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Der var panik på Vejle Havn op til 
afviklingen af Vejle Fjord Festival. Et 
knap 400 kvadratmeter stort opstillet 
telt ved Fjordhus måtte nedtages lør-
dag eftermiddag og et nyt opstilles. 
Årsagen var, at leverandøren Trekan-
tens Telt- & Serviceudlejning, Viuf, 
havde leveret et ulovligt telt, som 
langt fra lever op til de certificerings-
krav, der er gældende.

Et tip om ulovlighederne til festival-
koordinator Thomas Schiødt, Vejle 
Kommune, førte til at Trekantens Telt- 
& Serviceudlejning blev bedt om at 

rette de fejl, der var på teltet. Det 
kunne de ikke og blev bedt om at 
fjerne det, så et nyt telt blev lejet 
ind fra anden leverandør og opstil-
let i løbet af lørdag aften. 

– Træls, men nødvendigt, siger fest- 
ivalkoordinator Thomas Schiødt. 
– Der hvor vi var ved at have alt på 
plads, så ændrede planerne sig 
voldsomt. Forventningerne til det 
teltmateriel der var opstillet var, at 
det overholdt de regler, der er på 
området. Fagfolk kunne påpege en 

  Ulovligt telt 
blev skiftet ud med 
  lOvligt telt

  Pludseligt var det store festtelt 
ved Fjordhus væk, men et nyt 
blev rejst fredag aften.

  Et sejt opstillingsarbejde blev 
færdiggjort inden midnat og elek-
trikere kunne herefter få installeret 
de nødvendige installationer, så 
de var færdiggjort til næste for-
middag.
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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!
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Det har kostet politiet over 100 mil-
lioner at sikre, at Rasmus Paludan, 
Stram Kurs, ikke er blevet angrebet 
under de demonstrationer, han selv 
har bedt om. 

Ikke en krone er der blevet brugt på 
at sikre de, der har opholdt sig i eller 
ved de tusindvis af telte, der har 
været opstillet i løbet af sommeren. 
Det på trods af, at vi i Branchefor-
eningen løbende får henvendelser 
om groft uforsvarlige teltopstillinger. 
En problemstilling som prioriteres 
lavt i de forskellige politikredse og 
kommuner.

Tåbeligt at sikkerheden prioriteres så 
lavt, når mange hundrede er i fare. 

Nye certificeringsregler 
kom langt inde i sæsonen
Helt galt er det også, at de nye cer-
tificeringsregler for telte og flytbare 
konstruktioner først kommer sent på 
banen. Det lang tid efter det lovede 
i midten af juni måned. Ingen telt-
udlejere/ejere har haft mulighed for 
at sætte sig ind i reglerne og ingen 
kommuner har vidst, hvad der vil ske 
på området. De sene udmeldinger 
har givet frustration hos de seriøse 
i branchen. Straks efter at de var 
kendte, tog vi i Brancheforeningen 
Danske Festudlejere fat på indhold 
og fortolkninger. Vi vil snarest muligt
fremlægge vores konklusion heraf.

Politiet afviser efterforskning 
mod Silkeborg Kommune
Det skriger til himmelen, når Midt- og 
Vestjyllands Politi afviser at ville ind-
lede en efterforskning mod Silkeborg 
Kommune. Det efter at de har mod-
taget en anmeldelse af kommunen 
for at kommunen har tilsidesat deres 
tilsynspligt over for ulovlig opstil-

ling af telte. Tilsidesættelser hvor  
specialanklager Gorm Søgaard Lund, 
Midt- og Vestjyllands Politi, ikke har 
rimelige formodninger om, at der er 
begået noget strafbart.

Det med en henvisning til, at kommu-
nalbestyrelsen i vidt omfang har ret 
til selv at prioritere deres ressourcer 
og indsats i forbindelse med deres 
tilsynsforpligtigelser. Han henviser til, 
at afslaget kan sendes til Ankestyrel-
sen, der har særlige kompetencer på 
området. 

Politiet holder hånden 
over kommunen
Undskyld! For mig at se holder poli-
tiet hånden over Silkeborg Kommu-
ne. Efter certificeringsvejledningen 
for telte og flytbare konstruktioner er 
det kommunerne, der er den bygge-
ansvarlige. De har iflg. Vejledningen 
pligt til at få ulovlige konstruktio-
ner gjort lovlige, når de bliver gjort 
bekendt med ulovlighederne. 

Et telt der blæser ned,  
er et for meget
Der er udfordringer på flere måder 
og dem tager vi fat på. Vi forsøger 
at få tingene på plads, så der kan 
blive den sikkerhed, som var målet 
for certificeringsvejledningen for 
telte og flytbare konstruktio-
ner. Vi kan ikke leve med 
den la la holdning der er 

Politiet nægter  
efterforskning mod 
Silkeborg Kommune

Brancheforenings-
formand 

Claus Petersen

Fortsættes side 55 
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Der er dømt succes, når man går i 
samarbejde med Jysk Festudlejning, 
Låsby, omkring afvikling af en fest. 
Tredive års erfaring har tilført Hans 
og Inge Iversen er kæmpe erfaring. 
Den gør det muligt at hjælpe kunder-
ne med en grundig planlægning af 
”livets fest”. Det såvel små som store, 
hvor deres nuværende kapacitet i 
telte, service, duge og meget mere 
strækker til omkring 4.000 gæster. 

Udlejningen tog sin start, da den 
autodidakte ostemester på Låsby 
Andelsmejeri, Hans Iversten, tog 
skridtet til at købe Brugsens lager af 
service. Tre modeller af Blå Blomst 
kom på lagerlisten og blev placeret 
i hjemmets kælder og udlejet herfra. 
Service, bestik, glas og duge blev 
pakket i kasser og kunderne måtte 
selv hente det. 

Borde og stole blev købt til
Forespørgsel om stole og borde gjor-
de, at ægteparret Inge og Hans Iver-

sen foretog et stort indkøb. 40 stole 
og 10 borde blev indkøbt og i 1990 
blev det til et rammetelt på 6x9 m. At 
der skal kendskab til en rigtig opstil-
ling af teltet lærte Hans Iversen ved 
første opstilling. Ved afslutningen på 
teltopstillingen vendte alle sidedu-
gene forkert og måtte vendes. En 
dobbelt bookning gav grundlag til, 
at der blev indkøbt endnu et festtelt. 
Sådan er udviklingen fortsat gennem 
de 30 år.

Anmeldt af naboen
Naboen var langt fra tilfreds med den 
trafik, der var til og fra udlejningscen-
tralen. Det gjorde, at han anmeldte 
udlejningen til kommunen, førte sta-
tistik over hvor mange kunder, der 
dagligt besøgte stedet, hvornår de 
var der og meget mere. Det gjorde, 
at Hans og Inge Iversen fandt nye 
lokaliteter. En lagerhal på 250 m2 blev 
købt og senere blev en ny hal bygget. 
Her lejede Ken Storkøkken en del af 
hallen til fjernlager. En udlejning der 

gODE iDEEr 
giver glade kunder

Hans og Inge 
Iversen ses her 

foran deres 
lastbiler, som er 
på et kortvarigt 
ophold hjemme 

ved lageret.

Velindrettede lagerfaci-
liteter gør håndteringen 
af de mange rekvisitter 
let for Hans Iversen.

Kunderne mødes med et smil gennem 
telefonen, når man ringer for gode råd 
og vejledning. Her ses Inge Iversen på 
kontoret.

Inge og Hans Iversen viser her noget af 
det Blå Blomst, der er tilbage.

Brancheforeningen 

Danske Festudlejere 

ønsker jer 

til lyKKE 
mED jUBilæEt
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blev opsagt ved den økonomiske 
krises indtog i 2008.

Kun to timers nattesøvn
– Op til den økonomiske krises start 
buldrede udlejningen der ud af. Inge 
og jeg kæmpede en kamp for at nå 
det hele. Inge stod for salgsarbejdet 
og pakning af det, der skulle ud. 
Jeg havde mere end fuldtidsarbejde 
med lederjob på Tulip slagteriet. 
Arbejdstiden her var for det meste på 
omkring 80 timer om ugen. De mange 
telte, der skulle op og ned og service 
der skulle leveres, så blev det ofte til 
kun to timers nattesøvn. Et arbejdsliv 
der ikke var til at holde til. Hånd-
bremsen blev trukket og den fulde 
opmærksomhed blev tilført udlej-
ningsfirmaet, fortæller Hans Iversen.

Familiesammenholdet 
kom på prøve
– Men den økonomiske krise satte 
sine spor. Høje renter på halbyg-
geriet, væsentlig færre og mindre 
udlejninger blev en realitet. En nedtur 
vi har klaret ved, at familien stod last 
og brast. Vi var i marken alle mand og 
undgik store lønninger til ansatte. Nu 
er kurven vendt og tingene blomstrer 
op igen. 

gode ideer til festen
– ”Kig ud til Inge og se tingene”! er 
en opfordring der er lydt i telefonen 
mange gange. Folk skal ikke købe 
”katten i sækken”. Vi viser gerne vort 

Det er kvalitetsvarer, der udlejes i Jysk 
Festudlejning. Her viser Hans og Inge 
Iversen nogle af de stole, der udlejes.

Man skal 
løfte sam-
men for at 

kunne få 
tingene til 
at køre, er 
erfaringen 

hos Inge 
og Hans 

Iversen, Jysk 
Festudlej-

ning, Låsby.

sortiment frem. Det gør det lettere for 
folk at bestemme sig. Samtidig med 
at de ser vort udlejningsmateriel, får 
de en række gode ideer til, hvad de 
skal være opmærksomme over for. 
Det giver stor tilfredshed i kunde-
kredsen, fortæller Hans Iversen.

Kurser og gode venner
– Sikkerhed ved opstillings-og ned-
tagningsarbejde og ikke mindst 
gæsternes sikkerhed skal være i høj-
sædet. Derfor har vi begge deltaget i 
de teltkurser som Brancheforeningen 
Danske Festudlejere har været med i 
udviklingen af. De gav os meget og vi 
udnytter hele tiden den viden, vi fik 
på kurserne. Siden 1990 har vi været 
medlem af Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere. Her har vi masser af 
venner og gode kontakter. Mangler 
vi noget, så ved vi altid, hvor vi kan 
finde det. Et medlemskab som vi 
altid har været glade for. Det er her 
man ser fremad og forbereder sig på 
de udfordringer, der kan opstå, siger 
Inge og Hans Iversen i fællesskab.

”Kig ud til Inge” er et godt råd. Hun har 
en flot udstilling med de varer, som 
firmaet tilbyder.

Hans Iversen tager dagligt plads 
bag rattet i lastbilen. Han er 
forberedt på et liv efter ud-
lejningsvirksomheden, hvilket 
nok bliver buschauffør.
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Ellekær 10 . 2730 Herlev . tlf.: 44 888 400 . mail@bronnum.dk . www.bronnum.dk 

MINIMER BRUD & RIDSER.
Med ruminddelte kurve minimeres brud og ridser under vask, 
transport og opbevaring af glas. Rum og rammer sidder 
særdeles godt fast i kurven. For at lette håndteringen er det 
vigtigt,at højden på glassene og kurven står så lige som muligt.

KURV

144,-

TOPRAMME

54,-

GRØN 
RAMME

Ø: 52 MM

74,75

RØD 
RAMME

Ø: 60 MM

74,75

HVID 
RAMME

Ø: 72 MM

74,75

BLÅ 
RAMME

Ø: 87 MM

74,75

GUL
RAMME

Ø: 110 MM

74,75
Glashøjde Varenr. 23135001 23135901 23136401 23136301 23136201 23136101 23136001

  70 mm Antal 1 stk. 0 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.

120 mm Antal 1 stk. 1 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk.

170 mm Antal 1 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 

220 mm Antal 1 stk. 3 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk.

Kurv 
vist m/hvid ramme

EKSEMPEL: ”Mine glas er Ø 72 mm og 120 mm høje, så skal jeg bruge 1 stk. kurv, 1 stk. topramme og 2 stk. hvide rammer”.

Topramme  
vist m/gul ramme

Grøn ramme
t/glas Ø: 52 mm

Rød ramme
t/glas Ø: 60 mm

Hvid ramme
t/glas Ø: 72 mm

Blå ramme
t/glas Ø: 87 mm

Gul ramme
t/glas Ø: 110 mm

RUMINDELTE KURVE

WD-6 PROFF-LINE
- Svensk kvalitet
- Driftsikker opvaskemaskine
- 2 års garanti
- Kapacitet: Op til 50 kurve i timen
- Støj- og varmeisoleret
- Digitaltermometer på front for overvågning 
  af vaske- og skylletemperatur

- Indbygget doseringsudstyr for sæbe 
  og afspænding (standard)
- Rengøringsprogram
- 3 justerbare vaskeprogrammer
- Vandtilgang: 3/4¨ blødt koldt/varmt vand
- El: 3 x 400V + 0 + J,9,9 kW
- Mål i mm: B: 600 D:657 H: 1430/1875
- Indlæsningshøjde 405 mm

WD-6 
Normalpris 46.700,-

71047501 36.500,-
WD-6 m/automatisk hætteløft
Normalpris 49.800,-

71047601 39.900,-
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tillyKKE med valget 
til den jyske arbejdshest
Tekst Brancheforeningsformand Claus Petersen. 
Fotos: Heine Pedersen

Folketingsvalget er overstået og man-
datfordelingen er på plads. Dejligt at 
se at vores samarbejdspartner Bjarne 
Laustsen, S, er blevet genvalgt med 
et personligt stemmetal på ikke færre 
end 11.997. Et stemmetal som giver 
ham en placering blandt folketingets 
top 25.

Behov for afbureaukratisering 
Vi glæder os over genvalget og ser 
frem til at fortsætte det gode samar-
bejde. Udfordringerne venter, for din 
hjertesag ”En fest – en ansøgning” får 
større og større aktualitet. De folke-
lige byfester og lokale tiltag drukner 
i bureaukrati. Op til 40 ansøgninger 
for at kunne holde en mindre byfest, 
jager initiativtagerne væk. Et krav om 
administration som bør kunne mini-
meres, da det er de samme informa-
tioner, der tilgår myndighederne. Der 
bør i folketinget være medlemmer 
som ministre, som tør tage et ansvar. 

