-
chen, der har lettest ved at leve op 
til reglerne i persondataforordningen. 
Med et specialfremstillet materiale 
fra advokat Mette Jespersen, Kjær 
Advokat, Løgstør, er der nemlig givet 
en kort introduktion af den omfat-
tende lovgivning. Hertil kommer, at 
der er udleveret en række skemaer, 
som er til at gå ind på og rette til, så 
det passer til den enkelte virksom-
hed. Samlet et materiale, som er lige 
til at gå til, men som alligevel vil tage 
noget tid at få endeligt udfærdiget.

Hvad skal være på plads 
for ikke at blive ”Sorteper”?
– Det glæder mig, at vi har fået noget 
uoverskueligt vendt til at blive over-
skueligt. Persondataforordningen er 
omfattende stofområde og svært at 
overskue. Hvad skal man som mini-
mum have i orden for ikke at blive 
”Sorteper”, hvis ens firma udtrækkes 
til kontrol. Med en dygtig advokat har 
vore medlemmer nu fået mulighed for 
at få tingene på plads, så man undgår 
at blive straffet med store bøder, 
siger brancheforeningsformand Claus 
Petersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

persondata-
forordningen 

25. maj 2018 Tungt stof er blevet  tilgængeligt at håndtere

Jimmy Christensen, Thisted, havde travlt 
med at få lavet en række notater, som 
der efterfølgende kunne tages fat på.

Der blev lyttet 
intenst, da advokaten 

orienterede om person-
datalovgivningen.

Der var stor tilslutning og tilfredshed med det levende oplæg, som advokat Mette Jespersen, 
Kjær Advokat, Løgstør, holdt.

Lovgivningens indhold overra-
skede alle. Det samme gjorde de 
arbejdsopgaver, der venter før 
man kan melde sig klar.
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Tungt stof er blevet  tilgængeligt at håndtere
Brancheforeningen 
gav en god hjælp
– For at give vore medlemmer indblik 
i de mange ting, man skal og ikke må 
i forhold til persondataforordningen, 
så lavede vi i forbindelse med vort 
efterårsmøde et kursusforløb. Her ori-
enterede advokat Mette Jespersen 
om det grundlæggende i personda-
taforordningen og der var lejlighed 
til at stille spørgsmål. Dem var der 
mange af, og jo flere der blev stillet, 
jo sværere fandtes det at overholde 
lovgivningen. Jeg har fuld forståelse 
for deres problemstilling, men er 
glad for, at vi som arbejdsgiverorga-

nisation har fået taget fat om nældens 
rod. Nu er vejen frem åbnet, siger 
Claus Petersen.

De fremmødte brancheforenings-
medlemmer arbejdede koncentreret 
med de mange budskaber de mod-
tog, og forsøgte at få dem omsat til 
handling. 

Tungt stof der er svært at 
komme i gang med
– Det er en udfordring at komme i 
gang med og en tung pligt at skulle 
løse, siger festudlejer Jan Cornelis 
von Lindern, Svendborg. Han under-

streger, at han flere gange er blevet 
fanget af ideen med, at nu skulle der 
ske noget. Men! Jeg er aldrig kommet 
i gang. Det kommer jeg nu, hvor jeg 
har en væsentlig bedre baggrund for 
at tage fat på arbejdet, siger han.

Advokat Mette Jespersen ses 
her med det kompendium, der 
er lavet alene til Brancheforenin-
gens medlemmer.

Jan Cornelis von Lindern, Svendborg, og Bo Sandberg, 
Ballerup, får sig her en konstruktiv snak om persondatalov-
givningens krav og indhold.

Der blev arbejdet intenst med lovgivningsstoffet og målet er nu at få 
de mange ting arbejdet på plads.

Stein Ålstedt, Vågå, Norge, kunne ønske sine dan-
ske kollegaer tillykke med arbejdet. Reglerne er 
ikke gældende i Norge, da man ikke her er med-
lem af EU.

René Frederiksen, Sæby, og Henrik Bøt-
cher, Hedehusene, tog udfordringerne 
med et smil.
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Giver gaffeltruck 
B-certifikater 
ret til at udføre 
personløft med 
teleskoplæsser?
SVAr: Nej! Fra 31.12.2018 er 
der sket en regulering af hid-
tidige certifikatregler. De nye 
regler giver ikke tilladelse/ret 
til personløft med teleskop-
læsser.

Hvad er bøde-
størrelserne 
for ikke at over-
holde reglerne 
i persondata-
forordningen?
SVAr: Store! Meget store! 
Det højeste beløb kan 
være 2 procent af virksom-
hedens omsætning eller 
10 millioner Euro. I grove 
tilfælde vil bøden kunne 
fordobles.

Hidtil højest kendte bøde 
i Danmark har været kr. 
25.000,- så der stilles 
spørgsmål ved, om de 
nye bødesatser er realisti-
ske. Svaret er nok et klart 
ja! Reglerne skal være ens 
for alle lande i EU, så det 
anses ikke for muligt, at der 
kommer en særordning for 
Danmark, da det vil være et 
traktatbrud.

må man køre 
teleskoplæsser 
med et gaffel-
truck-B certifikat?
SVAr: Nej! Fra 31.12.2018 skal 
man erhverve sig et telesko-
plæssercertifikat for lovligt at 
måtte køre med en sådan.

må du gemme 
informationer 
om dine kunder?
SVAr: Nej! Jf. persondataloven 
må du ikke gemme oplysninger 
om tidligere kunder. De skal slet-
tes, hvis der ikke er en relevant 
grund til at gemme dem. Det er 
virksomheden, der har ansvaret for 
at de slettes.

Ud over bøder for overtrædelse 
af persontata-forordningen vil 
borgere, der ikke beskyttes i hen-
hold til reglerne, kunne kræve 
erstatning. Niveauet for dette ken-
des ikke herhjemme. I udlandet er 
der eksempler på en erstatning på 
minimum kr. 10.000,- pr. borger.

Det er vigtigt, at I i tilfælde af data-
brud som fx ved hackerangreb 
omgående giver besked herom 
til Datatilsynet. Frist er 72 timer. 
I så fald har virksomheden gode 
muligheder for, at databruddet 
ikke medfører konsekvenser.

Kan man erhverve sig et truckcertifikat uden 
at have kørekort til enten traktor eller bil?

Giver et knallert 45 kort ret til 
at erhverve et gaffeltruck B-certifikat?

Var der mere end tusinde der erhvervede sig 
gaffeltruckcertifikat i 2017?

SVAr: Ja! Det kan man, men 
man må ikke køre på offentlig vej. 
Gør man det, skal arbejdsgiveren 

SVAr: Ja! Et knallert 45 kort er til-
strækkelig dokumentation, fordi 
man skal erklæres helbredsmæs-

SVAr: Ja! I 2017 var der 1.086, 
der erhvervede sig et gaffeltruck-
certifikat. I 2013 var det 699 per-
soner. Det steg i 2014 til 870 per-

sikre sig, at den der kører trucken har  
kørekort og erhvervet sig gaffeltruck 
B – certifikat.

sigt egnet. Lille knallertkort er derimod 
ikke tilstrækkelig dokumentation.

soner og yderligere i 2015 til 1.100 
personer. Så faldt det i 2016 til 1.076 
personer. 
Antallet i 2018 kendes ikke p.t.. 

Skal stiger 
kontrolleres?
SVAr: Ja! Stiger skal under-
søges af en sagkyndig efter 
leverandørens anvisning en 
gang årligt. Den skal ligeledes 
efterses for brud, skader m.v. 
hver gang den bruges.
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Endelig er der kommet en række 
lempelser i køre-/hviletidssanktio-
nerne, som trådte i kraft den 1. juni 
2018. Der kommer et bødeloft på kr. 
30.000 for chaufførerne og kr. 60.000 
til virksomheden pr. fører. Bødestør-
relsen gælder ikke i de tilfælde, hvor 
der foreligger særligt skærpende 
omstændigheder. 