Dumpet!
Certificeringsreglerne for telte og flyt-
bare konstruktioner er i fem år blevet 
gennemprøvet. Resultatet er DUM-
PET! RAMBØLL har lavet evaluering 
af certificerings forløbet. Den gav 
mange nyttige tips til ændringer og 
nye måder at anskue tingene på. 
Langt henne i dette års hovedsæs-
son kom nye certificeringsregler på 
banen. Igen uden at have placeret et 
ansvar for tilsyn og kontrol med de 
konstruktioner, der opstilles.

ingen myndigheder 
vil tage ansvar
Med Midt- og Vestjyllands Politis 
afvisning af sagsbehandling af Silke-
borg Kommune for ikke at ville tage 
sig af byens mange ulovligt opstillede 
telte, er målebægeret ved at flyde 
over. Vi oplever i branchen, at den 
ene instans dækker over den anden. 
At der er ingen, der vil tage ansvar og 
den eneste, der kan pålægges ansvar, 
er de der opstiller teltene. Urimeligt 

og uforsvarligt over for de mange, der 
opholder sig i eller ved telte.

myndighederne 
har ikke tid og lyst!
Tusindvis af telte opstilles årligt i 
Danmark. Mange så uansvarligt, at det 
er utroligt, at der ikke er sket større 
uheld. Ingen myndigheder har tid/lyst 
til at gøre noget aktivt ved anmeldel-
ser af ulovligheder omkring teltopstil-
linger. Ingen kender reglerne og ingen 
tør tage et ansvar.

Uddannelse af telt montører
Vi arbejder for certificeringsreglernes 
overholdelse og uddannelse af telt 
montørerne. Teltopstillingerne skal 
være sikre og der skal ske en forenk-
ling af det administrative arbejde. Det 
for såvel udlejere som i det offentlige 
regi.

Vi har arbejdstøjet på og er 
klar til at arbejde videre.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen 
og Markedsudvalgsformand Keld 
Nielsen, Hjallerup Marked, er enige 
om en forenkling af ansøgninger til 
godkendelse af festligheder.

Folketingsmedlemmet fik en akut ud-
fordring på Hjallerup Marked. En mor 
bad om hjælp til afspærring af adgang 
til rutschebanen, da et grædende barn i 
toppen af forlystelsen skulle have hjælp.
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Silkeborg Kommune 
anmeldt til politiet

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Silkeborg Kommune har været et 
eldorado for teltudlejere i de fire 
år, certificeringsreglerne har været 
gældende. Embedsmændene har 
tilsidesat og overset de sikkerheds-
regler, der gælder på området. Sik-
kerheden er væk og Teknisk Forvalt-
ning nedprioriterer tid til at tage fat 
på konkrete anmeldelser af ulovligt 
opstillede telte. 

Nu er det nok for festudlejer Hardy 
Nielsen, Telt- og Lydudlejning, Sil-
keborg. Han har anmeldt Silkeborg 
Kommune til Midt- og Vestjyllands 
Politi, Holstebro, for pligtforsømmel-
se ved ikke at ville tage sig af de ulov-
ligheder, der finder sted i Silkeborg 
Kommune. 

Politiet bakker kommunen op
Der er ingen hjælp at hente fra poli-
tiets side. Det meddeler specialan-
klager Gorm Søgaard Lund, Midt- og 
Vestjyllands Politi, Holstebro, der 
henviser til, at kommunen har frihed 
til selv at disponere over de opgaver, 
der skal løses. Han henviser til, at 
hvis der er ting i sagsgangen, der skal 
klages over, så skal det ske gennem 
Statsadvokaten i Viborg 

Hvilke regler er gældende?
– Nu klapper de to instanser hinan-
den på skuldrene og forventer, at jeg  
så giver op. Det gør jeg ikke, for den 
her sag skal følges til dørs. Nu skal 
vi udlejere vide, om vi er købt eller 
solgt i hierarkiet. Er der sikkerheds-
regler, der skal overholdes eller er 
der ikke? Det kan ikke være rigtigt, at 
mange teltudlejere har betalt i dyre 
domme for at få telte certificeret, 
når andre bare opstiller teltene uden 
nogen form for tilladelse.

Ulovlige telte skal lovliggøres 
før ibrugtagning
– Vi skal have klarhed over, hvilke 
forpligtigelser landets kommuner har i 
relation til det at være byggemyndig-
hed for telte og transportable kon-
struktioner. Kan byggesags kontorerne 
bare forskanse sig og sige, at de ikke 
har tid til at tage sig af anmeldelser 
om ulovligt opstillede telte, når de 
modtager sådanne. Efter Certifice-
ringsreglerne er det deres pligt, men 
det er slet ikke det, der sker i Silke-
borg Kommune, siger Hardy Nielsen, 
Lys- og Teltudlejning, Silkeborg. En 
gammel ”ræv” med 43 års forvalt-
ningsansvar.

Opstillede telte lever langt fra op til 
de sikkerhedskrav der stilles, og bør 
fjernes.

Mange telte er lavet af så spinkelt et ma-
teriel, at de ikke overlever en hård vind.

Flot kan det være, men farligt 
er det. Denne teltopstilling 
opfylder langt fra kravene i 
certificeringsvejledningen. 



Telte på over 50 m2 skal være certificerede eller have en byggesags tilladelse 
for at måtte opstilles. Har de det ikke, er der tale om en ulovlig opstilling, der 
omgående bør fjernes.

Følges producenternes 
anvisning ikke er det ulovlige 
opstillinger
– Det skriger til himmelen, når en 
kommune afslår ikke at ville gøre 
noget ved sikkerheden, når der er 
anvist præcise eksempler. Det er 
opstillernes forpligtigelse, at reglerne 
er overholdt. Følger man ikke pro-
ducenternes opstillingsvejledning, er 
der tale om ulovlig opstilling. 

Certificering eller byggesags 
godkendelse
Er et telt på over 50 m2 ikke certifi-
ceret, må det først opstilles, når der 
foreligger en byggesags tilladelse. 
Er disse ting ikke i orden, er det det 
kommunale byggesags kontor, der 
skal tage sig af opgaven med at få 
teltets opstilling gjort lovlig.

Brancheforeningen følger 
med på sidelinjen
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere følger sagen på sidelinjen. Det 
ud fra at det er vigtigt, at få de præ-
cise procedurer beskrevet, så alle er 
klar over hvad reglerne siger og ikke 
siger. En principsag som vi tillæg-
ger stor betydning, siger Branchefor-
eningsformand Claus Petersen. 

	Der er krav om, at der skal islås 
pløkker eller bruges alternativ forank-
ring, hvilket kræver mange kilo materiel 
for at opfylde loven.
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Manglende fastgørelse gør, at telte let 
bliver flyvende objekter til fare for de, 
der færdes omkring teltene.

Teltdugene er ofte ikke lavet af brand-
hæmmende materiale og må derfor 
ikke bruges.

Festudlejer Hardy Nielsen, Lyd- og Teltud-
lejning, Silkeborg, har fået nok af ulovligt 
opstillede telte i byen. Han har derfor 
anmeldt Silkeborg Kommune til Midt- og 
Vestjyllands Politi for misligholdelse af deres 
forpligtigelser.Konstruktionerne i mange telte opfylder 

langt fra de krav der er.

For telte på under 50 m2 er det produ-
centens retningslinjer, der skal følges.
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GØR DIN 

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

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

floor systems

  
 
 

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

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

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

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

NY hjemmeside: www.ikadanfloor.com

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

                     IKAFLEX 
ekspansionsskinne
NYHED:



 Festudlejer.dk 11

Store udfordringer 
for det nye Folketing

Af Brancheforeningsformand Claus Petersen
Fotos: Heine Pedersen

Valget er taget og et nyt Folketing 
kan tage fat på de mangeartede ud-
fordringer, der er på Christiansborg. 
I Brancheforeningen Danske Festud-
lejere har vi en opfordring til, at I 
vil formulere de krav, der stilles til 
vores branche og medvirke til, at 
de overholdes. Vi har talt for højere 
sikkerhed for de, der opholder sig i 
og omkring telte, de der opstiller og 
nedtager dem, ensartethed mellem 
reglerne i landets kommuner, uddan-
nelse af teltmontører, begrænsning 
af det administrative arbejde m.v. I 
juli 2016 fik vi belønningen i form af 
en certificeringsvejledning, som viser 
sig ikke at være det papir værd, som 
den er skrevet på. 

ingen kontrolinstans tjekker 
ulovligt opstillede telte
Godkendelserne af teltopstillinger og 
tilsyn med at reglerne overholdes, er 
overgået til kommunerne. Vi har fore-
slået, at Beredskabet fortsatte med 
at have tilsynet. En organisation der 
er på banen 24/7 og som i mange år 
har haft det som en af deres opgaver 
at føre tilsyn med teltbranchen. Det 
valgtes at flytte opgaven fra Forsvars-
ministeriet og til Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen og gøre de kommunale 
byggesagskontorer til bygge-myndig-
hed.

mange millioner er kroner 
er brugt på certifikater
En yderst uheldig beslutning som har 
kostet branchen millioner af kroner 
for at opnå certifikater, som intet er 
bevendt. Det har givet medvind til 
de useriøse udlejere i branchen, som 
tilsidesætter sikkerhedsreglerne. Det 
på en sådan måde at det skriger til 
himmelen. Forhold omkring ulovligt 
opstillede telte, som kommunerne 
ikke vil tage sig af. Sidst har Midt- og 
Vestjyllands Politi afvist en anmeldel-
se mod Silkeborg Kommune. Det for 
ikke at ville varetage udfordringerne 
om et utal af ulovlige teltopstillinger, 
der er i kommunen. Det med henvis-
ning til, at det er op til kommunerne 
selv at prioritere deres opgaver. 

Fordyrende tiltag som koster 
de frivillige organisationer
Til nytår indledes en ny certifice-
ringsrunde. Her kan teltejere vælge 
at få certificeret deres telte, så de 
må opstilles overalt i Danmark uden 
kommunale tilladelser. Alternativet er 
en byggesags godkendelse som skal 
foretages af landets kommuner. Et 

administrativt og fordyrende tiltag, 
som koster fx de frivillige organisa-
tioner i Danmark millioner af kroner i 
sagsbehandling.

Politisk parti brugte ulovligt 
telt i valgkampen
På valgaftenen måtte man som 
professionel teltudlejer tage sig til 
hovedet. Det Radikale Venstre kunne 
holde deres valgaften i et ulovligt 
telt. Valgudsendelserne fra Rådhus-
pladsen i København blev holdt i et 
telt, som der ikke er certificeret efter 
gældende regler. 

”i har noget at leve op til”!
Det skriger efter hjælp og kontrol. 
Mange af jeres tidligere kollegaer på 
Christiansborg blev ikke valgt ind, og 
det er nu jer, der overtager ansvaret 
for den danske retssikkerhed. I har 
noget at leve op til.

Sikkerhedsmæssige tiltag 
til små penge
Vores opfordring koster ikke samfun-
det milliarder af kroner. Men admi-
nistrative tilpasninger somgør, at 
landets regler overholdes og 
sikkerheden med teltopstil-
linger kommer i top.

Alle stolene i Folketingssalen på Christiansborg er nu besat af ny- og genvalgte folketingsmedlemmer.

Efter en lang og 
sej valgkamp på 
5 uger er de 179 

folketingmed-
lemmer nu valgt.
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Program 
for Forårsmøde på 

Comwell middelfart
i dagene 

6.- 8. marts 2020:

Fredag, den 6. marts:
Kl. 12.00: Virksomhedsbesøg. Nye informationer – Herom 

senere.
Kl. 14.00: Indkvartering på Comwell Hotel
Kl. 15.30: Busrundtur på Vestfyn med lokalguide.
Kl. 16.00:  Udstillere kan opstille deres stand. Tillader forhol-

dene det vil det kunne ske tidligere.
Kl. 19.00:  2 retters middag med efterfølgende kaffe.

lørdag, den 7. marts:
Kl. 07.00: Udstillere har adgang til opstilling i Festmesse loka-

lerne.
Kl. 08.00:  Der serveres kaffe/te og rundstykke til udstillerne i 

Festmesseområdet.
Kl. 08.00:  Morgenbord for deltagere.
Kl. 08.30:  Debatoplæg omkring emnet: 
 ”Hvor er festlighederne på vej hen?” Indlæg fra  

kom petente personer og med efterfølgende debat.
Kl. 10.00-14.00: Festmesse
Kl. 12.30:  Frokost serveres under messen.
Kl. 15.00:  Generalforsamling i Brancheforeningen Danske Fest-

udlejere – Se dagsorden et andet sted på siden.
Kl. 18.45:  Velkomstdrinks
Kl. 19.00: Opstart af festaftenen. Der serveres tre retter mad, 

øl/vand/vin til middagen.
Kl. 20.00:  Kaffe m. 
Kl. 00.30: Natmad.

Søndag, den 8. marts:
Kl. 07.00-10.00: Morgenbuffet
Kl. 11.00:  Værelserne skal være ryddet.
Kl. 11.00:  Virksomhedsbesøg på  Losona Varme & Teltudlej-

ning, Børkop.

Pris for deltagelse pr. person:
Fredag-søndag kr. 3.498,- i EV ........................ kr. 2.748,- i DV
Fredag-lørdag  kr. 1.420,- i EV ........................ kr. 1.045,- i DV
Lørdag-søndag  kr. 2.380,- i EV ........................ kr. 1.853,- i DV

Kaffe/te under messen + frokost lørdag ........kr.    195,-

Alle nævnte priser er inkl. moms.

Tilmelding skal ske på Festudlejer.dk eller ved telefonisk  
henvendelse/mail til Niels Kristian Tøsbæk: 98 24 56 80.

Mail: kontor@nordjysk-festudlejning.dk

FEStmESSE
generalforsamling
virksomhedsbesøg
medlemsbesøg

Dagsorden:
 1 Valg af dirigent.
 2 Valg af stemmetællere. 
  Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges.
 3 Bestyrelsens beretning.
 4 Behandling af indkomne forslag.
 5 Kasseren fremlægger revideret regnskab 
  for 2019 og budget for 2020. 
 6 Herunder fastsættelse af kontingent 
  fra og med 2021.
 7 Valg til bestyrelsen. René Frederiksen, Niels  
  Kristian Tøsbæk og Svend Larsen er på valg.
 8 Valg af suppleanter.
 9 Valg af revisorer.
 10 Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4 skal være for-
manden i hænde på mail: claus@htu.dk senest den 
21. februar 2020.

Kun medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt 
kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Ønskes der deltagelse i frokosten lørdag mid-
dag, skal der ske tilmelding til: kontor@nordjysk-
udlejning.dk

Senest tilmelding skal ske lørdag, d. 1. feb. 
2020 til Niels Kristian Tøsbæk: 98 24 56 80 

Mail: kontor@nordjysk-udlejning.dk

Kun deltagere der er tilmeldt arrangementet kan 
deltage i de annoncerede aktiviteter. – Undtaget 
er Festmessen.