Kørekort til bil og 
motorcykel beholdes
Et nyt frakendelsessystem betyder, at 
førerretten kun bliver frakendt til de 
store og tunge køretøjer, når der sker 
overtrædelse af køre-og hviletidsom-
rådet. Chaufføren beholder således 
ret til fortsat at køre bil og motorcykel.

Overtrædelse ændres 
fra 30 til 40%
Grænsen for, hvornår der skal ske en 
betinget frakendelse ved overtrædel-
se af køre-hviletidsordningen ændres 
fra de nuværende 30% til 40%.

Overtrædelse af pausereglen i køre-
og hviletidsforordningens artikel 7 
vil ikke længere medføre betinget 
frakendelse.

Ingen tolerancegrænser 
Beregningen af overtrædelser vil 
fremover ske i forhold til de krav til 
pauser og køretid, der er fastsat i 
køre-og hviletidsforordningens artikel 
7. Der vil ikke længere være generelle 
eller specielle tolerancegrænser på 
afholdte pauser. Bøderne for over-
skridelse af køretiden, der kan fore-
komme ved samspillet mellem køre-
tid og pauser, er nu blevet halveret.

Pauser, der ikke lever 
op til kravene, 
kan være formildende
Afholdte pauser, der ikke lever op 
til kravene til en lovlig pause i køre-
og hviletids-ordningen, vil endvidere 
under visse omstændigheder kunne 
indgå som en formildende omstæn-
dighed.

Der er ligeledes indført en ny gradu-
ering af overtrædelser af tachograf 
ordningen og køre/ hviletidsbekendt-
gørelsen, som gør bødestørrelserne 
mere proportionale. Bøderne for 
overtrædelser, der bl.a. skyldes sjusk 
og forglemmelser, er blevet nedsat. 
Det samtidig med at bøder for de 
meget grove overtrædelser forhøjes. 
Det har det formål at hindre effektiv 
kontrol, eksempelvis ved anvendelse 
af en falsk anordning, der kan ændre 
tachografens registrering. Samtidig er 
der indført en graduering af virksom-
hedernes bøder.

Billigere bøder og mildere 
bedømmelse af sjusk

Bøderne nedsættes for lettere over-
trædelser af køre-hviletidsbestemmel-
serne, men hæves for grove forseelser.
Der bliver bødeloft på kr. 30.000 til 
chaufførerne og på kr. 60.000 til vogn-
mændene.
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Teltudlejningsbranchen har brodne 
kar blandt udlejerne. Medarbejde-
re der bliver misbrugt, underbetalt, 
overtræder reglerne for arbejdstid 
og meget mere. Det giver en skæv 
konkurrenceforvridning i branchen og 
det bør der tages fat på, mener 3F 
Midtfjord. De opfordrer Branchefor-
eningen Danske Festudlejere til at 
medvirke til at få gjort noget ved de 
forhold. Brancheforeningsformand 
Claus Petersen kender problemstil-
lingen i branchen og vil gerne være 
den ulige konkurrenceforvridning for-
uden. Han henviser til, at medlemmer 
af brancheforeningen har taget initia-
tiv til, at der for år siden blev lavet en 
tillægsoverenskomst mellem DI og 3F 
for festudlejningsbranchen.

Overenskomst øger agtelsen
– Vi ønsker overenskomster inden 

for teltudlejningsbranchen, så vi har 
nogle fælles spilleregler for, hvordan 
personalet behandles og aflønnes. 
Ønsket er, at vi har trygge medarbej-
dere, der arbejder inden for bran-
chen. At betingelserne er de samme 
for medarbejderne i forskellige udlej-
ningsforretninger. Det vil højne agtel-
sen over for branchen og de enkelte 
udlejere, hvis de er omfattet af en 
overenskomst, siger næstformand 
Lindy Mortensen, 3F Midtfjord.
Han er selv et godt eksempel på 
3F’s interesse for teltudlejningsom-
rådet. Han har i 15 år været deres 
repræsentant i Referencegruppen 
for Festudlejningsbranchen. Udvalget 
der står for udarbejdelse af alle kurser 
inden for telt-branchen.

Hjælp hvis der opstår tvister
– Vi er samarbejdspartnere, der 
tilgodeser vores medlemmers inte-

OVErEnSKOmST 
er fælles spilleregler

Næstformand Alex Pedersen, formand for 3F Midtfjord og hovedbestyrelsesmedlem 
Lene Haugbølle og næstformand Lindy Mortensen opfordrer alle teltudlejere til at 
indgå i en overenskomst, så brodne kar i branchen forhåbentligt fjernes.

DI og 3F dækker de udgifter, der er til 
administrativt arbejde omkring de telt-
kurser, som AMU Nordjylland udbyder.

Teltopstillinger er mange og forskellige. 
Det er derfor vigtigt, at teltmontørerne 
er veluddannede og overholder de sik-
kerhedskrav, der er på området.

Manglende overenskomster betyder 
ofte unfair konkurrenceforvridning i fest-
udlejningsbranchen.

Det er vigtigt, at såvel sikkerhed som 
lønafregning er på plads, så der ikke 
opstår tvist. Såvel medlemmer som 
arbejdsgivere er velkommen til at kon-
takte den lokale 3F afdeling.



resser. Det er altid betryggende, at 
de får en god uddannelse, og at 
der tages vare på deres sikkerhed, 
trivsel og at de aflønnes rigtigt. Med 
en overenskomst med 3F tiltræder 
man en gennemarbejdet aftale om 
en række arbejdsforhold og lønnin-
ger, som er på plads. Det betyder, 
at arbejdsgiveren ikke kommer ud i 
dyre advokatomkostninger, hvis der 
opstår tvist med medarbejderne og 
at begge parter har holdt deres del 
af aftalen, siger Lindy Mortensen, 3F 
Midtfjord.

Godt samarbejde 
giver tilfredse medlemmer
– Nogle festudlejere føler at 3F vil 
dem noget dårligt. Det er ikke til-
fældet. Vi vil dem noget godt, for 
så får vi et godt samarbejde. Når 
det er på plads, får vi også nogle 
gode og tilfredse medlemmer. Er 
der problemstillinger, hjælper vi 
gerne med til, at de bliver løst. 
Det er os, der er med til at få 
spillereglerne løst på  en måde, 
så vore medlemmer får det, de 
har fortjent. Problemerne kommer 
oftest der, hvor der er tale om 
manglende aflønninger, forskellig 
opfattelse af hvordan aftalerne skal 

fortolkes. Her er vi medlemmernes 
ambassadør, siger formand Lene 
Haugbølle, 3F Midtfjord, der også 
er medlem af forbundets hoved-
bestyrelse.

Forligsmænd der forsøger 
overensstemmelse
– Der hvor det går galt er ofte der, 
hvor festudlejere arbejder ud fra 
nogle selvkonstruerede ansættelses-
aftaler. Aftaler som arbejdsgiver og 
medarbejdere ikke har forholdt sig 
særlig meget til, når de underskrives. 
Det kommer der, hvor medarbej-
derne hører om ansættelsesvilkårene 
hos andre teltudlejere. De ønsker så 
at tilegne sig de samme goder og så 
opstår problemerne. Det er her, vi er 
forligsmænd og medvirker til at få tin-
gene på plads. Det på samme måde 
som branchen benytte en advokat, 
hvis der opstår problemer med kun-
derne, siger formand Lene Haug-
bølle, 3F Midtfjord.

Hun nævner, at det ofte er ved syg-
domsfravær, arbejdsskader, arbejds-
tider, arbejdsulykker, feriepenge og 
tillæg m.v. at medlemmerne kontak-
ter dem for hjælp.

Arbejdsgiverne er forpligtiget 
til at leverer sikkerhedsudstyr 
som hjelme, sikkerhedssko 
m. v. til medarbejderne.

Hårdt fysisk arbejde med løft, træk, skub, arbejde over skulderhøjde og andre be-
lastende arbejdsstillinger medfører ofte arbejdsskader. Her rækker 3F en hjælpende 
hånd ud til ramte medlemmer.

3F bakker helt op omkring teltkurserne, 
da de er med til at højne sikkerheden.
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Tekst Heine Pedersen

Blev du i tvivl om, 
hvorvidt det var 
konsulent Kaj Ro - 
sen stedt og hans 
hund Nuka der stod 
og kiggede på dig i 
busskuret i Aarhus, 
så er den god nok. 

De to venner er nemlig blevet et salgsspot i 
byen, efter at det lykkedes ham på kun 9 dage 
at få solgt sit hus på Fenrisvej i Aarhus.

Fanger folks interesse
Ejendomsmægler og salgschef Betil Halberg, 
Home, forestod salget og så billedet med Kaj 
og hans uadskillelige ven Nuka, som et iøjne-
faldende billede. Og det har virket, garanterer 
hun. Det har fanget folks øjne og har givet 
mange henvendelser til os. Folk vil gerne gøre 
brug af vore ekspertiser, siger Bettina Halberg, 
Home, Aarhus. 

ÅBYHØJ • AARHUS V
Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj
aabyhoej@home.dk
facebook.com/homeaabyhoej
Tlf. 86 15 27 00
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Fenrisvej 85 har været den perfekte ramme om Kaj´s liv igennem de 
sidste 22 år. Dengang var det Annette Rønne, ejendomsmægler og 
indehaver af 14 home-forretninger i Østjylland, som Kaj købte huset 
af - og det samarbejde har han aldrig fortrudt. 

Kaj fik prisen 
Med den gode kundeoplevelse i baghovedet var home det oplagte 

valg, nu hvor Fenrisvej skulle sælges. For en god ordens skyld valgte 
Kaj dog at tjekke alternativerne og invitere forskellige mæglerfirmaer 
indenfor. Den primære årsag var, at Kaj havde sat sig et mål. Han ville 
være sikker på at få den maksimale salgspris for sit meget velholdte 
hus – og netop prisfastsættelsen skulle vise sig at blive et afgørende 
parameter for valg af mægler. 

Solgt på kun 9 dage 
Bettina Handberg, ejendomsmægler og salgschef hos home i Vest-
byen kiggede forbi. Og det viste sig snart, at hun satte prisen i over-
ensstemmelse med Kajs ønske. Derfra gik det stærkt. Kaj valgte home 
– og der gik ikke mange timer, før Bettina Handberg og de første 
købere bankede på den blå hoveddør. ”Mit hus på Fenrisvej blev solgt 
på kun 9 dage”, lyder det tilfreds fra den smilende Kaj.  
At det blev home, der solgte huset, var også hvad Kaj havde håbet. 

Tillid til home 
”Fra første møde havde jeg tillid til at Bettina kunne løse opgaven. 
Det var hende jeg troede mest på, af de mægler-firmaer, som jeg var 
i dialog med”, understreger Kaj. Mavefornemmelsen viste sig at være 
rigtig og det fine samspil med home tog kegler. ”Der skal i øvrigt også 
lyde en stor ros til administrationen på Klamsagervej”, fortsætter Kaj, 
der fremhæver det gennemførte og professionelle samarbejde fra 
start til slut. ”Papirarbejdet og sagsbehandlingen foregik yderst pro-
fessionelt med hurtige tilbagemeldinger - også selvom klokken slog 
23:00 om aftenen”. 

Anbefaler home 
Kaj har boet 69 år i området og kender rigtig mange mennesker i 
Åbyhøj. Har de brug for en mægler er Kaj ikke i tvivl: ”Jeg vil anbefale 
home til en hver tid – alt det jeg kan”, slutter den glade sælger. 

Kunden har ordet

”Altid en 
god oplevelse, 
at handle bolig 
hos home…”

Kaj, sælger af Fenrisvej 85, 8210 Aarhus V (med på billedet er også den søde hund Nuka).

Kaj og nuka sælger!

Kaj Rosenstedt tager det at være udstillet med 
et smil, mens Nuka ser lidt mere alvorlig ud.

ÅBYHØJ • AARHUS VAnsv. indehaver Annette RønneEjendomsmægler & valuar, MDESilkeborgvej 253, 8230 Åbyhøjaabyhoej@home.dk
facebook.com/homeaabyhoejTlf. 86 15 27 00

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Fenrisvej 85 har været den perfekte ramme om Kaj´s liv igennem de 
sidste 22 år. Dengang var det Annette Rønne, ejendomsmægler og 
indehaver af 14 home-forretninger i Østjylland, som Kaj købte huset 
af - og det samarbejde har han aldrig fortrudt. 
Kaj fik prisen 
Med den gode kundeoplevelse i baghovedet var home det oplagte 

valg, nu hvor Fenrisvej skulle sælges. For en god ordens skyld valgte 
Kaj dog at tjekke alternativerne og invitere forskellige mæglerfirmaer 
indenfor. Den primære årsag var, at Kaj havde sat sig et mål. Han ville 
være sikker på at få den maksimale salgspris for sit meget velholdte 
hus – og netop prisfastsættelsen skulle vise sig at blive et afgørende 
parameter for valg af mægler. 

Solgt på kun 9 dage 
Bettina Handberg, ejendomsmægler og salgschef hos home i Vest-
byen kiggede forbi. Og det viste sig snart, at hun satte prisen i over-
ensstemmelse med Kajs ønske. Derfra gik det stærkt. Kaj valgte home 
– og der gik ikke mange timer, før Bettina Handberg og de første købere bankede på den blå hoveddør. ”Mit hus på Fenrisvej blev solgt 
på kun 9 dage”, lyder det tilfreds fra den smilende Kaj.  At det blev home, der solgte huset, var også hvad Kaj havde håbet. 

Tillid til home 
”Fra første møde havde jeg tillid til at Bettina kunne løse opgaven. 
Det var hende jeg troede mest på, af de mægler-firmaer, som jeg var 
i dialog med”, understreger Kaj. Mavefornemmelsen viste sig at være 
rigtig og det fine samspil med home tog kegler. ”Der skal i øvrigt også 
lyde en stor ros til administrationen på Klamsagervej”, fortsætter Kaj, 
der fremhæver det gennemførte og professionelle samarbejde fra start til slut. ”Papirarbejdet og sagsbehandlingen foregik yderst pro-
fessionelt med hurtige tilbagemeldinger - også selvom klokken slog 
23:00 om aftenen”. 

Anbefaler home 
Kaj har boet 69 år i området og kender rigtig mange mennesker i Åbyhøj. Har de brug for en mægler er Kaj ikke i tvivl: ”Jeg vil anbefale 
home til en hver tid – alt det jeg kan”, slutter den glade sælger. 

Kunden har ordet

”Altid en 
god oplevelse, 
at handle bolig 
hos home…”

Kaj, sælger af Fenrisvej 85, 8210 Aarhus V (med på billedet er også den søde hund Nuka).

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det giver sved på panden, når uhel-
det er ude og man tror, at en skade 
er dækket og så er den ikke allige-
vel. Det erkender festudlejer Carsten 
Aamand, Vojens, efter at hans for-
sikringsselskab har givet afslag på 
dækning af en skade. Det ved at en 
pløk var blevet slået ned i et skjult 
vandrør og vandet herfra trængt ned i 
en kælder, der var under ombygning. 
Skaden beløb sig til mange tusinde 
kroner.

Tillægsforsikring manglede
Carsten Aamand var overbevist om, at 
han gennem sin produkt- og ansvars-
forsikring var dækket ved et sådant 
uheld. Han var fra forsikringsassuran-
døren ikke blevet orienteret om, at 
han ikke var. Det fik han straks at vide, 
da han henvendte sig til forsikrings-
selskabet for anmeldelse af skaden. 
Dækningen var ikke til stede, da han 
ikke havde tegnet en tillægsforsikring 
for skader ved gravearbejde.