Der gives ingen penge retur for afbud der foretages 
senere end 14 dage før arrangementer afholdes.

generalforsamling:
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Borgmesteren opfordres 
til skærpet kontrol

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Deltagerne i Vejle Fjord Festival var 
ikke klar over, at de befandt sig i et 
område af ulovligt opstillede telte. 
Et forhold som Brancheforeningen 
Danske Festudlejere opfordrer Vejle 
Kommune til at have fokus på frem-
over. Kun få af de opstillede telte 
levede op til certificeringskravene for 
telte og flytbare konstruktioner og var 
derfor ulovligt opstillede.

Opstillerne har ansvaret
– Det er ikke Vejle Kommune, der 
som arrangører har ansvaret for, at 
teltene var ulovligt opstillede. Det er 
opstilleren, som i dette tilfælde er 
Kent Thomsen og Dorthe Bode Thom-

sen, Østjysk Serviceudlejning ApS, 
Vejle. Arrangørerne bør sikre sig, at 
det materiel, der opstilles overhol-
der gældende regler for opstilling af 
telte, mener Claus Petersen, formand 
for Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere.

Brev til borgmesteren
– Vi har fotodokumentation for en 
række af de sikkerhedsovertrædel-
ser, der skete ved afviklingen af Vejle 
Fjord Festivalen. Det stilles gerne til 
rådighed for Vejle Kommune, som 
vi via mail til borgmester Jens Ejner 
Christensen, har opfordret til skærpet 
kontrol af telte, der opstilles i kom-
munen, siger Claus Petersen, Branche-
foreningen Danske Festudlejere. 

Der var musik på havnen i Vejle og et 
stort besøgstal ved og omkring aktivi-
teterne.

Interessen for de mange udstilleres 
specialiteter var stor.

Flot ser 
det ud, men 
sikkert er det ikke.

Bardunerne skal fastgøres på steder, 
som kan holde til hårde træk.

Barduner skal fastgøres på en måde så 
de ikke slipper teltet ved vindstød.

Mange designere viste med glæde 
deres produkter frem.

Det er en omgåelse af sikkerheden, når 
man fastgør et telt kun med nogle få 
skruer.  Et forhold der blev rettet op på 
efter anvisning.
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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

Når man anmelder firmaer for overtrædelse af ansættelses-
reglerne for medarbejdere, skal man være sikker i sin sag. At 
arbejde uden arbejdstilladelse eller arbejde uden overens-
komst, det som at trykke på en knap, der sætter mange ting 
i gang, fortæller næstformand Johannes Fønsskov Rasmus-
sen, 3F Odense Transport, der fortæller, at de har en fast 
procedure i sådanne sager.

Overblik er en vigtig ting
– Først undersøger vi, om den virksomhed, der anmeldes, 
har overenskomst. Det gennem den afdeling hvor firmaet har 
til huse. Vi rykker ud på den arbejdsplads, der er henvist til. 
Det for at tale med de medarbejdere, der indgår i sagen. 
Målet er at høre, om de er omfattet af overenskomst, hvor-
dan de er aflønnet og hvordan deres arbejdsforhold er. Det 
for at skabe os et overblik over den aktuelle sag og for at få 
faktuel viden, som kan bruges ved en evt. retssag. Vi sender 
tolke ud på arbejdspladsen, som taler et korrekt sprog i 
forhold til arbejdernes hovedsprog. Det for at få så mange 
konkrete ting som muligt med om arbejdsforhold m.v.

Offentlige instanser inddrages
– Vi har et netværk af myndigheder, som er vigtige at få med 
ind i billedet så hurtigt som muligt. Politiet bliver orienteret 

for at skaffe beviser. SKAT for at sikre at der er tale om en 
lovlig afregning til medarbejderne. Arbejdstilsynet for at 
sikre at arbejdsforholdene er i orden. En procedure som vi 
har erfaret giver de optimale resultater, siger næstformand 
Johannes Fønsskov Rasmussen, 3F Odense Transport,

resultater af en sag kan ikke altid oplyses
– Men! Det er en procedure, der kræver tid, og som alle 
involverede ikke bare kan rykke ud til med dags varsel. 
Det kræver tid at få det placeret i kalenderen og afpasset 
denne/disse. Vi skal have sikkerheder på mange leder, før 
der kan rejses en sag. Rejses en sag, kan vi langt fra altid 
fortælle, hvad den ender i.

Arbejdstilladelser og overenskomster 
skal overholdes
– Forstå det ikke sådan, at vi i 3F ikke ønsker udenlandsk 
arbejdskraft i Danmark. Alle skal være velkomne. Vigtigt er 
det, at de har arbejdstilladelse og følger de danske 
overenskomster, siger næstformand Johannes Føns-
skov Rasmussen, 3F Odense Transport.

vi skal ikke bare tro, men vide
3F Odense

Vi besøger gerne de arbejdspladser, hvor det formo-
des, at arbejdsregler og overenskomster ikke over - 
holdes.

Næstformand Johannes Fønsskov Rasmussen, 3F Odense 
Transport, er klar til at rykke ud ved problemer med manglende 
arbejdstilladelser eller overholdelse af overenskomster.

Næstformand Johannes Fønsskov Rasmussen, 3F Odense 
Trans  port, ses her under samtale med teamlederen på en ar-
bejdsplads under mistanke. 
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Hjallerup Marked fejrede i år 250 års 
jubilæum. En højtidelighed der blev 
fejret med bravur i dagene 30. maj- 
2. juni 2019. Igen i år strømmede der 
konstant mennesker til Hjallerup og 
det forventes, at besøgstallet var ca. 
200.000 mennesker. Et tal der er lidt 
usikkert, da der ikke er installeret tæl-
leapparater på festpladsen. 

En yderst tilfreds markedsudvalgs-
formand Keld Nielsen stråler efter 
den gode afvikling af jubilæet og ser 
frem til at kunne give ca. 1,5 millioner 
kroner til de lokale foreninger, der 
udgør Hjallerup Samvirke og senere 
Hjallerup Marked.

200.000 fejrede jubilæum   på Hjallerup marked
Det har bare kørt
– Det er gået over al forventning. Pub-
likum har været tilfredse, da det var 
begrænset med regn. Kræmmerne 
smiler og så er det et tegn på penge 
i kassen. Programmet er kørt efter en 
snor, så det er en glædelig situation 
at stå i, sagde markedsudvalgsfor-
mand Keld Nielsen, Hjallerup.

vejr og vind 
var ligeligt fordelt
Igen i år har de besøgende på Hjal-
lerup Marked kunnet få de bedste 
tilbud, de samme varer til langt under 
indkøbspris og andre positive ord, 
som kræmmerne strør rundt om sig 
med. Stemningen har været der og 

bare synet af at kigge på de andre 
besøgende er nok til nogle fornøje-
lige timer. Når solen skinner, bliver 
der slået et utal af handler af på mar-
kedspladsen. Blander regnen sig, så 
strømmer folk ind i de kæmpe telte, 
der er opstillet, og sådan fordeler 
sol og vind sig ligeligt på markeds-
dagene.

tivolikontrakt  
på bagsiden af paptallerken
Nordisk Tivolipark var igen ansvarlig 
for det utal af tivoligrej, der er på 
Hjallerup Marked. Det har de været 
siden 1970, hvor den første kon-
trakt blev skrevet på bagsiden af en 
paptallerken. I år blev den forlænget 

Politiet havde ikke de store udfordringer 
med at holde ro på markedet.

Nordisk Tivolipark sørgede igen i år for, at Hjallerup Marked 
nok er den største tivoli begivenhed i Danmark.

Der var rigtig 
mange tivoli-
forlystelser, 

som publikum 
kunne more 

sig i.



Vil man ændre udseende, så 
er der mange muligheder. 
Fx kan man blive præsident 
Trump på et splitsekund.
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200.000 fejrede jubilæum   på Hjallerup marked
med endnu tre år, da tilfredsheden 
med deres indsats har været helt 
i top. Markedsudvalgsformand Keld 
Nielsen bekræfter tilfredsheden og 
fortæller, at det er en af de kontrak-
ter, hvor der ikke hentes andre tilbud 
hjem på. De kan levere varen og gør 
det, understreger han. 

traktorer slog hestene ud
Sådan har Hjallerup Marked kørt 
siden kromanden i 1744 fik til opgave 
at lave et marked. Det blomstrede og 
var i mange år samlingssted for heste-
handlere. Et handelsfolk som blev 
ramt i perioden 1930-50, hvor antallet 
af heste blev minimeret og antallet af 
traktorer steg.

Hestene blev præsenteret på en anden måde i år, end da de 
var til salg på markedet for 250 år siden.

Dem der har penge, de kan få. Udbuddet af især madvarer 
var stort.

Per Nielsen Skiltefabrikken, Ranum, får 
sig her en snak med Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen.

De rejsende svende besøger stadig 
markedet, men i et reduceret antal.

Opblomstring 
og fastholdelse
I 1965 blev der lavet Hjallerup Sam-
virke og senere Hjallerup Marked. 
Foreninger, der ejes af byens borgere 
og foreninger, og som henter et stort 
tilskud fra det overskud, markedet 
giver. 

En forretningsmodel der er misundt 
af mange. Den har nemlig givet Hjal-
lerup en opblomstring og en fasthol-
delse af beboerne, som er utrolig. 

Her er man en del af et stort fæl-
lesskab. Der skal ydes, men så kan 
man også nyde, er erfaringen i den 
nordjyske by.

Uanset hvor man kiggede hen, så 
var der folk i stride strømme.
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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



I forbindelse med re-certificering af 
dit telt tilbyder Teknologisk Institut, 
uden ekstra beregning, at:

• Sammenlægge flere certifikater 
udstedt af Teknologisk Institut 
til et certifikat.

• Om omlægning et certifikat fra 
Midtconsult til Teknologisk In-
stitut.

• Sammenlægge et certifikat fra 
Midtconsult og et certifikat fra 
Teknologisk Institut til et certi-
fikat

Bestil din re-certificering inden 
den 31. november 2019 og få 
10% rabat på listeprisen ved 
re-certificering af det telt i ja-
nuar eller februar 2020*

Undgå ventetid eller at stå uden cer-
tifikat ved at få re-certificeret i god 
tid.

Ring eller fremsend din bestilling på 
re-certificering til Tina Brændekilde. 

Husk at oplyse nummer på dit nu-
værende certifikat, hvis det er fra 
Teknologisk Institut, eller fremsend 
kopi af certifikater hvis, det er fra 
Midtconsult.

*)Dato og tid for synet udmeldes og afta-
les primo december 2019. Der anvendes 
”først-til-mølle-princippet” med forbe-
hold for udsolgte dagen.

Kontakt: Tina Brændekilde
 72 20 17 20
 tbc@teknologisk.dk
 www.teknologisk.dk

TILBUD: Re-certificering af telte for 
Brancheforeningen Danske Festudlejere

Spørgsmål 
& svar
Kan Teknologisk Institut lave 
re-certificering på et telt, 
når det er fra Midtconsult?
Ja, hvis du har et eller flere certifikater 
fra Midtconsult kan Teknologisk Insti-
tut ved re-certificering udstede et nyt 
med 5 års gyldighed.

Kan man sammenlægge 
flere certifikater?
Ja, hvis du har flere certifikater som du 
ønsker samlet til et certifikat, så er det 
et godt tidsrum nu. Ligeledes kan et 
certifikat fra Midtconsult og et certifi-
kat fra Teknologisk Institut samles til 
et nyt certifikat, med 5 års gyldighed.

Hvordan får jeg teltet godkendt 
til mere end 150 personer?
Ved re-certificering skal du fremvise 
nødvendige brandtekniske installatio-
ner som er:

• Brandslukningsudstyr, håndsprøj-
tebatterier, pulverslukker o.lign.

• Panikbelysning og nødudgangs-
skilte

Kan jeg få godkendt 
mine pladsfordelingsplaner?
Ja, hvis du har en eller flere pladsfor-
delingsplaner og til slippe for godken-
delse hos kommunen hver gang, kan 
de påføres certifikatet, så de er god-
kendt de næste 5 år.

Hvor længe gælder 
det nye certifikat?
Det nye certifikat gælder i 5 år fra in-
spektionsdatoen, uanset udløbstids-
punktet på det gamle certifikat.

Hvad koster det 
at få re-certificeret mit telt?
Priserne svarer til prisen for et almin-
deligt syn i henhold til den aftale og de 
tilbud, som Teknologisk Institut, har 
med Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere.

Hvordan får jeg re-certificeret 
mit telt?
Kontakt Teknologisk Institut og aftal 
et tidspunkt.

Sådan foregår re-certificering:
Der skal laves et syn svarende til det, 
der blev udført ved første certificering. 
Det vil sige, at Teknologisk Institut 
skal se følgende:

• Det ”gamle” certifikat
• Spær, ben og åse
• Knæ-og kipstykker
• Pløkker, barduner, vindkryds
• Manual for opstilling
• Teltdug med mærkning for grand-

og godkendelse
• Teltet skal ikke være opstillet, men 

der skal være adgang til ovenfor 
nævnte delt.

Kontakt: 
Michael Ditlev Christensen
Konsulent
72 20 32 53
mdc@teknologisk.dk

Rolf Heier
Konsulent
72 20 18 47
rhe@teknologisk.dk

Annonce
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Opskruede priser 
og trætte politikere
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det 9. Folkemøde i Allinge på Born-
holm satte igen i år deltager rekord. 
Men! Pusten var – efter en lang valg-
kamp, folketingsvalg og regeringsdan-
nelse – gået af ballonen hos politiker-
ne. Valgkampens tilsagn om initiativer 
på alverdens områder og milliarder 
til fremstød var væk. Forsigtighed 
og tilbageholdenhed prægede de 
nyvalgte folketingsmedlemmer.

mobiltelefonerne gløder
Lobbyisterne blev holdt på afstand 

og den folkelige frihed mellem poli-
tikerne var sat på vågeblus. Afta-
ler over et glas fadøl var fortid, for 
dagene efter Folkemødet byder på 
nye udfordringer. Sommerferien var 
svær at skimte, da opgaverne med 
regeringsdannelse, konstitueringer, 
fordeling af pladser til råd, udvalg 
og meget andet var i fuld gang. 
Mobiltelefonerne glødede hos fol-
ketingspolitikerne. Der var hele tiden 
budskaber og holdninger der ønske-
des stillingtagen til m.v.