Brug tid på gennemgang 
af forsikringerne
– ”Af skade bliver man klog, men 
sjældent rig,” passer fint i dette til-
fælde. Det er derfor vigtigt, at man 
orienterer sig om, hvorvidt der er 
brug for tillægsforsikringer. Min 
opfordring til kollegaerne er at 

Ingen forsikringsdækning 
– skaden var ikke omfattet

bruge tid sammen med sin for-
sikringsassurandør og få alle vink-
ler belyst. Det er bittert at stå med 
”skægget i postkassen” og få at vide, 
at man ikke er dækket .

Ting falder uden for 
forsikringen
Manglende forsikringsdækninger ken- 
 des af andre kollegaer inden for 
festudlejnings-branchen. En last-
vogn med kran beskadigede en lys-
mast i forbindelse med aflæsning af 
materiel. Der var ingen dækning, da 
kranen ikke var forsikret. Byfestkomi-
teer havde tegnet all risk forsikringer 
og mente, de var dækket mod alle 
uheld. I stormvejr blæste fest-teltet 
ned, men der var ingen erstatning at 
hente fra forsikringsselskabet. Teltet 
var nemlig ikke omfattet.

Tør I tage chancen?
Opfordringen til såvel festudlejere 
som festarrangører skal derfor være 
at tænke jer de værst tænkelige ska-
der af alverdens karakter. Tjek med 
jeres forsikringsselskab, at I er dækket 
ind. Få prisen på hvad det koster og 
vurder, om I tør tage chancen og selv 
betale skaden, når og hvis den sker.
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Karsten Aamand var overbevist 
om at han forsikringsmæssigt 
var dækket ind men snydt. Der 
skulle en tillægsforsikring til.

Lange pløkker og manglende plan for hvor led-
ninger og rør ligger placeret kan give problemer.

Tjek ved 
jeres forsikrings-
selskab hvad der er med i forsik-
ringen og hvad der hører under 
tillægsforsikringer.
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Bliv en attraktiv 
festudlejer 

for små penge
Tekst og foto Heine Pedersen

Der mange, rigtig mange penge 
at spare, hvis danske festudlejere 
ændrer deres indkøbskultur. Det 
garanterer Niels Pedersen, Interno, 
der sammen med sin medarbejder 
Leon Flensted Petersen, har spe-
cialiseret sig i at lave indkøbsrej-
ser til China Import and Export Fair, 
Guangzhou. De sidste fem år har han 
besøgt messerne, som holdes i okto-
ber måned og samler mange tusind 
indkøbere. Der er masser af alting at 
se på, blive inspireret af og vælge 
blandt de godt tusinde udstillere, 
der er på messen.

Verdens største salgsmesse
Sortimentet er stort og varierende. 
Der findes et utal af porcelæn, ler-
tøj, bestik, borde, stole, lamper og 
andre ting, der vil kunne passe godt 
ind i en festudlejers sortiment. Alt 
til priser som overrasker mange og 
for de, der har været der, er det 
blevet en årlig tradition at komme 
igen. Kunder fra hele verden besø-
ger messerne, køber ind og sælger 
varerne i masser af sammenhænge. 

Siden 1957 har det været verdens 
største salgsmesse.

Sælg brugt og køb nyt
– Mange udlejere fortsætter med det 
samme sortiment. som de har haft i 
mange år. Udskiftningen er minimal 
mange steder, nyheder er sjælden-
heder. Mange begrunder det med, 
at det er store investeringer, man 
skal ind i for at forny sig. Kigger man 
på mulighederne i Kina, så får man 
meget for begrænsede kroner. Min 
opfordring til festudlejerne vil være, 
at de sælger det materiel de har haft 
i mange år og får noget nyt på hylder-
ne. Det vil give kunderne nye mulig-
heder for at lave en anderledes fest 
end naboen har haft. Det vil kunne 
øge interessen for at leje tingene hos 
den festudlejer, som har fornyet sig, 
siger Niels Pedersen, Interno.

Se det, rør det, vurder det
Man skal ikke ”købe katten i sækken”. 
Ved at deltage i en af vore messerej-
ser ser man materiellet, undersøger 
det, får evt. lavet ændringer, man 
vælger sine ting blandt mange udby-

Keramik og belysning i de rigtige farver 
giver en god hygge.

Nye muligheder for tagdækningsmate-
riel blev Niels Pedersen bekendt med 
på et af sine virksomhedsbesøg.

Kontakten til en lang række leverandører 
i Kina er stor for Niels Pedersen, Interno.



dere. Er det ønskeligt, laver vi gerne 
et virksomhedsbesøg hos fabrikanten. 
Det giver de optimale muligheder for 
at lave et valg. Priserne på tingene er 
minimale i forhold til de udlejnings-
varer, der tilbydes i Danmark.

Tilfredse kunder kommer igen
– Man besøger ikke en China Import 
and Export Fair uden at blive inspire-
ret til nye udlejningsaktiviteter. Ting, 
som kan medvirke til, at man gør sin 
forretning væsentligt mere eftertrag-
tet. Tilfredse kunder kommer igen, og 
de der bliver omtalt, får nye kunder. 
Udfordringen er blot at tænke nyt og 
finde det rigtige, siger Niels Peder-
sen, Interno.

Hårdt, men en stor oplevelse
– En messerejse er ikke blot besøg 
på messerne. På tre dage skifter de 
boderne ud fra den ene til den anden 
messe. Her besøger vi forskellige 
seværdigheder i byen Guangzhou. 
Spiser på forskellige restauranter, så 
ingen kommer til at opleve ret meget 
fritid på rejsen. Hårdt? Ja helt sikkert. 
Det kræver nogle gode ben at gå, stå 
og lunte afsted, som er betingelsen 
for at opnå det bedste af messerne. 
En udfordring at tage fat på og til at 
blive en attraktiv festudlejer, under-
streger Niels Pedersen, Interno.
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Niels Pedersen rådgiver her i forbin-
delse med køkkenelementer.

Kunstige blomster i alverdens farver og 
sorter fremmer stemningen.

De der yder, 
skal også nyde. Her 
blev det til en pizza til den 
danske delegation på messen.

Niels Pedersen, Interno, er her i gang med en af sine mange handler for kunderne Brian 
og Cliff Skøtt, Fyns Serviceudlejning.
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Tekst og foto: Heine Pedersen

Ved den femte konfirmation man 
skal til, er der hvidt porcelæn igen 
og man tænker på, hvorfor de ikke 
leger noget med farverne. Årsagen 
er nok den, at det ikke er til at leje 
porcelæn i andre farver og at Ikea ej 
heller har det billige porcelæn i nye 
farver. Det er tradition, at porcelæn 
skal være hvidt. Det bliver det ved 
med at være, hvis udlejerne ikke til-
byder et nyt sortiment, skaber sig et 
renommé som værende den spæn-
dende udlejer. 

Højere pris 
for spændende nyheder
Vi gør det samme som ”konkolle-
gaen”. Køber det samme mærke, 
så man kan hjælpe hinanden med 
at supplere op, hvis der mangler. 
Det i en erkendelse af at priserne 
bliver pressede og man ikke tør at 
sætte dem op, for så er der andre 
der snupper udlejningen. Lejerne vil 
måske være klar til at betale en højere 
pris, hvis der var nyheder til bordet.

Spændende kvalitetsvarer
Mulighederne for porcelæn i mange 
forskellige farver, dekorationer, ud -
form nin ger og meget mere er stor. 
Kina afholder kæmpe store messer 
og det er et eldorado at bevæge sig 
rundt i, hvis det fx er porcelæn det 
gælder. Kvalitet og spændende varer 
til langt billigere priser, end vi kender 
dem i Danmark.

God markedsføring
Sæt noget af dine godt brugte kop-

Hvorfor skal porcelæn  altid være hvidt?



Hvorfor skal porcelæn  altid være hvidt?
per og tallerkener på auktion. Få plads 
til noget nyt på hylderne og inspirer 
kunderne til at prøve noget nyt. En 
markedsføring der vil give en god 
respons ved at gæsterne taler om, 
hvor de har lejet porcelæn. I giver 
gæsterne noget at tale om, nem-
lig det nye. Festarrangørerne bliver 
stolte, når de kan holde en fest, der 
er anderledes end naboens.

man skal prøve, 
før man kender resultatet
Tør du prøve nyt, så kan du måske nå 
nogle helt andre kunder end i dag. 
Den der ikke prøver noget nyt, kom-
mer aldrig foran. Om man gør det, ved 
man først, når man har prøvet det.

De viste billeder er fra Canton Fair 
messen i Gugangzhou, som afholdes 
hvert år i uge 42 og 43.

 Festudlejer.dk 51



52 Festudlejer.dk

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:



Telt i to etager 
med alt til teltvirksomheder

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Efterårsmødet i 2019 er planlagt til 
afvikling hos HTS RÖDER HTS HÔCK-
ER GMBH i Kefenrad, Tyskland. En by 
der ligger i nærheden af Frankfurt. 
Her vil der i en endnu ikke oplyst 
weekend i november måned 2019 
blive holdt den årlige teltmesse. En 
messe der hvert år tiltrækker teltudle-
jere og eventmagere fra hele verden. 
Her vil der være opstillet telte i alle 
størrelser, telte i flere etager, med og 
uden fast bund og med sidebeklæd-
ning af duge, glas og faste sider, samt 
med mange andre finesser.

messen hvor man finder alt
Teltmessen hos HTS RÖDER HTS 
HÖCKER GMBH er en mangeårig tra-

dition, som Brancheforeningen del-
tog i 2007. En fantastisk spændende 
tur med rundvisning på teltvirksom-
heden, der er en af verdens største 
og mest anerkendte. En messe der er 
vokset fra blot at være telte til, at her 
samles sælgere af mange forskellige 
varer inden for teltbranchen. Der er 
næsten mulighed for at købe alt det 
man har brug for som teltudlejer. Det 
inklusiv ting, værktøjer m.v. som vi 
ikke kender til.

Indholdsrigt program
I samarbejde med sælger Carsten 
Lidegaard, HTS RÖDER HTS HOCKER 
GMBH vil vi få sammensat et spæn-
dende program for weekenden, som 
forventes at blive fra fredag til søn-

dag. Hvad indholdet bliver vides 
ikke i skrivende stund, men vil blive 
bekendtgjort straks efter at vi har et 
endeligt program.

Besøg hos Europas største 
serviceudlejer
Sidst besøgte vi en af Europas stør-
ste serviceudlejere, som betjente 
hundredetusinder af gæster på en 
dag. En virksomhed som er en del at 
en større tysk kæde, der dækker hele 
landet og som sender service med fly 
til mange dele af verden.

Bredt fagligt indhold
GLÆD JER! Der bliver tale om en 
spændende og oplevelsesrig tur 
med masser af fagligt indhold.

Med et besøg på HTS RÖDER 
HTS HOCKER GMBH værksted 
vil der være mulighed for et 
kig på produktionen.

Gruppen af danske festudlejere der i 2007 besøgte HTS 
RÖDER HTS HOCKER GMBH  ses her i et af de store telte.

Direktøren for HTS RÖDER HTS 
HOCKER GMBH og sælger Car-
sten Lidegaard hilser her på den 
danske delegation.

Et udsnit af de mange forskellige slags spær bredder og højder 
der fremstilles på fabrikken.

Med en spændende opstilling af telte og inventar får 
man inspiration til mange tiltag.

 Festudlejer.dk 53



54 Festudlejer.dk

Chaufføruddannelse  
og vognmandstilladelse
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Kører man i varebiler med en total-
vægt på mere end 2.000 kg, og med 
varer for fremmed regning og leverer 
pakker på 11 kg. eller mere, så træder 
der nye regler i kraft den 1. juli 2019. 

Efter de nye regler kræver det, at 
den virksomhed der ejer varebilen, 
skal have en vognmandstilladelse til 
godskørsel for varebiler. 

Det blå chauffør-
uddannelsesbevis giver 
samme rettighed
Chaufføren skal have et chaufførud-
dannelsesbevis til varebiler, og der 
må kun benyttes ansatte chauffø-
rer eller chauffører fra et godkendt 
vikarbureau. Har chaufføren allerede 

et blåt chaufføruddannelsesbevis, 
har man de samme rettigheder som 
indehaveren af et varebilschauffør-
uddannelsesbevis.

Alle varebiler 
skal registreres
Pr 1. juli skal alle varebiler med en 
totalvægt på 2 – 3,2 t., registreres hos 
Motorstyrelsen, hvis de anvendes til 
firmakørsel. Firmakørsel kræver ikke 
en tilladelse, men er kørsel med gods 
eller varer, der tilhører virksomheden 
der ejer eller er registreret som bruger 
af varebilen, eller gods der skal bru-
ges af virksomheden.

Firmakørsel
Der skelnes således mellem to grup-
per, nemlig firmakørsel og godskør-

sel. Med firmakørsel menes, at man 
transporterer gods, der tilhører den 
virksomhed, der er registreret som 

bruger af køretøjet. Der er også 
tale om firmakørsel, hvis man 
transporterer gods, som virk-

somheden lejer, låner, udlåner eller 
er  i besiddelse af med henblik på 
køb, salg, fremstilling, behandling, 
bearbejdning eller reparation. Det 
gælder også, hvis transporten sker i 
lejet køretøj uden fører.
Varebilerne skal ved firmakørsel være 
godkendt hertil.

Godskørsel
Godskørsel for fremmed regning 
kræver, at varebilsvognmænd og 
transportledere skal have gennemført 
og bestået en varebilsuddannelse. 
Varebilschauffører skal have et vare-
bilschaufføruddannelsesbevis.
Kravene gælder, hvis det gods man 
kører med for fremmed regning, har 
en samlet vægt på mere end 11 kg 
pr. stykgods, og varebilen eller vogn-
toget (varebil med anhænger) har en 
tilladt totalvægt over 2.000 kg og til 
og med 3.500 kg.

Eksisterende vognmænd har mulig-
hed for at blive fritaget fra uddan-
nelsen. 
Man kan gennemføre varebilschauffør-
uddannelsen fra den 1. januar 2019.

Ønskes yderligere informationer, kan 
man gå ind på hjemmesiden: vare-
bilskrav.dk

Kørsel med varer på over 11 kilo og for anden persons regning er 
godskørsel. Chaufføren skal have gennemført og bestået en varebils-
chaufføruddannelse, og vognmanden en vognmandstilladelse.

Ved transport af egne varer i en 
varebil er der tale om firmakørsel 
og varebilen skal godkendes hertil.

Alle varebiler med en totalvægt på 2-3,2 t., registreres hos Motorstyrel-
sen, hvis de anvendes til firmakørsel.



Personløft skal ikke meddeles
Tekst og fotos: Heine Pedersen

I forhold til hidtil gældende regler 
fra Arbejdstilsynet, er der sket en 
væsentlig ændring, når det gælder 
personløft. De skal nemlig ikke som 
tidligere meddeles Arbejdstilsynet.

En ændring af bekendtgørelen om 
anvendelse af tekniske hjælpemidler 
har pr. 1. juli 2018 betydet fritagelse 
fra  tidligere meddelelse.

Ændring af bekendtgørelsen 
om anvendelse af tekniske hjæl-
pemidler har siden 1. juli 2018 
betydet fritagelse fra tidligere 
meddelelsespligt.

Personløft skal ikke længere anmeldes 
til Arbejdstilsynet.

313 mennesker kvæstet, da tribune kollapsede
En festivalkoncert i den spanske by 
Vigo i regionen Galicien i det nord-
vestlige Spanien endte helt galt. En 
540 m. lang træ tribune gav pludselig 
efter i den centrale sektion og styr-
tede sammen.
Mange mennesker gled ned i havet 
da tribunen styrtede sammen og der 
opstod panikagtige scener efter sam-
menstyrtningen.