Sug i maven fra rutsjetur
Den politiske kreativitet var også dalet i 
området med politiske organisationer. 
Valgkampen satte også her sine spor. 
Humøret var højt hos de, der var vin-
dere i valgkampen og minimeret hos 
de, der havde haft tilbagegang. Hos 
Dansk Folkeparti forsøgte de dog at 
fortælle de fremmødte, at tilbagegan-
gen fra 37 til 16 mandater føltes som 
det dybe fald på en rutsjebane. Det 
giver et sug i maven og vand i øjnene. 
Men pludselig er der hverdag igen og 
turen går opad, sagde Pia Kjærsgaard 
med en forsigtig optimisme.

Det var en kold tur for denne oplægs-
holder, der holdt sin tale stående i en 
fiskekasse fyldt med isvand.

Debatter om i alt 3.000 forskellige emner blev holdt i de mange opstillede telte.

På torve, i baggårde og telte blev der 
under Folkemødet budt på forskellige 
oplæg og debatter.

Der blev gjort alt for at tiltrække folks 
opmærksomhed. 

Minister Mogens Jensen synger her sø-
mandsviser sammen med Søren Pind. 
Til venstre ses guitaristen Pelle Foght.



Politikere tog 
debatten 

om pressens 
frihed til akt-

indsigt.
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Opskruede priser 
og trætte politikere 3.000 tilbud 

fra 1.200 organisationer
Gæsterne på Folkemødet kedede 
sig ikke. Med godt 3.000 forskellige 
indlæg, debatter, diskussioner og 
mange andre indslag samt tusindvis 
af besøgende var det et eldorado 
at være på Folkemødet. I alt 1.200 
organisationer var repræsenteret på 
Solskinsøen.

leje af hus kr. 100.000 
for en uge
Markedsmekanismerne på Bornholm 
ændrer sig under Folkemødet fra vel-
kommenhed til grådighed. Lejepris 
for et hus i en uge er kendt til omkring 
100.000 kroner for en uge. Leje af 
et værelse har i år været omkring 
3.-4.000 kroner for tre dage. Prisen 
for mad- og drikkevarer er i top. Disse 
forhold gør, at den folkelige tilgang til 
Folkemødet er begrænset.

På vej til ny placering?
Griskheden blandt bornholmerne er 
hvert år til debat. Store organisationer 
begrænser deres aktiviteter under 
Folkemødet for at spare penge. En 
farlig udvikling kan være på vej. Det 
samtidig med at kræfter arbejder 
frem imod evt. ny placering af Fol-
kemødet. Det på steder hvor der er 
mere plads til mangfoldighed og 
deltagelse i demokratiske dialoger og 
diskussioner. Hvor? Hvornår?

Pia Kjærsgaard erkendte, at valgneder-
laget for Dansk Folkeparti var som en tur 
i en rutsjebane.

Næstformand i EU-kommissionen Margrethe Vestager ses her under et af flere oplæg 
omkring EU.

Enkelte to etagers telte var opstillet under Folkemødet.
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EvENtmAgErE 
mangler hjælp
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Der er et akut behov for hjælp til 
landets festarrangører omkring regler 
og krav for opstilling af telte. Kun få 
er bekendt med de regler, der er på 
området, og overtrædelser af lov-
givningen er mange. Der bør derfor 
tages initiativ til udfærdigelse af et 
materiale, som informerer festarran-
gørene om, hvilke krav og pligter de 
har for at gennemføre en sikker fest 
samt en tjekliste til brug for at alt er i 
orden. En opfordring som Branche-
foreningen Danske Festudlejere Claus 
Petersen bakker op om

mangel på informationer
– Efter i fem år at have haft en lov-
givning omkring certificering af telte 
og flytbare konstruktioner, er der kun 
få, der kender reglerne. Der findes 
ikke noget overskueligt materiale med 
informationer om de krav, der skal 
opfyldes for, at der er tale om lovlige 
teltopstillinger. Ingen har taget sig af 

en sådan formidling. Nye certifice-
ringsregler er på vej, og det har kostet 
millioner at få evalueret de tidligere 
og lavet nogle nye. Men hvad er de 
værd, når de ikke når ud til de, der har 
brug for at vide tingene siger Branche-
foreningsformand Claus Petersen.

tænker ikke på 
at der findes regler
– Det er hele vejen rundt, at der 
mangler informationer om lovlige tel-
topstillinger. Mange overtræder dem 
uden at vide, at de er der. Andre 
fordi de ikke forstår de fortolkninger, 
der ligger bag. I stedet for at fordybe 
sig i de overtrædelser der sker mange 
steder, så finder jeg, at der må satses 
på at lave en information som gør, at 
festarrangørerne ved, hvad de har at 
rette sig efter. Mange nye festarrangø-
rer kommer til og designer deres fest 
ud fra det, som de tror. Andre gør 
som de plejer uden at tænke på, at 
der findes regler på området. 

Afstandskravene til teltene var ikke overholdt ved Mini-Folkemødet for Kultur og Kunst-
håndværk på Skals Højskole. Opstilling af telte med mindre end fem meters afstand gør 
at de regnes som et telt. Udgør den samlede størrelse over 50 m2 skal de certificeres 
eller igennem en byggesagsgodkendelse.

Certificeringsreglerne er gældende for at sikre gæster 
i telte og omkring teltene den optimale sikkerhed.

Mini-Folkemødet for Kultur og Kunst-
håndværk er en årlig begivenhed.

Interessen for de forskellige kunsthånd-
værker på Mini-Folkemødet var stor.

Kravene til pløkstørrelser varierer for 
telte under og over 50 m2.



Det gode vejr og bredtfav-
nende udvalg af kunsthånd-
værker trak et stort publikum.
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Der er klare krav til flugtveje i telte.

Det er påkrævet at kommuner oriente-
res om teltopstillinger, hvor der er over 
150 personer.

Selv om brugen af et telt er lovligt, når det opstilles med en afstand på 5 meter til et 
andet, så bliver det pludselig ulovligt, hvis det opstilles sammen med flere telte, der 
tilsammen udgør over 50 m2.

rundsendelse 
af gældende regler
– Vi skal ikke løfte pegefingeren og 
slå festarrangører i hovedet med de 
overtrædelser de laver. Vi må hjælpe 
dem til at forstå vigtigheden af, at 
reglerne overholdes og hvorfor det er 
vigtigt. Det tror jeg vil være givende 
for alle der arbejder med festområ-
der, siger brancheforeningsformand 
Claus Petersen. Han vil arbejde frem 
imod at skaffe penge til udfærdigelse 
af et sådan informationsarbejde, så 
det kan rundsendes til festarrangø-
rer, foreninger, politikere, kommuner, 
festivaler og mange andre.

Overtrædelser 
på mini-Folkemøde
Skals Højskole ved Viborg har i år 
afviklet et Mini-Folkemøde for Kultur 
og Kunsthåndværk. Det i en række 
discount telte samt et godkendt telt. 
Interessen var stor og mange fra hele 
landet mødte frem. Men overtrædel-
serne af certificeringsreglerne var til 
at få øje på. Afstandskravene mellem 
teltene var ikke i orden. Teltene var ikke 
certificerede eller byggesagsbehand-
let. Flugtvejen i foredragsteltet var ikke 
efter kravene. Der var ingen brandsluk-
ningsredskaber. Forhold som arrangø-
rerne nok ikke har tænkt over.

Der var stor fokus på de udstillede 
håndstrikkede trøjer og andre beklæd-
ningsgenstande.
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presenninger

partytelte
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arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

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

Partytelt 
6x12 mtr.   29.900,- kr.

med 50% vinduer og 2 stk. lynlåsdøre

Pris excl. moms og ab fabrik

Forskellige størrelser 
og selvfølgelig med 
beregninger uden 
vindkryds og barduner

Ring og hør 

nærmere
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Med et kig ud over Stenaldercenter 
Ertebølle, der er Danmarks eneste 
oplevelsescenter for Ertebøllekultu-
ren, fanges øjnene af de opstillede 
telte. Telte som for mange tusinde 
år siden udgjorde husly for dati-
dens jægersamfund. Steder hvor de 
trætte jægere kunne samles med 
familien, når de efter jagt med bue 
og pil havde skaffet mad til familien. 

Alt kunne bruges
De skød på alt, hvad der bevægede 
sig. De spiste alt, hvad der havde fire 
ben, to vinger, finner eller skaller. Alt 
kunne bruges til den daglige portion 
af mad.

teltene skabte ly 
for regn og blæst
At jægerne var alsidige fremgår også 
af de fund, som er lavet ved køk-
kenmøddingen i Ertebølle. At alle 
redskaber til overlevelsen ligeledes 
skulle laves af jægerne, viser fundene 
også. Buer og pile var vigtige red-
skaber for at kunne overleve. Det var 
dugene til teltene også, da det var 
dem, der skabte ly for regn og blæst. 

Al skind blev garvet
Garvning af skind fra forskellige dyr 
var en vigtig kunst for jægerfamilierne 
at kunne. Det var skind fra mange 
dyrearter, der blev garvet. Det var 
egern, bævere, muldyr, rådyr, katte, 
får og andre dyrs skind, der blev 
garvet. Det for at det efterfølgende 
kunne bruges til sejl til telte, tøj, fod-
tøj og andre ting, som de kun selv 
lavede.

Høj kvalitet og lang levetid
Når man ser de teltkonstruktioner, de 
gjorde brug af i stenalderen. så tæn-
ker man: ”Det var da fantastisk, at de 
kunne” og at ”Selvgjort er velgjort”. 
Kvaliteten af deres arbejde var 
høj. De garvede skind var 
af høj kvalitet og levetiden 
lang. 

Selvgjort  var  velgjort!

Årer til stammebådene blev ud-
skåret af forskellige træarter.

Garvning af skind er en proces, der 
kan stiftes bekendtskab med på 
oplevelsescentret.

Fladfisk fra Limfjorden er her 
efter saltning til tørre på tørre-
snoren, så de bliver klar til aften 
menuen.

Jægersamfundene 
var altid placeret 

i nærheden af 
vand. Det i form 

af fjorde, søer el-
ler hav, så jagtbyt-

tet kom tæt på.

Jægersamfundene var 
baseret på, at alt var 
selvgjort og velgjort.
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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
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St. merløse
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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

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

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
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

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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BESTIL NU PÅ 8912 1200
SE MERE PÅ ZEDERKOF.DK

VI LEVERER OVER 20.000 PRODUKTER

Zown plastbord
Cocktail Ø80 cm
Art.nr. 12522-NC

Levering fra uge 31

Kun   325,-

Zown plastbord 
Cocktail Ø80 cm
Art.nr. 12522

Normalpris 449,-

Formdug inkl. 
topdug
Hvid, Art.nr. 091611

Sort, Art.nr. 091591

Normalpris 319,-

Bord + valgfri dug  

 Sætpris 428,-

Zown plastbord XL 180x75 cm
Art.nr. 12503

Normalpris 595,-

Kun   325,-

Ny
model

Event cafe- og ståbord Ø80 
cm
Art.nr. 09234

Normalpris 571,-

Kun   435,-

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

Tlf. 8912 1261
Mail. milla@zederkof.dk

Milla Mendes

BESTIL NU PÅ 8912 1200
SE MERE PÅ ZEDERKOF.DK

CERTIFICEREDE TELTE
Ring 8912 1200 

og få vejledning

VI LEVERER OVER 20.000 PRODUKTER

D
er tages fo

rbeh
o

ld fo
r trykfejl, prisæ

n
drin

ger, u
dso

lgte varer, afgiftsæ
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drin
ger o

g fo
rce m

ajeu
re. A

lle priser er ekskl. m
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s

Standard bord-/bænkesæt 
220x67 cm
Art.nr. 09091

Normalpris 987,-

Kun   745,-

Vogn til Napoleon og 
Tiffany plaststole
Art.nr. 48015

Normalpris 3.495,-

Kun   2.799,-

Bambus bar inkl. 2 stole
Art.nr. 093116

Normalpris 3.015,-

Kun   2.237,-

Plaststol i elfenshvid
Tiffany, Art.nr. 26300

Napoleon, Art.nr. 26310

Normalpris 295,-

Sæde i kunstlæder til plaststol
Hvid, Art.nr. 48011

Sort, Art.nr. 48013

Normalpris 125,-

Tiffany HvidNapoleon Sort

Plaststol + sæde  

Sætpris 297,- Nyhed
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Fly blev kørt ud af hangar, når  teltene skulle tørres
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det føltes som guld dryppede ned 
fra himlen, da Jimmy Olsen, Helsin-
gør, var klar til at starte et teltudlej-
ningsfirma op. Nogle mindre bedu-
intelte blev købt hjem fra Egypten. 
Efter nogle få udlejninger kom den 
ordre, der ville vise, at de havde truf-
fet den rigtige beslutning. Et bedu-
intelt til 120 personer skulle leveres 
og opsættes. En ny ordre blev sendt 
til til de Egyptiske leverandører og 
mange penge overført til deres bank-
konto. Teltet blev leveret og et nyt 
eventyr var begyndt.

Kæmpe fest aflyst 
og lejeindtægten forsvandt
Men! Det er langt fra altid, at tingene 

går, som man har planlagt. Tre uger 
før festen i det nye beduintelt skulle 
afvikles, fik kunden en blodprop. 
Festen blev aflyst og lejeindtægten 
kom aldrig i den slunkne kasse. En 
situation der gjorde, at Jimmy Olsen 
måtte hente hjælp hos sine brødre
John og Egon Olsen. De lovede 
deres opbakning, og Brødrene Olsen 
Teltudlejning var en realitet.

Knokkelarbejde var en realitet
Illusionerne om at teltudlejning er 
noget man laver med én hånd og 
at det ikke kræver den store fysi-
ske indsats, blev ændret. Hårdt slid 
og mange uforudsete arbejdsopga-
ver var en realitet. Beduinteltene var 
meget tunge, svære at rejse. Et knok-

kelarbejde at tage fat på, når de var 
våde og skulle tørres. Et fast arbejde 
i Københavns Lufthavn var med til at 
åbne porten til en hangar, hvor tel-
tene kunne hænges til tørre, og hvor 
flyene blev kørt udenfor, hvis der var 
pladsmangel.

Fly blev kørt ud af hangaren
Auktionarius på en jysk auktion lod 
hammeren ramme bordet for tredje 
gang og et Kibæk telt var Jimmy 
Olsens. Det ændrede synet på mulig-
heder for teltudlejning og arbejdet 
med opstilling, nedtagning og trans-
port. Mulighederne ændrede sig og 
mængden af udlejninger tog til. En 
udvikling som har givet Jimmy Olsens 
lyst til at prøve nyt og supplere op.

Sarah Mathiassen pudser her lysestager efter at de er kommet hjem fra en udlejning.Jimmi Olsen holder styr på de mange 
ordrer fra sit lille kontor.

OK Serviceudlejning er klar til at ekspe-
dere små som større ordrer.

Mark Reimann Kjær ses her i gang med 
opvask af glas af fineste kvalitet.

Brødrene Jimmi og John Olsen gik sam-
men med broderen Egon Olsen sam-
men om at starte teltudlejningen op.
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Fly blev kørt ud af hangar, når  teltene skulle tørres
Nye jyske kræfter
For knap to år siden blev OK Ser-
viceudlejning, Helsingør, købt op og 
nye kræfter sat i gang. Nicolai Zacho 
blev ny medarbejder. Han har haft sin 
læretid hos Odder Teltudlejning og 
Eske Udlejning, Aarhus. Hans erfaring 
herfra er nu med til at præge udlej-
ningen. Det fra nogle meget veltrim-
mede lagerlokaler. Steder, hvor alt står 
oplagret efter en snor, og hvor man 
tydeligt læser, at omhyggelighed har 
stor prioritet. Jimmy Olsen er stadig 
udlejningsforretningens styrmand.

Pilen peger opad
Som nye ejere af OK Serviceudlej-
ning er der blevet sat gang i mange 
ting. Kundekredsen er vokset, antal af 

udlejninger er steget. Vi har ramt nye 
behov og kan supplere med de ca. 
1.000 m2 telte, som vi har på lager. 
En udvikling som jeg tror på vil vokse. 
Behovet på Nordsjælland er til stede 
og med de mange specialiteter vi 
har, så er grundlaget der også. Vi 
satser på den optimale service og en 
høj kvalitet af de varer, der leveres 
siger Jimmy Olsen, OK Udlejning, 
Helsingør.

Firmaet holder 
familien sammen
– Uden et stærkt familiesammen-
hold og en stærk indsats, når det er 
påkrævet, var vi aldrig nået hertil. Vi 
er ikke en familie, der sidder lårene af 
hinanden. Vi ses sjældent i familien, 

men mødes i firmaet. Alle har været 
klar til at gøre en indsats, når der er 
brug for det. Firmaet har holdt os 
sammen, og vi kan glæde os over 
sammenholdet. Ikke over de penge 
vi hver især har tjent, for indsatsen har 
været frivillig. Men sammenholdet 
har været på prøve og har vist, at det 
har holdt til udfordringerne.

Det er en gruppe engagerede medarbejdere der klarer arbejdet hos OK Serviceudlej-
ning, Helsingør.

Ud over et stort udlejnings sortiment 
er det også et betydeligt supplerings-
lager. Nicolai Zacho ses her ved nogle 
af varerne.

Sarah Mathiassen tjekker her kanderne, 
før de sendes ud til kunderne.

John Olsen lader sit skarpe blik falde 
på alle stole som kommer hjem efter en 
udlejning. Alt tjekkes og sættes først på 
lageret, når det er ordnet.

Kunderne 
inviteres 

på besøg 
i show-
roomet 

hvor ek-
semplarer 
at alle ud-

lejnings 
tingene er 

at finde.
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Valgfolkemødet i Odense blev delta-
germæssigt langt fra at sammenligne 
med folkemødet i Allinge på Born-
holm. Politikere var der mange af, for 
folketingsvalget stod lige for døren. 
Stemningen i de store telte, der var 
opstillede til valgudsendelserne, fun-
gerede godt. Politiet var der i stort 
antal, klar til at forebygge uroligheder 
og spejde optakt til sådanne fra luf-
ten. I lang tid hang der to helikoptere 
konstant over Kvægtorvet i Oden-
se, hvor TV2 Odense havde valgt at 
lægge valgfolkemødet. Når de ikke 
var der, fløj der med jævnlige mel-
lemrum droner rundt for at inspicere 
pladsen. 

Unge med anden etnisk 
herkomst blev fulgt hjem
At opsynet var maximalt og beman-
dingen af kontrollører og politibe-
tjente var stor, erfarede en gruppe af 
otte unge med anden etnisk herkomst 
end dansk. Deres ophold i et politisk 
debattelt blev observeret og fulgt. Da 
de forlod teltet og trak hætterne op 
over hovedet, blev der trykket på 
alarmknapperne. Kort tid efter blev 
de stoppet og afhørt. Deres person-
numre blev noteret og hurtig telefon-
forbindelse til hoved-stationen viste, 
om det var unge, der var kendt i 
politiregistret. Kort efter forlod de 
valgfolkemødet og blev fulgt hjem af 
politiet, der patruljerede i gaderne i 
mandtal stærke minibusser.

mange politikere, 
men få tilhørere
Spidskandidaterne fra de opstille-

de partier til Folketingsvalget var der 
sammen med mange af de opstil-
lede folkekandidater. Debatteltene 
var godt besøgte, men besøgstallet 
ved de boder, der solgte varer, var 
begrænset. Det samme var besøgs-
tallet på de torve, der var indrettet.

Nåede at snakke 
med deres fan
De fleste af politikerne kom kort før, 
at de efter timeplanen skulle på og 
havde travlt med at komme afsted 
igen efter TV-optagelserne. Men med 
et begrænset ophold på valgfolke-
mødet fik de fleste en god snak med 
de ”fans”, der var mødt op. Antallet 
var ikke større end at der blev tid til 
en snak med alle.

Fik inspiration til nye tekster
Niels Hausgaard var en af de mange 
fremmødte og der er ingen tvivl om, 

En 13-årig dreng 
fra Viborg’s omegn 
spørger her Mette 
Frederiksen om en 
skaterbane i hans  
by vil blive aktuel.

Hvad med en skaterbane 
i vores landsby?

Politiet var repræsenteret i et stort antal 
på Valgfolkemødet.

Idemanden til Folkemødet på Bornholm 
Bertel Haarder var også med i Odense.

Niels Haus-
gaard sam-
lede inspi-
ration til sin 
næste turné, 
hvor der kan 
forventes 
hug til blå 
blok.



Broafgift var et af de mange 
emner, der blev debatteret.
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at han lavede sig notater til den 
kommende turnérunde. Han er kendt 
for sine venstreorienterede politiske 
holdninger og sin udbredelse af, 
hvem han langtfra elsker i den blå 
fløj i Folketingssalen. Mange af dem 
fik han på tæt hold under Valgfolke-
mødet.

Hvad med en skaterbane 
i vores landsby
Spørgsmålene til politikerne og vink-
lerne var meget forskellige. En 13 
årig dreng fra en landsby ved Viborg 
ville høre, om Mette Frederiksens vil 
anlægge en skaterbane i den lille by, 
som han boede i. Her skal livet jo 
også leves, udtrykte han. På spørgs-
mål fra studieværterne om, hvem han 
ville stemme på, hvis kan kunne stem-
me, var et klart svar: Enhedslisten.

Hun er køn, 
men mangler klare svar
Hvorfor folk deltog i Valgfolkemødet 
var der også stor forskel på. Nogen 
for at se ”kamelerne” på nært hold. 
Andre for at høre på politikernes 
budskaber eller selv at bidrage med 
et indslag under debatterne. Men 
ordene var ikke bare det, de blev 
målt og vejet på. Det afslørede snak-
ken i en af de køer, der var ved et af 
teltene. Ham ser jeg frem til at høre, 
sagde den ene. ”Ham gider jeg ikke. 
Han har ingen humor og ser træls ud, 
var tilbagemeldingen fra en anden i 
køen. Hun er køn men har ingen klare 
meldinger, var snakken om en anden 
kandidat, og sådan bølgede snakken 
frem og tilbage.

mange sofavælgere
At udlede af den folkelige opbakning 
til Valgfolkemødet, så ville der blive 
mange sofavælgere til Folketingsval-
get 2019.

De mange tilhørere til debatmøderne gjorde, at der ikke var mange gæster på det 
udendørs areal.

Der blev debatteret mange politiske 
emner på Valgfolkemødet.

Søgningen til salgsboderne var ikke 
særlig stor.

Mette Frederiksen havde travlt under 
Valgfolkemødet. Rigtig mange ville øn-
ske hende et godt valg.

Her er det chefredaktør Lisbeth Knud-
sen og Uffe Elbæk, Alternativet, der er i 
gang med en debat.

Pressen havde travlt med at få historier 
med hjem. Her er det partileder Kristian 
Thulesen Dahl, der bliver interviewet. 
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Har I hørt det! Har I kørt det! TV2 
Odense holder valgfolkemøde på 
Kvægtorvet søndag, den 19. maj 
2019. Det i telte der ikke er certi-
ficerede. Opstillet af underbetalte 
litauere, der ikke har arbejdstilladelse. 
De overholder ikke de arbejdsmiljø-
mæssige krav ved at arbejde uden 
hjelm og sikkerhedssko. De bor under 
kummerlige forhold i en ejendom 
hos arbejdsgiveren VIP Teltudlejning, 
Ringsted, og det er ganske vist.

trailer læsset 
som en stak lort!
Har I hørt det, lyder det fra en anden. 
De kører i udslidte lastbiler og med 
alt det læsset på, som der kan være. 
Læs som tungvognspolitiet kun kan 
være meget interesseret i at få fat på. 
Hertil kommer trailere læsset som 
en stak ”lort”, der kan vælte i det 
førstkommende sving. Et læs som 
jeg ikke ville turde overhale af skræk 
for, at det vælter over i mig, og det 
er ganske vist. 

Knokler fra tidlig morgen 
til sen aften
De udenlandske medarbejdere er 

ikke omfattet af den overenskomst, 
der er gældende for danske festud-
lejere, og deres løn ligger under de 
satser, der fremgår heraf. De knokler 
til sen aften og starter igen tidlig 
morgen, og det er ganske vist, efter 
den anonyme henvendelse, der er 
kilden.

ikke certificerede telte
Teltmateriellet er ikke certificeret og 
opstilles ikke efter de krav, der står 
i certificeringskravene for telte og 
transportable konstruktioner! Lyder 
det fra en anden anonym kilde. Og 
det er gangske vist, blev det under-
streget atter en gang.

Det kan tv2 og politikere 
ikke lægge ryg til
”Det kan ikke være rigtigt, at TV2 kan 
være bekendte at holde et sådan 
valgfolkemøde udført af medarbej-
dere under disse kummerlige for-
hold. Telte er opstillet af udlændinge 
uden arbejdstilladelse. Social dum-
ping, hvilket politikere i valgkampen 
sværger på ikke må ske. Det uvi-
dende om at de faktisk er brugere 
af sådanne telte ved valgfolkemødet 
hos TV2 Odense. 

En fjer blev til fem høns i Odense

Med faste vinduer 
i flere af frontparti-

erne var det mange 
tons materiel, der 

var opstillet.

De litauiske medarbejdere havde 
hjælpemateriel til rejsning  
af de store telte.

Sikkerhedssko til medarbejderne var 
der ikke tænkt på.

Der var tekniske hjælpemidler til at få 
materiellet rundt på opstillingspladsen 
med.



En fjer blev til fem høns i Odense
Postulater 
og ingen beviser
H. C. Andersens historie om: Fjeren 
der blev til fem høns er skrevet i 
Odense. Er brugt i mange sammen-
hænge i ind- og udland og er nu 
havnet i fødebyen igen. Koret med 
de, der har sagt, at det er ganske 
vist er skrumpet ind. Beviser på de 
postulater der har været fremme er 
der ingen af. Teltmateriellet er besig-
tiget og er kvalitetsmæssigt i orden. 
Certifikater er ikke inspicerede, da de 
ikke har været til stede.

tillægsoverenskomst 
er indgået
3F Odense Transport bekræfter, at 
der foreligger en tiltrædelsesover-
enskomst for VIP Teltudlejning ind-
gået mellem 3F Fagligt Fælles For-
bund og VIP Teltudlejning gældende 
for Fælles- og tillægsoverenskomsten 
mellem 3F og DI.

Indehaver af VIP Teltudlejning har 
over for Festudlejer.dk telefonisk 
bekræftet, at hans nuværende uden-
landske medarbejdere er ansat hos 
ham, og at de aflønnes efter de 
overenskomstmæssige satser, og at 

han vil fremsende lønsedlerne til 3F 
til kontrol.

Flere instanser 
har ikke fundet fejl
En række instanser har besøgt 
arbejdspladsen ved TV2 Odense. 
Det uden at træffe de pågældende 
medarbejdere fra VIP Teltudlejning 
og har derfor ikke kunnet foretage 
nogen kontrol. Litauisk talende tolk fra 
3F har kortvarigt talt med medarbej-
derne uden at kunne få kontante svar 
på lønforholdene.

En sten mod et glashus 
har været kastet
Ret skal være ret. I eventyret var der 
ingen, der fik lov til at stille spørgsmål 
til den historie, der udviklede sig. 
I den aktuelle sag er sagen blevet 
vendt og drejet i overordnede sam-
menhænge. Det uden, at der er fore-
taget anvisninger af overtrædelser. En 
sten mod glashuset har været kastet, 
men ingen vil i dag lægge navn til.

  Håndteringen af de høje gavlstøtter 
kan nok ikke lige godkendes af arbejds-
tilsynet, men da de ikke var til stede, var 
det ikke noget problem.

De litauiske medarbejdere var lykkelige. 
Deres timeløn i Danmark ligger mange 
gange over den i hjemlandet.

Teltene var fastgjort med selvfremstil-
lede betonkasser med en vægt på ca. 
700 kilo.

Da de mange tons materiel var fordelt 
og opstillet, var det et præsentabelt 
valgfolkemøde område.

Flugtveje var der ikke meget plads til.

 Der var ved opstillingerne ikke plads 
til, at der kunne laves en nødvendig 
afstand fra varmegiver og til telt på fem 
meter.
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Kjær  Advokatfirma 

J. Skjoldborgs Vej 1, 9670 Løgstør
Telefon: 98 67 17 88 §
Erhvervsrådgivning
Kontraktkoncipering
Selskabsret
Erhvervslejeret
Bestyrelsesarbejde
Virksomhedsoverdragelse
Incasso

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

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

Kontakt os på

20 30 65 43eller kontakt@boostingbusiness.dk

MESSEPLAKATER
Skal vi printe plakater til din stand?

eller kontakt@boostingbusiness.dk

Himmerlandsgade 150 • AARS
www.boostingbusiness.dk

Like os på FACEBOOK
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

At deltage i forårsmødet skal være en 
oplevelse, og det satser bestyrelsen 
på bliver tilfældet i de næste fire år. 
Comwell Middelfart er nemlig valgt 
som favorithotellet i de kommende 
fire år. 
Et sted hvor deltagerne kommer til at 
nyde godt af de fantastiske rammer.