Sikkerheden ved opstilling af tribuner er 
vigtig. Modelfoto: Heine Pedersen.

Hvornår starter og 
slutter en pause?
SVAr: Der kan let opstå en tvist 
om, hvornår en pause starter og 
hvornår den slutter. En kort for-
tolkning er, at den starter på det 
tidspunkt, hvor man stopper sit 
arbejde og varer frem til at man 
påbegynder det igen. Det er for-
tolkningen i en faglig voldgift for 
buschauffører.
Det var her et spørgsmål, om 
gangtiden fra bussen og til pau-

selokalet var pausetid eller ej. Afgø-
relsen blev, at det er den ikke. Pausen 
starter og slutter ved bussen, da 
arbejdstiden skal være effektiv.

Det opfordres til, at I får skrevet 
pausebegrebet ind i jeres persona-
lehåndbog, så det fra ansættelsens 
start ligger fast, hvad I mener pauser 
dækker. Det er således ikke arbejds-
givers problem, hvis en medarbejder 
har glemt sin madpakke og skal væk 
fra arbejdspladsen for at købe mad. 
Tiden hertil er for egen regning fra 
vedkommende forlader arbejdet og 

til det påbegyndes igen. Arbejds-
tiden skal være effektiv.

Det vil også være oplagt, at I får 
skrevet ind i jeres personalehånd-
bog, hvordan i takserer telefon-
samtaler, tjek af sms’er og andre 
funktioner på mobiltelefonen. Tid 
til rygning bør også indgå heri, 
da der ofte opstår tvist herom. Et 
udgangspunkt vil være, at disse 
handlinger omfattes af reglerne 
for pauser, da der ikke er tale 
om effektiv arbejdstid, men et 
medarbejderbetalt fravær.
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Ellekær 10  ·  DK-2730 Herlev  ·  tlf. +45 44 88 84 00  ·  mail@bronnum.dk  ·  www.bronnum.dk

SAVOIE
96107001 Rødvin 35,0 cl 9,45
96107301 Rød/hvidvin 24,0 cl 6,45
96107201 Rød/hvidvin 19,0 cl 5,95
96107401 Hvidvin 14,5 cl 5,45
96107501 Sherry 12,0 cl  5,45
96106201 Champagne 17,0 cl  6,45 

Kun salg i hele kartoner á 12 stk, dog 
96107001 kun salg i hele kartoner á 6 stk.

RIGA
80440801 Tallerken 150 mm  6,95
80440701 Tallerken 160 mm  7,45
80440501 Tallerken 200 mm  9,95
80440401 Tallerken 220 mm  11,45
80440201 Tallerken 240 mm  12,45
80440101 Tallerken 260 mm  17,95 

Kun salg i hele kartoner á 6 stk. 
 

80442301 Kop  5,95 
80442801 Underkop  3,95 

ANDORRA
13192501 Teske  1,95
13190201 Spiseske  2,35
13190301 Spisegaffel  2,35
13191501 Bordkniv  4,95 

Kun salg i hele æsker á 12 stk.

SKAL DU HA FEST? 
SÅ INVITER RIGA,  
SAVOIE & ANDORRA  
MED SOM GÆST.



Tekst og foto: Heine Pedersen

Brancheforeningen Danske Festudle-
jeres medlemmer fik sig under efter-
årsmødet en på opleveren, da man 
besøgte Ørsted Telte A/S. Danmarks 
absolut største teltudlejer havde 
åbnet dørene til deres lokaliteter og 
viste rundt i alle deres lokaler. Det 
der lyste i øjnene på de omkring 32 
besøgende var den orden og den 
logistik, der prægede stedet.

Avanceret logistik system 
der styrer alt
Ejer parret Keld Moldrup Sørensen 
og Anders Sauer Petersen viste de 
mange kollegaer rundt og fortalte om 
virksomhedens opbygning, udvikling, 
og hvilke forventninger der er til frem-
tiden. Der var stor interesse omkring 
det logistik system, der er opbygget 
og den måde man styrer opstillin-

gerne på. Et selvudviklet program der 
giver et stort og godt overblik over 
aktiviteterne. Et program som man 
kan plotte sig ind i og se, hvor mange 
og hvem der tidligere har været på 
lignede opgaver på stedet. Et godt 
styringsredskab til at sikre den rigtige 
personalestyrke til arbejdsopgaverne.

En orden de fleste misunder
Lagerhaller og orden som vil impo-
nere de fleste og som ikke bar præg 
af, at Ørsted Telte A/S på tidspunktet 
havde tusindvis af kvadratmeter telte 
opstillet i Sverige.

Vask med egen vaskemaskine
– Vi har været heldige med at få en 
stor leverance af telte til brug i Norge. 
Hvor sæsonen er færdig i Danmark, 
har vi kunnet køre til Norge og sætte 
de mange tusinde kvadratmeter telte 

op. Sidst på året kunne vi så tage 
dem ned igen. Vinteren går med at få 
vasket de mange tag- og sideduge, så 
de er klar til den kommende sæson. 
En opgave som er overkommelig for 
os, da vi har vores egen vaskema-
skine, siger Keld Moldrup Sørensen, 
Ørsted Telte A/S.

Egenproduktion af telte
Virksomheden har ligeledes egen 
produktionsafdeling af telte. De laver 
i et stort omfang alle de telte selv, 
som udgør deres udlejningskoncept.

Selvudviklet styresystem 
vandt stor interesse Anders Sauer Petersen fortæller her om, hvordan 

han har opbygget det store styresystem der holder 
styr på logistikken med op- og nedtagninger.

Det var et sjældent syn hos en teltudle-
jer at se så veltrimmede lagerhaller.

Alle fra efterårsmødet var mødt op 
til rundvisningen hos Ørsted Telte A/S.

Der var stor lydhørhed, da der blev vist eksem-
pler på, hvordan de styrer logistikarbejdet.

Medlemmerne af Branchefor-
eningen fik meget inspiration 
til at tage med hjem til egen 
udlejningsforretning.
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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
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

I forbindelse med Forårsmødet bliver 
der mulighed for at stifte bekendt-
skab med Vestjylland. Det på en gui-
det tur med lokal guide fra området 
omkring Nr. Vosborg. Vedersø kirke 
har præsten, forfatteren, digteren, 
dramatikeren Kaj Munk, gjort kendt 
for mange tiltag. Han var i mange år 
præst i Vedersø, boede på præ-
stegården nogle kilometer væk fra 
Vedersø kirke. Det indtil d. 4. januar 
1944, hvor han blev likvideret af den 
tyske besættelsesmagt.

Han ligger nu sammen med 
sin kone Lise og søn Helge 
begravet på kirkegården ved 
Vedersø Kirke.

Tvind skolerne
Et andet kendemærke for Vest-
jylland er Tvind skolerne, som 
ligger placeret kun få kilometer 
fra Nr. Vosborg. Deres mølle 
står der endnu og kendetegner 
stedet. Her startede Den Rejsende 
Højskole og Det Nødvendige Semi-
narium op i 1970 med Mogens Amdi 
Petersen som leder. Det sammen 
med en række andre mennesker fra 
lærergruppen, som sammen fik et 
stort imperium af skoler og institutio-
ner op at stå. Det i hele Danmark men 
også i mange andre lande i verden.

Skolen eksisterer stadig og aktivite-
terne er mange. De bygger stadig 
på sammenhold ud fra et socialistisk 
idegrundlag.

Fladt, sandet og med 
Vesterhavets brus
Området omkring Nr. Vosborg er 
fladt, sandet og med lidt vegetation. 
Vesterhavet bruser og vildtbestan-
den med rigtig mange dådyr præger 
området.

Glæd dig til en hyggelig tur, hvor vi 
lærer området at kende, men hvor 
vi ikke har tid til lange besøg. Det vil 
kræve meget mere tid end der er sat 
af til turen.

rundtur i Vestjylland
Kaj Munk var i mange år med til at gøre 
Vedersø Kirke kendt i hele Danmark. Kaj Munk, der blev likvideret af den 

tyske besættelsesmagt, ligger sammen 
med sin kone Lise og søn Helge begra-
vet ved Vedersø Kirke.