Fantastisk beliggenhed 
og flotte værelse
Deltagerne sikres de nyeste værel-
ser på stedet til forårsmøderne. En 
ideel konferencesal bliver rammen 
for generalforsamlingen. Flotte restau-
rationslokaler, en fantastisk betjening 
og god mad er også noget af det der 
venter.

Der bliver plads til alle 
på festmessen
Glæd jer! Det bliver lokaliteter som 
opfylder alles drøm. Et sted hvor 
udstillingslokalerne til festmessen kan 
tilpasses antallet af udstillere. Der 
bliver plads til flere udstillere og for 
regulering af størrelsen på standplad-
serne.

Fire år på 
Comwell 

middelfart

Comwell Middelfart ligger nabo til Lillebæltsbroen.

glæd jer til det 

kommende forårsmøde på 

Comwell middelfart

Vi har sikret os de nyeste værelser og 
som ligger tættest på hovedaktivite-
terne.

Det er fantastiske restaurationslokaler 
der bydes på.

Der er lagt op til hyggelige og kollegiale 
timer.

Restaurations kapaciteten er stor og 
giver plads til flere deltagere.

Comwell Middelfart er kendt 
som stedet  i smørhullet.
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Brug trapper/stiger, 
så arbejdet over ho-
vedhøjde minimeres.

Giv medarbejderne 
en grundig instruktion 
i brug og opbevaring 
af kemikalier.

Orienter persona-
let om de gevin-
ster der er ved at 
bruge hjælpemid-
ler.

Sikre at høreværn er til rådighed, 
når der bruges støjende maskiner.

Informer medarbejderne om, hvordan træk i duge m.v. udføres 
mindst mulig belastende for kroppen.

Instruer medarbejderne i brug af hjælpemidler.
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Sikker dig at alle medarbejdere får 
samme beskeder omkring forventnin-
gerne til dem, arbejdstider, rutiner 
i udlejningsforretningen, rettigheder 
osv. Det er med til at give ro hos 
medarbejderne, men også hos dig 
som arbejdsgiver.

Brug vinteren til at lave en gennem-
tænkt personalehåndbog. Et værktøj, 
der kan medvirke til at unødvendig 
ævl og kævl mellem arbejderne und-
gås, og som kan lette dig for megen 
forklaring. Den skal beskrive facts om 
vigtige retningslinjer, hvad betyder 
det ikke at overholde dem, hvem 
der behandler dem, og hvem der er 
ansvarlig for løsning af evt. problem-
stillinger. Facts som mange gange 
mangler over for medarbejderne.

Personalehåndbog 
er et godt værktøj
En personalehåndbog er et hæfte, 
en mappe eller sider på festudlejnin-
gens intranet, hvor en række nyttige 
informationer om forhold på virksom-
heden er samlet. Det er ikke en lokal-
aftale, men et informationskatalog 
over retningslinjer, som ensidigt er 
fastsat af virksomheden som en del af 
ledelsesretten. En personalehåndbog 
der løbende vil kunne tilrettes, og 
medarbejderne informeres herom.

Personalehåndbogen vil være oplagt 
at uddele og gennemgå ved ansæt-
telsessamtaler. Uddeles til de ansatte. 
Et redskab der står på reolen på kon-
toret, så den er let tilgængelig, når 
den skal stemmes af/tilrettes. Lad evt. 
nye medarbejdere læse den igen-
nem og bed dem om en tilbagemel-

ding om, hvorvidt det er retningslin-
jer, som de vil kunne arbejde under.

Bør indeholde 
alle relevante oplysninger
Det er ikke et krav at have en persona-
lehåndbog, men det er ofte en god 
idé. Den kan medvirke til at gøre hver-
dagen meget lettere. Du kan tænke 
de punkter den indeholder igennem, 
tilrette teksten, så den bliver optimal 
for såvel dig som medarbejderne. 
Jo mere gennemarbejdet den er, jo 
bedre et værktøj er det.

Personalehåndbogen bør indeholde 
relevante oplysninger og retningslin-
jer, som medarbejderne skal kende. 
Personalehåndbogen kan også inde-
holde personalepolitikker.

Personalehåndbogen 
kan for eksempel indeholde: 
•	 Firmainformationer – hvem der 

ejer firmaet – om det er privatejet 
eller selskab – hvem der er teg-
ningsberettiget – CVR nr.

•	 Ansættelsesforhold (timelønnet/
månedslønnet/funktionær)

•	 Arbejdstidspunkter – hvordan 
gives melding om ændrede 
ar bejds tider

•	 Hvilke tillæg udbetales der for 
forskudt arbejdstid m.v.

•	 Regler for håndtering af sygdom, 
herunder procedure for sygefra-
værsmelding 

•	 Retningslinjer for fejring af mær-
kedage – egne/familiers/kollegaer

•	 Gavepolitik ved mærkedage i re-
lation til festudlejnings firmaet

•	 Retningslinjer for deltagelse i kurser
•	 Om transport til/fra kurserne er 

arbejdstid eller ej

PErSONAlEHåNDBOg 
giver ro og 

god mavefornemmelse
•	 Retningslinjer for handel med 

værdipapirer 
•	 Alkoholpolitik  
•	 Rygepolitik 
•	 IT- og emailpolitik  
•	 Rejsepolitik.
•	 Håndtering af persondataforord-

ningen
•	 Brug af telefon til samtaler og 

sms’er i arbejdstid
•	 Frihed til deltagelse i begravelser
•	 Mobning
•	 Meddelelse om ulykker under 

arbejde
•	 Hvem festudlejningsfirmaet skal/

må kontakte ved uheld/sygdom
•	 Rutinemæssig forevisning af køre-

kort/certifikater
•	 Hvad forstås ved pauser
•	 Overnatninger ude under arbejds-

opgaver
•	 Arbejdstider – hvordan oriente-

res/hvad kan forventes
•	 Referencepersoner ved spørgs-

mål/problemstillinger
•	 Forventninger til medarbejderne
•	 Hvem er det, der bestemmer?
•	 Henvis medarbejderne til festud-

lejningsfirmaets APV
•	 Informer om hvilket informations-

materiel der er, og at det skal 
bruges

•	 Informer om procedurer ved 
uheld

giver god mavefornemmelse 
Rækken af emner kan være lang, men 
vigtigt at have med og det så udtøm-
mende som muligt. En medarbejder-
håndbog kan medvirke til at give ro 
hos de ansatte og en god mave-
fornemmelse hos dig selv.

Fortsættes side 41 
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Få nedskrevet reglerne for, hvornår pauser påbegyndes og sluttes.

Hav en klar procedure for, hvem der 
vedligeholder jeres truck, hvem der 
kører med den/dem, så alle er klar over 
principperne.

 Festudlejer.dk 41

Det kan være berigende at lade en 
kollega læse personalehåndbogen 
igennem og komme med sine kom-
mentarer til den. Der kan være mang-
ler eller fejl formuleringer, knudret 
sprog, forkerte synsvinkler m.v. Lad 
dem blive rettet til, inden den intro-
duceres.

En anden givende ting kan være at 
låne en kollegas personale håndbog. 
Lure af om der er noget, der kan bru-
ges i din.

Nævn såvel påbud 
som konsekvenser
Hvis der nævnes påbud om fx, at 
rygning er forbudt, så skal der også 
nævnes, hvad konsekvensen er, hvis 
det overtrædes. Skriv også, hvor for-
buddet er gældende, så der ikke er 
tvivl. En ting er sikkert, og det er, at 
hver et punkt vil blive bøjet til ens 
egen fordel, hvis teksten ikke er klar.

Kontakt 3F eller 
arbejdsgiverforening
En opfordring vil være, at når du har 
et færdigt oplæg til en medarbej-
derhåndbog, så lad fx 3F eller en 
arbejdsgiver organisation læse den 
igennem. Bed dem om at lave tilfø-
jelser og rettelser, så den bliver så 
fuldendt som muligt.

Instruer 
medarbej-
derne i 
håndtering 
af tunge 
genstande.

Beskriv forventningerne til 
medarbejderne, så de ved, 

hvad de skal leve op til.

På større pladser spares der me-
get tid og unødvendige skridt ved 
at have et køretøj til rådighed.

 Fortsat fra side 39
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Røde Mor sang socialistiske slag-
sange. Repræsentanter for 3F holdt 
taler om det vigtige i et solidarisk 
sammenhold, da 3F’s kursuscenter 
Langsøhus, Vestre Ringvej 51, Silke-
borg fejrede deres 50 års jubilæum 
i maj måned. At arrangementet blev 
holdt i et ulovligt opstillet telt udlejet 
af et firma uden overenskomst var 
de godt 200 deltagere ikke bekendt 
med. De ville nok have protesteret 
voldsomt, hvis de var bekendt med, 
at overenskomst siden var tilsidesat.

Det er ikke med min gode vilje!
– Jeg har været torske dum, siger 
forstander Jan Aas Christensen, Lang-
søhus Kursuscenter. 
– Jeg havde ikke tænkt over det 

ingen overenskomst 
eller tilladelse til teltopstilling

Et telt i den størrelse der var opstillet hos 3F’s kursus-
ejendom Langsøhus, Silkeborg, kræver en del tilladelser.

Pløkkerne skal slås helt i for at overholde 
gældende regler.

Teltkonstruktionen er hjemmelavede 
konstruktioner.

Alle ben skal have isat pløkker for at 
leve op til reglerne. Det var der ikke på 
opstillingen ved Langsøhus.

Afhængig af hvilke vindstyrker teltet er 
godkendt til, er der krav om barduner 
i alle ben.

Påkrævede vindkryds i teltets top, si-
derne i enderne og på langsiden var 
ikke monteret.
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med overenskomst, da jeg bestilte 
arrangementet. Sanger og entertainer 
Helge Engelbrechtsen, Mariehaven, 
Ansager, oplyste at han havde et 
telt liggende, som kunne bruges til 
formålet.

Jeg sagde OK som en del af den 
jubilæumspakke, der blev købt ind 
med underholdning, mad, telt og 
inventar. Det uden at tænke på om 
firmaet har overenskomst eller ej. Jeg 
står ved fejlen, men det er ikke med 
min gode vilje, at det er sket, siger 
forstander Jan Aas Christensen, Lang-
søhus, Silkeborg.

lønninger betalt af 
kursusstedet
– Om det personale der opstillede 

teltet var organiseret eller ej, er jeg ej 
heller bekendt med. Sikkert er det, at 
jeg har styr på afregningen af dem. 
Jeg betingede mig nemlig, at deres 
løn skulle udbetales via skolens løn-
budget. Om lønsatserne her holder 
de satser, der er aftalt i tillægsover-
enskomsten for festudlejervirksomhe-
der, der er indgået mellem 3F og DI, 
ved jeg ikke. 

manglende tilladelse 
til teltopstillingen
På spørgsmålet om der var søgt til-
ladelse til teltets opstilling var Jan 
Aas Christensens svar ja. Han henviste 
til, at det var en kontorassistent der 
havde stået for ansøgningsarbejdet. 
Han beklagede, at hun ikke var i 
stand til at fremsende godkendelsen 

Ophængning af flugtvejsskilte må ikke 
ske på steder hvor der ikke er en reel 
mulighed for at komme ud.

En godkendt pladsfordelingsplan over 
teltets indretning skal findes i ethvert 
telt til over 150 personer.

fra Silkeborg Kommune, da hun er 
på ferie. Ved forespørgsel til Plan 
og Byg, Silkeborg Kommune, oplyser 
Tim Daugaard, at der ikke er ansøgt 
om eller givet nogen tilladelse til 
opstilling af teltet.

Fatale mangler
– Der var fatale mangler ved det 
opstillede telt. Hvordan den præcise 
opstilling skulle være, var ikke til at se. 
Der var ikke ophængt noget certifikat. 
Der manglede flugtveje. UD-lamper 
var ophængt på steder, hvor der ikke 
var flugtveje og ej heller til at lave 
det. Derfor var der tale om misvi-
sende flugtveje. Det er beklageligt, at 
sådanne fejl sker i et telt som 3F hol-
der jubilæumsfest i, siger konsulent 
Heine Pedersen, der besøgte teltet 
før arrangementet.

Uddannede teltmontører 
tilsidesat
– Vi har gennem en årrække sam-
arbejdet med 3F og DI om uddan-
nelse af teltmontører. Det for at opnå 
den sikkerhed i og ved telte, som er 
nødvendig. Det er beklageligt, at sik-
kerhedsreglerne ikke tilgodeses, og at 
der ikke gøres brug af uddannet per-
sonale. Jeg er blevet bekendt med, 
at opstilling og nedtagning blev fore-
taget af nogle unge mennesker, som 
ikke tidligere havde opstillet telte. 
En superviser gav råd og vejledning, 
fortæller Heine Pedersen.

invitation til afklaringsmøde
Forstander Jan Aas Christensen garan-
terer, at der ikke fremover vil blive 
opstillet telte ved Langsøhus af virk-
somheder uden overenskomst. Han 
inviterer Brancheforeningen Danske 
Festudlejere til et møde om, hvordan 
de fejl, der er sket, kan undgås. En 
håndsrækning som Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere gerne tager  
imod og vil formidle, at der snarest 
holdes et sådant møde.

Det har ikke været muligt at få kom-
mentarer fra teltets ejer, sanger og 
entertainer Helge Engelbrecht-
sen, Mariehaven, Ansager. 
Har henviset til sin automa-
tiske telefonsvarer.

Festudlejer Hardy Nielsen, 
Telt- og lydudlejning, Silke-
borg, savner at samvittighe-
den for overholdelse af telt-
reglerne burde være med.
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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 
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vognmænd kan se frem til større bøder
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det kan blive en dyr omgang, hvis 
der køres rundt i sikkerhedsmæs-
sigt uforsvarlige busser og lastbiler. 
Efter flere sager hvor sikkerhedskra-
vene ikke har været overholdt, har et 
næsten enigt Folketing taget fat på 
sagen. Det betyder et lovforslag med 
høje bødetakster, hvis der er tale om 
sikkerhedsmæssige fejl og mangler 
ved et køretøj.

Det er især erfaringer fra razziaer ved 
Dana Cup, Hjørring, og ved Skander-
borg Festivalen, som ligger øverst i 
stakken af grove tilsidesættelser af 
det sikkerhedsmæssige. Begge ste-
der med flere sager om transport i 
uforsvarlige busser.

Bødestørrelsen ved kørsel i køretøjer med alvorlige sikkerhedsmæssige fejl og mangler 
flerdobles.

Farten kan sættes op fra nytår

Fartgrænsen ændres for lastbiler og 
vogntog fra 70 km til 80 km i timen uden 
for tættere bebygget område.

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det bliver fra nytår tilladt at øge 
hastigheden uden for tættere bebyg-
get område og på motortrafikveje, for 
lastbiler og vogntog. Fartgrænsen er 
nu 70 km, men øges til 80 km i timen. 
Loven træder i kraft fra 1. januar 2020.

Spørgsmål
Kan et certifikat fra 

midtconsult og 
teknologisk institut 

sammenlægges?

Svar: 
Ja! Teknologisk Institut har 
meldt ud, at de er klar til at  
sammenlægge certifikater, 
der er udstedt af Midtconsult 
med certifikater, som de har 
udstedt.

række mangler og for svag konstruk-
tion af teltet. Fakta som gjorde, at der 
måtte tages en hurtig beslutning og et 
lovligt telt blev lejet ind.

En situation som viser, at det certifikat 
som Vejle Kommune har godkendt 
efter ikke svarer til de telte, der opstil-
les. En omgåelse af reglerne som må 
kaldes dokument falsk, da det ikke 
er den vare, der er beskrevet, som 
opstilles. Det er ikke de forventninger, 
arrangører har til leverandørerne men 
det er ikke et enkeltstående eksem-
pel, siger formanden for Branchefor-
eningen Danske Festudlejere, Claus 

Petersen, der tager stærkt afstand fra 
leveringen.

– Lejer man et telt, forventes der i den 
danske lovgivning, at det er er lovligt 
telt. Det skal opfylde de krav, som er 
til en sådan konstruktion. Ligeledes 
skal det opstilles efter de retningslin-
jer, der er beskrevet af leverandøren. 
Hertil kommer, at de krav der er i 
certificeringsreglerne for telte og flyt-
bare konstruktioner,  skal opfyldes. 
Overholder leverandøren ikke det, så 
kan kunden bede om at få det taget 
ned og et andet opstillet uden 
beregning, siger advokat 
Mogens Kjær, Kjær Advo-
katfirma, Løgstør.

 Fortsat fra forsiden 
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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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Der bliver mulighed for at skabe sig 
et godt indtryk af Arbejdstilsynets 
arbejdsområde. Hvad det kan med-
føre af påbud og tilsyn, hvis man 
tages i ikke at overholde arbejdsmiljø 
reglerne. Det bliver nemlig temaet på 
to fyraftensmøder, som Branchefor-
eningen Danske Festudlejere indkal-
der til i januar 2020.

Arbejdstilsynet orienterer
Tirsdag, den 29. januar 2020 holdes 
der fyraftensmøde på Kongensbro 
Kro, Silkeborg, og onsdag, den 30. 
januar 2020 er det på Svogerslev 
Kro ved Roskilde. Begge steder vil 

en repræsentant fra Arbejdstilsynet 
orienterer om deres arbejde, og hvad 
man som arbejdsgiver og medarbej-
der skal være opmærksom på.

Det er dyrt at lave 
overtrædelser
– Vi har udvalgt en række emner, 
som vi gerne vil have belyst. Det 
ud fra den verden som vi arbejder 
i med opstilling og nedtagning af 
telte, transport og håndtering af tungt 
materiel, det psykiske arbejdsmiljø 
på arbejdspladser og mange andre 
spændende emner. Ligeledes vil vi få 
et indblik i, hvad lovovertrædeler vil 

kunne komme til at koste såvel med-
arbejdere som indehavere, fortæl-
ler brancheforeningsformand Claus 
Petersen.

Certificeringsreglerne vendes
Der bliver ved fyraftensmøderne lej-
lighed til at snakke de nye certifi-
ceringsregler igennem og udveksle 
erfaringer om disse.

medarbejdere er velkomne
Aftener hvor medlemmer af Branche-
foreningen Danske Festudlejere vil 
have mulighed for at invitere deres 
medarbejdere med. 

Fyraftensmøder 
omkring 
arbejdsmiljø

En fysisk eller elektronisk mappe skal være tilgængelig på alle arbejdspladser. Det i et sprog så alle modersmål har mulighed for at 
læse den.

Hav en skriftlig procedure klar, hvis der 
opstår vold mellem medarbejderne.

Sørg for, at medarbejderne ken-
der deres arbejdsplads, ved 
hvad de skal lave, hvem de 
skal henvende sig til ved pro-
blemer m.v.

Et godt  
arbejdsmiljø 
giver en-
gagerede 
medar- 
bejdere.
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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. november 2019  AMU mål: 40583
 Montering og indretning af rammetelte – 1

11. – 15. november 2019  AMU mål: 40581
 Koordinering af teltmontage – 2

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

Efteråret 2019

2019

*ALLE PRISER ER EXCL. MOMS – AB LAGER

Kasper & Co. ApS
Bakkegårdsvej 310A
3050 Humlebæk

Tlf.: 45 76 44 96
Fax: 45 76 44 92
www.kasperco.net
kontakt@kasperco.dk

KONTAKT OS

KSC S930 
1 taphane - bordmodel
Kapacitet 40-45 liter pr. time
Vejl. pris: 39.995,-
 
Tilbud kr. 29.950,-

KSC S110 
1 taphane - bordmodel
Kapacitet 20-25 liter pr. time
Vejl. pris: kr. 32.995,- 

Tilbud kr. 22.995,-

ALLE VARIANTER
1 liters dunk Slush Ice koncentrat
 
Tilbud kr. 17,-

SOFTICE MASKINER

KONCENTRAT

excl. moms - Ab lager excl. moms - Ab lager

SLUSH ICE MASKINER

GHZ 228 
2 beholdere á 12 liter 
Vejl. pris: kr. 17.750,-

Tilbud kr. 10.500,-

SPM I-PRO 2 
2 beholdere á 12 liter 
Vejl. pris: kr. 17.750,-

Tilbud kr. 10.500,-

NYHEDER & TILBUD HOS KASPER & CO.
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Har du holdt i kø og ærgret dig over 
den spildtid det giver. En ventetid 
der ikke er til at planlægge i det 
daglige arbejde, men en tid man skal 
forvente sig, at der opstår. I alt spilder 
de danske bilister 81.000 timer om 
dagen på statsvejene – altså motorve-
jene og de øvrige store veje.

I alt bliver det til ca. 19 millioner tabte 
køretimer på statsvejene hvert år. Et 

tal der svarer til cirka 14.000 fuldtids-
stillinger.

Det viser en ny opgørelse, hvor Vejdi-
rektoratet for første gang kortlægger 
trængsel i Danmark.

især omkring de større byer
Det er især vejene omkring de større 
byer og på en række af de vigtig-
ste motorvejsstrækninger, presset er 
stort. Det gælder i sær motorring 3, 

Amagermotorvejen, Fynske Motorvej 
på Vestfyn, Østjyske Motorvej mel-
lem Vejle og Randers.

Stigende trafik giver nye 
udfordringer
Det er Vejdirektoratets forventning, at 
trængslen på det overordnede vejnet 
vil tiltage i de kommende år. Det i takt 
med, at trafikken omkring de store 
byer og langs de centrale transport-
korridorer på motorvejsnettet stiger.

14.000 fuldtids-stillinger bruges 
hvert år i ventetid på statsvejene

Tekst og fotos: Heine Pedersen

At sælge sin festudlejnings forretning skal ikke være ens 
betydende med, at man afskærer sig fra det fællesskab, der 
er i Brancheforeningen Danske Festudlejere. En tilføjelse til 
vedtægterne, som blev lavet ved sidste generalforsamling 
den 2. marts 2019, gør det muligt at blive medlem på senior 
vilkår. Det mod at betale et årligt kontingent på kr. 500.00.

vigtig at lytte til erfaringer
– Vi har brug for at have det ”grå guld” med i vore aktiviteter. 
De kan berige foreningsarbejdet ved at følge udviklingen 
på sidelinjen. Det kan være med spørgsmål som ”Er det nu 
klogt?” ”Der har vi prøvet! Det gik ikke så godt, fordi vi glem - 
te…!” ”Vi vil fortsat gerne følge med i lovgivningen inden 

Det grå gUlD kan berige brancheforeningen

Omkring 19 millioner tabte køretimer på statsvejene udgør ca. 14.000 fuldtids-
stillinger årligt. En udvikling der skal forventes at være stigende i de kommende år.

for forlystelsesområdet” ”Vi savner vore gode kollegaer til 
en fælles snak” Begrundelsen for at blive seniormedlem kan 
være mange og døren er åben.

Brancheforeningen er jeres ære
– Seniorerne har været med til at bygge den forening op, 
som vi har. De har medvirket til at forny den, og det posi-
tive arbejde skal de have lov til at følge på tætteste hold. 
De er velkomne til de aktiviteter, som Brancheforeningen 
arrangerer. De vil kunne følge vores generalforsamling uden 
stemmeret. De vil kunne deltage i Festmessen, forårs-, efter-
års- og fyraftensmøder. De skal kunne være med på rejsen 
gennem de mange udfordringer, vi stilles over for. Så vil I 
meget lettere kunne forstå, hvad det er der sker, siger Claus 
Petersen, Brancheforeningen Danske Festudlejere.

Bliv medlem
Hans forslag til seniorerne er, at kontakte konsulent 
Heine Pedersen og får sig meldt ind.

Stein Ålsted,Vågå og Gert Jensen, 
Vallensbæk Strand, er to af de man-
geårige medlemmer, som stadig 
følger Brancheforeningen tæt.
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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.



At mødes i øjenhøjde er en vigtig ting for såvel 
festudlejere, festarrangører og leverandører.

Ideen med at Forårsmødet og Fest-
messen afholdes et nyt sted hvert 
år stilles på stand by. Fra 2020 og 
fire år frem er der lavet kontrakt med 
Comwell Middelfart om, at aktivite-
terne afvikles her. Et centralt sted for 
medlemmerne af Brancheforeningen, 
for udstillere og den besøgskreds, 
der gerne ses til Festmessen. Et tiltag 
der vil gøre det logistiske arbejde 
lettere, at tilmelding af såvel medlem-
mer som udstillere kan ske online. Et 
ressourcesparende tiltag som vil gøre 
det administrativt lettere og billigere, 

siger Brancheforeningsformand Claus 
Petersen.

Nye udfordringer 
under udvikling
– Vi har succes med afviklingen af 
Festmessen. Den positive bølge vil 
vi gerne ride videre på. Det med nye 
udstillere, andre og flere produk-
ter, tiltag som vil kunne berige såvel 
udlejere og festarrangører. Det giver 
nye udfordringer, og dem har vi taget 
fat på. Jeg ser derfor frem til, at vi til 
marts kan præsentere en række nye 

tiltag. Ligeledes håber vi på, at mange 
flere arrangører møder op. 

gode lokaler tæt på alle
– Vi har fundet nogle ideelle rammer. 
Flotte lokaliteter, en engageret perso-
nalestab, god mad, flotte værelser 
restaurationslokaler der dækker vore 
behov. Hertil kommer placeringen 
med få minutters kørsel fra Lillebælts-
broen og motorvejen. Her er der 
plads til at udvide aktiviteterne i den 
grad vi planlægger, siger Branchefor-
eningsformand Claus Petersen.

FEStmESSEN 
flytter til Danmarks navle

På festmessen præsenteres de besøgende for 
mange nye tiltag.

En tredobling af antal udstillere viser lysten i at del-
tage i Festmessen.

Antallet af udstillere og besøgende er eksplo-
deret til Festmessen.
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Kaster håndklædet i ringen
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Vesthimmerlands Kommune indkaldte 
umiddelbart efter nytår alle eventma-
gere i kommunen til et fælles formid-
lingsmøde. Emnet var, efter en række 
klager fra fest-afviklere ved by- og 
havnefester, at skabe grundlag for en 
kommunal praksis med ”Én fest – én 
ansøgning”. En målsætning som var 
vedtaget i By- og Parkudvalget. Den 
skulle festarrangørerne for mange af 
de administrativ tunge opgaver, der er 
med indhentelse af tilladelser.

intet har ændret sig
Forventningerne fra festarrangøre-
nes side var store og forslagene var 
mange, til hvordan det kunne gøres 
bedre. Brancheforeningen Danske 
Festudlejeres pjece ”Én fest – én an - 
søgning” var udgangspunktet for 
mødet. En kommunal ansat skulle 
være festarrangørenes kontaktperson 
og medvirke til at bære ansøgnin-
gerne igennem de organer, hvor der 
kræves tilladelser. Den ansvarlige blev 
udpeget og fik til opgave at ændre 
de bureaukratiske arbejdsgange. Nu 

næsten et år efter har Vesthimmer-
lands Kommune kastet håndklædet 
i ringen. Intet har ændret sig. Det 
hårde slæb med de administrative 
udfordringer omkring ansøgninger har 
ikke flyttet sig en centimeter.

Nyt tiltag fra nytår
Vesthimmerlands Kommune sætter-
sin tillid til firmaet Kombit, der arbej-
der på en landsdækkende løsning, 
som forventes færdig omkring nytår. 
Her bliver tingene samlet. Materialet 
downloades fra telefonen og herfra 
kan der søges direkte. Her vil landets 
kommuner kunne købe sig ind på 
rettighederne og undgå meget udvik-
lingsarbejde.

ikke godt nok! 
Alle skal være med!
– Det kan ikke stå alene siger folke-
tingsmedlem Bjarne Laustsen. Der skal 
en stor omorganisering til. Vi skal ha’ 
lavet et system som alle statslige insti-
tutioner skal indrette sig efter. Der skal 
sendes en ansøgning for at kunne få 
tilladelserne til en by-sportsfest eller 

andre arrangementer. Det kræver et 
politisk benarbejde og det er i fuld 
gang. Umiddelbart efter Folketingets 
sommerferie tog jeg fat i en række 
andre folkevalgte og har præsen-
teret dem for det bureaukrati, der 
hersker på området. Sammen med 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere og Sammenslutningen af By- og 
Markedsfester kæmper vi kampen for 
forbedringerne, siger folketingsmed-
lem Bjarne Laustsen.