Vedersø Præstegård er nu et meget be-
søgt museum.

Kaj Munks arbejdsværelse står 
stadig intakt i præstegården.

Kaj Munk havde humor og kendte verden fra en 
anden side end præsteskabet. Her ses et af de 
malerier, der hang i præstegården.

Kaj Munk blev modstandsmand under 
besættelsen, hvilket medførte, at han 
blev likvideret af tyskerne.
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SULTANEN Fra Ali Babas Karavane 
er en af  Danmarks mest erfarne og mest populære børneunderholdere. Han evner at fange sit publikum ind i et 
magisk og eventyragtig trylleunivers, hvor publikums reaktioner skifter mellem måbende forundring og spontane 
latterudbrud. Både børn og voksne inddrages i showet - og er højlydt med og dybt engageret under hele showet…  
Forestillingen: Sultanens datter, Prinsesse Smaragd, er snart voksen og Sultanen den store Alkassani vil gerne have hende giftet 
med en rig prins. Men prinsessen vil hellere giftes med en, der er god mod dyr. Der udspinder sig en spændende og finurlig historie hvor 
Prinsessens magtfulde og rige far rejser verden rundt på sit flyvende tæppe for at finde den rigtige prins til sin datter. 
En eventyragtig forestilling i en behagelig orientalsk atmosfære, der er taget lige ud af  1001 nats eventyr – med duft af  røgelse og myrra 
– alle sanser aktiveres… Forestillingen gennemføres i en autentisk scenografi med ægte tæpper, guld og ædelstene og alt hvad der ellers 
hører sig til i et arabisk og orientalsk eventyr. 
Trylleshow: Sultanen optræder både som walk-around og fra scenen - korte eller længere shows efter behov. Forestillingen 
indeholder både illusion, manipulation, fortælling og magisk klovneri. Der er lagt stor vægt på publikums-engagement og forestillingerne 
rettes altid ind efter den alders- og interessegruppe, der optrædes for. Showet er meget farverigt i scenografi og kostume.  
Et normalt show varer ca. 45-50 minutter, men der kan også optrædes f.eks. 2 x 25 minutter. Optræder såvel på store hal-, byfest- 
og friluftsscener som i mindre klub- og institutionssammenhæng. Evt. skrives der autografer til børnene efter showet og der sælges 
tryllestave, små trylletrick m.m. Optræden med Sultanen er til absolut overkommelige priser - kontakt Karsten Højen for tilbud. 

For yderliger oplysninger - kontakt: Karsten Højen * Tlf. 40 37 25 85 * E-mail: karsten@goglobalnord.dk

Har du tænkt på juletræsfesten i år?

JULETRÆSFESTEN skal 
forberedes mens Julemanden 
sover…

Vi tilbyder en KOMPLET JULETRÆSFEST med Den 
Rigtige Grønlandske Julemand, trylleshow  
med Sultanen og rigtig levende julemusik  
med Nissebanden.

Kontakt Karsten Højen 
for tilbud: 

Tlf. 40 37 25 85 

E-mail: 
karsten@goglobalnord.dk

UNDERHOLDNINGS 

TILBUD 
TIL BYFESTEN, MARKEDET, 
FESTIVALEN, HAVNEFESTEN 

INSTITUTIONEN M.M.



Tekst og fotos: Heine Pedersen

Otte børn fik ”potentielt alvorlige ska-
der” efter at en oppustelig rutsjebane 
i november måned kollapsede i en 
park i Surrey i det sydlige England. 
Øjenvidner har over for Sky News 
bekræftet, at der opholdt sig omkring 
40 børn i den ca. ni meter høje, oppu-
stelige rutsjebane, da ulykken skete.

15-20 børn faldt ned
Et ægtepar, der opholdt sig i nærhe-
den, har til Sky News fortalt, at mel-
lem 15 og 20 børn faldt ned fra rut-
sjebanen. – Vi hørte børn der skreg, 
og så dem falde ud over siden. De 
kollapsede alle sammen i en bunke, 
fortæller en mand, der ønsker at 
være anonym. 

Årsagen kendes ikke
En hændelse som Michael Holden, 
der var en af arrangørerne, kalder 
for chokerende og som de sammen 
med politiet vil forsøge at finde en 
forklaring på. 

12.000 mennesker 
blev evakueret
Uheldet skete i forbindelse med 
affyring af fyrværkeri i en park. Her 

var 12.000 mennesker mødt op. Alle 
blev evakueret efter uheldet, så der 
var plads til ambulancer.

Et lignende uheld i Vendsyssel
Et lignende uheld skete for år tilbage 

i en idrætshal i Vendsyssel. Her væl-
tede den oppustelige rutschebane. 
Arrangørerne af ungdomsfesten blev 
i retten idømt en bøde for ikke at 
havde haft tilstrækkeligt opsyn med 
forlystelsen.

For at undgå uheld i en rutsjebane, er det vigtigt, at den er solidt 
fastgjort i bund og sider, samt at der i kke lukkes flere børn ind end 
den tilladt til.
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rutsjebanekollaps i England

Alle oppustelige forlystelser skal have opsyn af 
voksen person, eller et ungt menneske, der har 
forældrenes godkendelse til at foretage jobbet.
For mange børn i en rutsjebane kan medvirke til 
et kollaps.
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Tekst og foto: Heine Pedersen

Det er ikke positive resultater Vejdi-
rektoratet og politiet har opnået med 
placering af ”Stærekasser” på vej-
strækningen syd for Aabybro i Nord-
jylland. I løbet af de første tre uger 
har hærværksmænd smadret glasset 
i fartmålerne. Det med følgeudgifter 
på ca. kr. 20.000,- pr gang pr. stan-
der. Men Vejdirektoratet giver ikke op 

lover afdelingsleder i Vejdirektoratet 
Marianne Foldberg Steffensen iflg. 
Nordjyske.

Ikke den succes 
der var forventet
– Hærværksmændene er vedhol-
dende. Det er vi også og ”Stærekas-
serne” bliver stående, siger Marianne 
Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet.  

”STærEKASSEr” 
får hård medfart

En gang om ugen har der væ-
ret øget hærværk mod ATK-
standeren placeret syd for 
Aabybro i Nordjylland.

Hun understreger at målet er at redu-
cere hastigheden på stedet og ikke 
blot at indkræve bøder. Hun erken-
der, at stærekasserne ikke har været 
den succes, man har forventet. Hær-
værksskaderne har gjort dem ubru-
gelige i de perioder, de har været 
blændet ned, erkender hun.

Tyve kameraer 
fra fotovogne ombygget
Stærekasserne blev i efteråret 2018 
installeret i en række danske byer. 
Tyve af politiets kameraer fra fotovog-
ne er blevet ombygget til fastmon-
terede ATK-standere på udvalgte 
strækninger.

Vurdering bag 
ATK-standernes placering
Placeringen af disse ATK-standere er 
sket ud fra Vejdirektoratets ulykkes-
statistik samt Rigspolitiets vurdering. 
Der er her taget udgangspunkt i ulyk-
kesbelastede lokaliteter. Hertil kom-
mer årsdøgnstrafik belastningen og 
målinger af for høj hastighed.

Hjemmeside giver overblik om arbejdsmiljø
Tekst og foto: Heine Pedersen

Mangler man vejledning om arbejds-
miljø og evt. gode råd til, hvordan 
man tager fat på enkeltsager, så er 
den nye hjemmeside Amid.dk et 
godt hjælpemiddel. Arbejdstilsynet 
og Viden center for Arbejdsmiljø 
har i samarbejde lavet hjemmesiden. 

Her er samlet forskningsbaseret 
viden, lovgivning, værktøjer og 
inspiration fra en række arbejds-
pladser.