Ansvarlig minister 
må træde til
Han ser frem til at finde en ansvarlig 
minister, som vil tage sig af udfordrin-
gerne med at få ryddet op og banet 
vej for ”Én fest – én ansøgning”.

Stiller kræfter til rådighed
Brancheforeningsformand Claus Pe ter- 
sen garanterer, at Brancheforeningen 
Danske Festudlejere vil stille de kræf-
ter til rådighed, som er nødvendige 
for at nå resultater.

Fremmødet var stort og optimismen i top, da der var oriente-
ring om tiltaget med ”Én fest – én ansøgning”.

Jeg er ikke en ørn til at arbejde med 
EDB, men jeg kan lave fester, betroede 
Leif Jensen, Infohytten Hvalpsund til 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen.

Irene Thomasen fik opgaven som event-
magernes repræsentant til let og enkelt 
at få ansøgningerne på plads, orientere 
her de fremmødte om fremtidsmulig-
hederne.

Tidligere afdelingsleder Jørgen Hansen, 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen og 
Irene Thomasen var efter informations-
mødet klar til at bakke hinanden op i 
målet om ”Én fest – én ansøgning.

”Lad os lave det vi er gode til” var holdningen blandt eventma-
gerne. De ønskede ansøgningsskemaerne langt væk.
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Tager en virksomhed imod betaling 
via betalingskort og betalings apps, 
så må man ikke afvise kontant beta-
ling. Reglerne er fastsat af Forbruger-
ombudsmanden.

Forbrugerombudsmand Christina Tof-
tegaard Nielsen fremhæver i rund-
sendt pressemeddelelse, at ”Kontant-

lempelser i områder med 
forhøjet risiko for røveri
I områder med forhøjet risiko for 
rø veri, er virksomhederne desuden 
alene forpligtet til at modtage kontan-
terne fra kl. 06 til kl. 20.00. Erhvervs-
ministeren fastsætter, i hvilke områ-
der der kan være forhøjet risiko for 
tyveri, og virksomheden skal orien-
tere Finanstilsynet, hvis man ønsker at 
benytte denne mulighed.

Ubemandede selvbetjenings-
miljøer er undtaget
Kontantreglerne omfatter ikke fjern-
salg, såsom køb over nettet og tele-
fon, eller ubemandede selvbetje-
ningsmiljøer som fx ubemandede  
tankstationer.

Der skal alle steder, hvor der modta-
ges betalinger med betalingskort eller 
apps, være mulighed for betaling med 
kontanter.

Medarbejderne kan ikke undslå at mod-
tage kontanter, hvis de har en hånd-
holdt terminal med ud til kunden.

Afvisning af kontant-
betaling er ulovlig

reglerne” er til for at beskytte de for-
brugere, der vil betale med kontanter 
i tidsrummet kl. 06 og til kl. 22.00.

Skilte ændrer ikke på reglen
Virksomheder må ej heller omgå kon-
tantreglerne ved fx at sætte skilte op 
om, at de ikke tager imod kontanter.

mulighed for direkte kontant 
betaling
Det vil også være en overtrædelse 
af kontantreglerne, hvis en virksom-
hed forlanger, at de der vil betale 
kontant skal indsætte kontanterne på 
en konto på et elektronisk kort, som 
derefter kan bruges til betaling.

Reglerne gælder også, selvom der 
ikke er tale om et egentligt salgssted, 
da reglerne finder anvendelse så 
snart, der modtages betalingsinstru-
menter.

Stærekasser blitzer ca. en i timen

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Hvor stor succes landets 20 stæ-
rekasser, fordelt på 20 lokationer 
i Danmark, er taler både for og 
imod. Ser man på antallet af 
bøder, der er udskrevet, så var 
det efter det første halve år på 
37.000. Det med stærekasserne 
opstillet i 32.508 timer, hvilket vil 
sige en fartsynder i timen. En far-
tovertrædelse er for meget, men 
en succes kan det ikke kaldes. 

Bevidst hærværk
Modtagelsen af stærekasserne 
har været anstrengt og hærværk 

mod måleapparaterne, har der været 
meget af. Billister, der har følt sig trådt 
over tæerne ved at få en fartbøde, 
har ofte øvet hærværket mod stæ-
rekasserne. Det ved simpelthen af 
uskadeliggøre dem i perioder, ved 
at smadre glasset på stærekasserne.

På malta skød man 
stærekasserne i sænk
ATK-standerne som stærekasserne 
hedder, er en del af det treårige for-
søgsprojekt som Vejdirektoratet står 
for. Et forsøgsprojekt som har fået 
en blidere modtagelse end et lig-
nende forsøg på Malta i Grækenland. 

Her blev der opstillet ikke mindre 
end 30 stærekasser på øen. De 
fik en kort levetid, da de lokale 
fandt deres geværer frem og skød 
på stærekasserne. Efter en række 
reperationer og gentagne skyd-
ninger valgte man at fjerne dem 
fra vejene. 

to års prøvetid endnu
Hvad valget bliver i Danmark 
vides ikke. Den første stander blev 
opstillet 1. oktober 2018 og pilot-
projektet kører i tre år før den 
endelige afgørelse træffes.

Stærekasserne 
udsættes ofte 
for hærværk, 

hvilket betyder 
mange udgifter 
til reparation 
og nyanskaf-

felser.
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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



  

Indlæg til branchebladet 
sendes til: heine@festudlejer.dk

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

Er du forvirret over håndteringen 
af certificeringsreglerne for telte 
og flytbare konstruktioner så er du 
velkommen i klubben. 

Efter en sommer med mange hen-
vendelser fra medlemmer og ikke 
medlemmer om lovlig opstillede 
telte eller ej, så må jeg sige at det 
ser sort ud. Folketinget har vedta-
get regler, som gør at de har deres 
røv uden for smækhøjde. Reglerne 
er der, men kun få kender og over-
holder dem. De eneste, der er sik-
ret en plads i retssalen, er de der 
opstiller teltene, hvis det går galt.

ingen konsekvenser 
for ulovlig opstillede telte
Folketinget får gennem Transport-, 
Bygnings- og Boligstyrelsen lavet 
et sæt certificerings-regler for 
telte og flytbare konstruktioner. 
Regler som ikke er en lov men 
henvisninger til, hvordan man 
overholder de lovkrav der er.

Et regelsæt der henviser til at 
landets kommuner er byggemyn-
dighed. En ordning der føles truk-
ket ned over ørene på kommu-
nerne og en opgave som de helst 
ikke vil røre med en ildtang. Mig 
bekendt er der ikke nogen fester, 

der er blevet lukket ned. Ingen har 
fået et bødeforlæg for ulovlig opstil-
ling at telte. Det på trods af at det 
vrimler med dem overalt.

Energistyrelsen lavede 
reglerne og var de første 
til at overtræde dem
Energistyrelsen stod bag udarbejdel-
sen af certificeringsreglerne. De var 
også de første, der blev fanget i en 
fælde med ulovlig opstilling af fest-
telt ved deres domicil i Amaliegade 
44, København. En personalefest 
med 300 indbudte gæster blev aflyst 
som teltfest, da certificeringsreglerne 
ikke var overholdt og pladsforde-
lingsplanerne ikke godkendte. En 
kedelig start på et ellers godt initiativ 
med sikkerhed, ensartethed i landets 
kommuner, garanti for tryghed i og 
omkring telte. Intentioner som ikke er 
glemt men gemt væk. 

myndighederne holder 
hånden over hinanden
Ingen vil påtage sig et ansvar for 
sikkerheden. Det er kommunernes 
ansvar, som mange steder forvaltes 
med lukkede øjne. Midt- og Vestjyl-
lands Politi finder ikke grundlag for en 
anmeldelse af Silkeborg Kommune 
for ikke at have opfyldt sine tilsyns-
forpligtigelser. Det på trods af at 

der i anmeldelsen henvises til en 
række overtrædelser. Det med 
henvisning til, at kommuner selv 
prioriterer deres ressourcer og 
indsats i forbindelse med deres 
tilsynsforpligtelser. Jeg ser at den 
ene offentlige instans lægger 
hånden over den anden.

Uddannelse 
er et vigtigt redskab
I er mange der gør, hvad I kan for 
at opfylde kravene og bliv ved 
med det! Sikkerheden er vigtig at 
overholde, så et erstatningskrav 
mod dig som teltopstiller kan 
afvises med henvisning til at reg-
lerne er fulgt. Uddan dit perso-
nale så de ved, hvilke regler der 
gælder og hvad der forventes af 
dem. Vi arbejder hele tiden på at 
få AMU-uddannelserne opdate-
ret, så sidste nyt er med. I er de 
professionelle festudlejere som 
gør en forskel.

Mange hilsner fra Heine

redaktørens hjørne
myndighederne holder 
hånden over hinanden
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på området. Et telt der blæser ned 
og beskadiger borgere og materiel er 
et for meget.

Ulovlige telte 
til valgaktiviteter
Det er sørgeligt at se, at Det Radikale 
Venstre brugte et ulovligt opstillet 

 Fortsat fra side 3 telt til deres valgaktiviteter. Ligeledes 
at det pagodetelt der var opstillet på 
Rådhuspladsen i København, formo-
dentlig ikke var certificeret eller har en 
byggesags tilladelse. Et bevis på at 
kendskabet til certificeringsord-
ningen for telte og flytbare 
konstruktioner ikke er særlig 
god.



Program:
torsdag, den 14. november:
Kl. 17.00: Samling på hotel i centrum af Frankfurt
 Indtjek på hotellet
 Fællesspisning på restaurant 
 i nærheden af hotellet

Fredag, den 15. november:
Kl. 09.00: Busafgang fra hotellet
 Rundvisning Röder HTS Höcker GmbH
Kl. 12.00: Besøg på 
 Röder HTS Höcker GmbH-messe
Kl. 13.00: Frokost
Kl. 17.00: Middag på messen
Kl. 21.00: Busafgang tilbage til hotellet

lørdag, den 16. november:
Kl. 10.00: Busafgang fra hotellet.
Kl. 11.00: Virksomhedsbesøg hos 
 BILL-Event GmbH
Kl. 14.30: Busafgang fra teltudlejeren
 Busrundtur i Frankfurt 
 Hvis muligt bliver det med 
 dansk tolkning
Kl. 19.00: Fællesspisning

Søndag, den 17. november:
Hjemrejse

i dagene 14.-17. november 2019

Efterårsmødet 2019
röder HtS Höcker gmbH

tilmelding:
Tilmelding skal ske via brancheforeningens hjemmeside.  
Nærmere oplysninger herom gives via udsendelse af mail.

tilmelding skal ske senest d. 16. oktober 2019

transport til/fra Frankfurt:
Det er op til hver enkelt deltager, hvordan man kommer til og fra 
hotellet i Frankfurt. Det vil kunne ske med fly, tog, kørsel i egen 
bil m.v. Med udgangspunkt fra hotellet arrangeres der bustrans-
port til og fra de aktiviteter, der fremgår af programmet.

Deltagerpris:
Pr. person i EV for overnatning torsdag/søndag  . . . . . . . . . kr. 3.140,-
Pr. person i DV for overnatning torsdag/søndag  . . . . . . . . kr. 2.190,-
Betalingen sker ved tilmelding. Der tilbagebetales ikke for indbe-
talte gebyrer ved afmelding senere end d. 1. november 2019. 

Kun deltagere, der er tilmeldt gennem Brancheforeningen, kan 
deltage i Efterårsmødets aktiviteter.

Der er tale om et rammeprogram, hvori der kan ske tilretninger. 
Yderligere informationer om turen kommer pr. mail og i Festud-
lejer.dk pr. 1. oktober 2019.

Deltagerbetaling dækker bus, virksomhedsbesøg, bespisning 
og hotel.
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Program: 
Fredag, den 6. marts:
Kl. 12.00: Virksomhedsbesøg.  
 Nye informationer herom senere.
Kl. 14.00:  Indkvartering på Comwell Hotel
Kl. 16.00:  Udstillere kan opstille deres stand.
 Tillader forholdene det vil det kunne ske 
 tidligere.
Kl. 19.00: 2 retters middag 
 med efterfølgende kaffe.

lørdag, den 7. marts:
Kl. 07.00: Udstillere har adgang til opstilling  
 i Festmesse lokalerne.
Kl. 08.00:  Der serveres kaffe/te og rundstykke 
 til udstillerne i Festmesseområdet.
Kl. 08.00:  Morgenbord for deltagere
Kl. 08.30:  Debatoplæg omkring et aktuelt emne 
 og efterfølgende debat.
Kl. 10.00-14.00: Festmesse
Kl. 12.30:  Frokost serveres under messen.
Kl. 15.00:  Generalforsamling i Brancheforeningen
 Danske Festudlejere 
 – se dagsorden et andet sted på siden.
Kl. 18.45:  Velkomstdrinks
Kl. 19.00:  Opstart af festaftenen. Der serveres 
 tre retter mad, øl/vand/vin til middagen.
Kl. 20.00:  Kaffe m. 
Kl. 00.30: Natmad.

Søndag, den 8. marts:
Kl. 07.00-10.00: Morgenbuffet
Kl. 11.00:  Værelserne skal være ryddet.
Kl. 11.00:  Virksomhedsbesøg på  
 Losona Varme & TeltUdlejning, Børkop

tilmelding:
Tilmelding skal ske via brancheforeningens hjemmeside.  
Nærmere oplysninger herom gives via udsendelse af mail.

transport til/fra Frankfurt:
Det er op til hver enkelt deltager, hvordan man kommer til og fra 
hotellet i Frankfurt. Det vil kunne ske med fly, tog, kørsel i egen 
bil m.v. Med udgangspunkt fra hotellet arrangeres der bustrans-
port til og fra de aktiviteter, der fremgår af programmet.

Deltagerpris:
Pr. person i enkeltværelse 
for overnatning torsdag/søndag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oplyses senere
Pr. person i dobbeltværelse 
for overnatning torsdag/søndag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oplyses senere
Betalingen sker ved tilmelding. Der tilbagebetales ikke for indbe-
talte gebyrer ved afmelding senere end d. 1. november 2019. 

Kun deltagere, der er tilmeldt gennem Brancheforeningen, kan 
deltage i Efterårsmødets aktiviteter.

Der er tale om et rammeprogram, hvori der kan ske tilretninger. 
Yderligere informationer om turen kommer pr. mail og i Festud-
lejer.dk pr. 1. oktober 2019.

virksomhedsbesøg
Festmesse

generalforsamling
medlemsbesøg

Program for  
Forårsmøde på 
Comwell middelfart 
6.- 8. marts 2020:



 Festudlejer.dk 59