Amid.dk giver 
inspiration og viden
Mangler du inspiration, viden, ideer 
til en forbedring af arbejdsmiljøet i 
din virksomhed, så er det  en oplagt 
mulighed at benytte dig af Amid.dk

Alt om arbejdsmiljø
Den nye hjemmeside skaber overblik 
og hjælper brugerne med at navigere 
i den store mængde informationer, 

der er til rådighed om arbejdsmiljø, 
bl.a. ved at tilbyde forskellige ind-
gange til stoffet med udgangspunkt i 

behov og situation. På hjemmesiden 
får man adgang til en lang række for-
skellige data om arbejdsmiljøet.

Hjemmesiden amid.dk giver virksomheder adgang til mange vigtige informationer om 
arbejdsmiljøet.
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redaktørens hjørne

Indlæg til branchebladet 
sendes til: heine@festudlejer.dk

 

Kontakt: mobil: 21 42 68 39 · Tlf.: 98 67 68 39 · Sekretariat: Vesterled 46, 9681 ranum

nye udfordringer
Det nye år bliver også ind-
holdsrigt. Alle udfordringer 
kendes ikke endnu, men der 
kommer nye.

nyt respekteret 
brancheblad
Det glæder mig at præsentere 
det nye fagblad – det eneste i 
Danmark for festudlejere. Et blad 
med nyheder, tankevækkende 
artikler, spørgsmål og svar, virk-
somhedsbeskrivelser og meget 
andet. Et blad der er Branche-
foreningens Danske Festudlejeres 
ansigt udadtil og som har opnået 
stor respekt i brede kredse. Læs 
det med interesse. Det er målret-
tet dig!

Mange hilsner fra 

Heine Pedersen
Konsulent/redaktør

her, vi har mulighed for at få høvlet 
de sidste knaster væk, så det bliver 
en brugbar lovgivning.

nye krav til varebiler, 
chauffører og vognmænd
Udfordringerne med at få implemen-
teret persondataforordningen er knap 
nok overstået, før der er nye udfor-
dringer. En omlægning af ferieloven 
er på vej. Alle varebiler på 2-3,2 
ton skal registreres og kørslen ind-
deles i kategorierne firmakørsel eller 
godskørsel. Firmakørsel er alene med 
virksomhedens varer. Godskørsel er 
mod betaling af pakker på over 11 
kilo. Ved godskørsel skal chaufføren 
erhverve sig et varebilschauffør bevis 
og vognmænd og distributører en 
vognmandstilladelse.

Chauffører på teleskop-
læssere skal uddannes
Der er sket en omlægning af flere cer-
tifikaters benyttelse. Kører man tele-
skoplæsser efter 1. juli 2019 skal man 
have certifikat hertil. Det er ikke læn-
gere tilstrækkelig med et truckbevis. 
Så det er bare med at komme i gang 
med kursusvirksomhed her i vinter-
perioden, hvis man kører godskørsel 
eller kører med teleskoplæsser.

Indledningsvis vil jeg ønske ALLE 
ET GODT OG LYKKEBRINGENDE 
NYTÅR.

Et nyt spændende år er begyndt 
og udfordringerne er mange. Før-
ste store hurdle er Festmessen, 
der afvikles den 2. marts 2019 på 
Nr. Vosborg, Vemb. Alle sejl er 
sat for at vi gentager og forbedrer 
sidste års succes. Et øget delta-
gerantal vil være optimalt. Håber, 
at vi får en god dialog mellem 
arrangører, festleverandører, ikke-
medlemmer af brancheforeningen 
og alle andre interesserede.

Seniorklub på vej
En seniorklub for tidligere fest-
udlejere kan blive en realitet efter 
den kommende generalforsam-
ling. Hvordan den lige bliver skå-
ret til, er ikke helt afgjort, men nyt 
er på vej.

Evaluering og tilpasning
af certificeringsordningen
Evaluering af certificeringsordnin-
gen for telte og flytbare konstruk-
tioner og en tilpasning af denne er 
et overstået kapitel. En proces der 
er brugt mange kræfter på. Det er 

Anerkendt brancheblad 
er brancheforeningens 
ansigt udadtil

lovlig opstilling, mener branchefor-
eningsformand Claus Petersen.

Kunderne forstår 
en forklaret prisforskel
– Kunderne skal lære at vælge rigtigt  
første gang. De skal vide, at det kan 
koste dyrt at leje et telt, som ikke 
er certificeret og at de skal hente 

en byggesagsgodkendelse hjem. 
De skal vide, om telt og inventar 
er forsikret mod skader ved storm, 
hærværk, påkørsel og grafitti. De skal 
vide, om det er uddannede teltmon-
tører, der opstiller teltet. 

Der skal være styr på de lejebetin-
gelser, der indgås så der ikke opstår 
tvister. De skal vide, at lovgivnings- 

og sikkerhedskrav overholdes. Vi skal 
markedsføre os for den professiona-
lisme, der tilbydes. Det forklarer let, 
at der er en pris- og kvalitetsforskel. 
En udgift som den enkelte udvi-
ser forståelse for, når den forkla-
res, siger Brancheforenings-
formand Claus Petersen, 
Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

 Fortsat fra side 3



Program:
Fredag, den 1. marts 2019
Kl. 12.00: Virksomhedsbesøg – sted oplyses senere
Kl. 15.30: Indlogering Nørre Vosborg 
Kl. 16.00: Bustur fra Nørre Vosborg til Vedersø Kirke og 
 videre til kirkens præstegård hvor den kendte 
 præst, Kaj Munk, arbejdede og boede i mange år. 
 Vi når også et smut forbi Tvind Skolerne. 
 Lokalguide er med på turen.
Kl. 19.00: Middag (to retter)

Lørdag, den 2. marts 2019
Kl. 10.00-14.00: Festmesse i fantastiske lokaler
 Frokost serveres under messen
Kl. 15.00: Generalforsamling
Kl. 19.00: Festmiddag 
 med god musik
Kl. 24.00: Natmad

Søndag, den 3. marts 2019
Kl. 08.00: Morgenmad
Kl. 11.00: Værelserne ryddes

Pris pr. person:
Fredag-søndag kr. 3.800,- i EV.   kr. 2.950,- i DB
Fredag-lørdag kr. 1.380,- i EV.   kr.    980,- i DB
Lørdag-søndag kr. 2.400,- i EV.   kr. 2.000,- i DB
Kaffe/te under messen + Frokost lørdag kr. 226.00
Frokost lørdag kr. 295.00.
Nævnte priser er inkl. moms.

OBS

på nørre Vosborg
Vembvej 35, 7570 VembFOrÅrSmØDE

Virksomhedsbesøg 
FESTmESSE 

Generalforsamling

Fredag, den 1. marts - søndag, den 3. marts 2019
Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere 

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

fremlægges af formanden.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Kasseren fremlægger revideret regnskab 

for 2018 samt budgettet for 2019. 
Herunder fastsættelse af kontingentet fra 
og med 2020.

6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg til suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Kåring af Årets Festudlejere 2018

Evt. forslag til behandling under punkt 4 
skal være formanden i hænde på: 
claus@htu.dk  
senest den 15. februar 2018

Kun medlemmer og støttemedlemmer der 
har be talt kontingent, har adgang til general-
forsamlingen.

Det kræves ingen tilmelding  
for at deltage i generalforsamlingen.

Ønskes der deltagelse i frokosten lørdag  
middag, skal der ske tilmelding til  

festudlejer.dk  
senest fredag, den 1. februar 2019

Ved ændring i nedadgående grad vedr. 
overnatning og bespisning, sker der ingen 
reduktion i prisen.

Seneste 
tilmelding er 

fredag, 
d. 1. februar 2019

Ikke-medlemmer 
er VELKOmnE 

TIL FESTmESSEn

Tilmelding: 
festudlejer.dk

Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementets 
afvikling, betales der fuld pris for det, man er tilmeldt til.

Programmet for fredag/søndag er kun for tilmeldte medlemmer


