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Nu ser det endelig ud til, at der 
kommer en forenkling af reg-
lerne omkring godkendelse af 
telte og opstilling heraf. 

Et folketingsforslag, som var i høring 
i december 2012, peger på, at 
godkendelse af telte skal kunne ske 
på to måder: Enten ved at der sker 

en certificering af udlejningsteltene 
eller at der skal søges tilladelse ved 
hver teltopstilling.
– Foreningen af Danske Festudle-
jere hilser den varslede forenkling 
velkommen, siger formand Sven-
ning Kjær Pedersen. Vi har længe 
været godt og grundigt trætte af, 
at vore medlemmer nærmest har 
været på herrens mark, fordi regler-
ne på området er uigennemskue-
lige og fortolkes forskelligt i de 
enkelte kommuner.

Lovændringen giver
ens behandling overalt
Med lovændringen lægges op til 
ens behandling landet over samt 
valgfrihed for den enkelte teltud-
lejer mellem en certificering eller 
ansøgning ved hver opstilling.
– Vi sendte i december forenin-
gens høringssvar til Folketinget, 

oplyser formanden. Heri anfører 
vi, at det er vigtigt, at de lovgiv-
ningsmæssige rammer udfyldes 
med et fornuftigt indhold – ikke 
mindst, fordi forslaget indeholder 
et meget stort antal bemyndigelser 
til ministeren.
Samtidig betoner foreningen, at 
der af sikkerhedsmæssige grunde 
bør stilles krav om et vist kendskab 
til teltopstilling erhvervet gennem 
deltagelse i relevante uddannelse.
– Som den organisation, der har 
teltudlejning som hovederhverv, 
ser vi frem til at blive involveret i 
det forestående udviklingsarbejde, 
og vi vil gerne stille vor ekspertise 
til rådighed i Folketingets udvalgs-
arbejde, betoner Svenning Kjær 
Pedersen.
Næstformand Heine Pedersen for-
tæller mere om certificeringsforsla-
get – se artiklen side 24-25.

Bestyrelsen sendte høringssvar til Folketinget. Fra venstre Torben Nielsen, Varde, 
Heine Pedersen, Ranum, Grethe Madsen, Kolding, Svenning Kjær Pedersen, 
Varde, og Brian Skøtt, Odense. 
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Af Svenning Kjær 
Pedersen, formand, 

Foreningen af 
Danske Festudlejere

Festudlejerne skal Festudlejerne skal 
have del i gildethave del i gildet
2012 har været et spændende 
år med masser af udfordringer. 
Nogle festudlejere har haft flere 
end andre, og nogle har været 
nødt til at lave lidt strategiændrin-
ger i deres forretninger.

Dette har resulteret i, at mange udlej-
ningsforretninger er kommet på rette 
spor, inden det er gået galt. Det er 
den rigtige måde at drive sin virksom-
hed på.
Jeg fornemmer, at krisen hos udle-
jerne ikke er så slem som den har 
været. Folk holder jo stadig fest, og 
hos de private er der jo stadig penge. 
Vi skal bare have dem til at bruge 
nogle af dem.
Danmark går fuldstændig i stå, hvis 
folk bliver ved med at snakke krise. 
Tingene breder sig som ringe i van-
det, når det blæser krise.
Nu er vinden ved at løje af. Derfor er 
der tid til at se fremad.

Den almindelige 
dansker skal bruge 
penge på tøm-
reren, mureren, 
mekanikeren, festudlejeren og tøjbu-
tikkerne med flere. Det skal ske, dels 
for at få noget fornuftigt for pengene, 
dels for, at alle leverandørerne også 
kan gå ud og købe varer eller tjene-
steydelser.
På den måde kommer der gang i det 
økonomiske kredsløb. 
Som formand for festudlejerne håber 
jeg, at vor branche får del i gildet, så 
nogle af de økonomiske midler kom-
mer vore medlemmer til gode.
Endvidere ser jeg frem til, at vi får 
rimelige rammer for vore virksomhe-
der – ikke mindst i form af den certi-
ficeringsordning, som nu er på vej fra 
Folketinget.

Gode medlemstilbud på nettet
og fordelagtig rabataftale
Som et tilbud til medlemmerne 
har Foreningen af Danske Festud-
lejere via www.festudlejer.dk i 
2012 lanceret flere ugetilbud.

– Vore medlemmer har taget virke-
lig godt imod disse tilbud, oplyser 
formand Svenning Kjær Pedersen. 
Mange leverandører er positive med 
hensyn til at lave disse tilbud til for-
eningens medlemmer.
– Desuden har vi netop fået en hel 
speciel aftale med firmaet Bent 
Brandt om gunstige betingelser ved 
køb af alt service, glas m.v., fortæller 
Svenning Kjær Pedersen. Her er der 
besparelser at hente for foreningens 
medlemmer.
Bestyrelsen vil arbejde videre på at 
få indkøbsaftaler med forskellige fir-
maer. Foreningen foretrækker enkelte 

firmaer med fordelagtige priser for 
medlemmerne frem for 30 firmaer, 
hvor alle kan købe til samme pris.
Formanden efterlyser emner, hvor der 
er noget at spare, f.eks på forsikringer.
– Hvis man ikke har de rigtige for-
sikringer, kan det være dyrt. Er man 
overforsikret, så er det også for dyrt. 
Derfor er det et emne, som vi arbej-
der videre med, understreger Sven-
ning Kjær Pedersen.
Der kan også være andre områder, 
hvor medlemmerne kan have udbytte 
af en rabataftale:
– Hvis du har ideer til andre emner, 
mail på: tsudlejning@tsudlejning.dk, 
så vi kan arbejde videre, siger Sven-
ning Kjær Pedersen. Eneste forud-
sætning for at drage fordel af tilbud 
og rabataftaler er medlemskab af For-
eningen af Danske Festudlejere. 
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Langdyssen 7, Lisbjerg . 8200 Aarhus N . Telefon 89 30 00 00 . Telefax 86 22 81 22 
bb@bentbrandt.dk . www.bentbrandt.dk

Artikel Varenr. Stk. kr.
Kurvelåg 81351009 23700

Kurvevogn, lav 81351092 97500

Ring og få vejledning til hvilken løsning passer bedst til dit behov.
Priserne er ekskl. moms og gyldige til 14.05.13. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

forskellige farver og er tilpasset 
hver enkelt glasstørrelse og type. 
Der kan leveres låg og kurvevogn til 
kurvene.

Vask glassene i kurven og sæt der-
efter låg på kurven, så er glassene 
altid rene og klar til brug. Kurven 
beskytter samtidig mod stød og 
slag, så spildet af glas minimeres.

CAMBRO STORE SAFETM

et komplet program af ruminddelte kurve
til vask og opbevaring af glas

Priseksempel på opbevaringsløsning
til 36 Princesa 19 cl vinglas

(ekskl. glas)

Kr. 357,-*
Før kr. 461,-

Kurvevogn til transport af glas

Kr. 975,-
Før kr. 1.285,-

*sammensat af 1 × 81351001, 1 × 81351104 og 2 × 85351204

SPAR OP TIL

25%
PÅ DE NÆVNTE MODELLER

Besparelsen er fratrukket

Artikel Varenr. Stk. kr.
Kop- og glaskurv, blå 81351001 13900

Ramme, 36 rum (bund) 81351104 7800

Ramme, 36 rum (top) 81351204 7000

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

Ruminddelte kurve
Optimer arbejdsgangen og minimer brud 
og ridser under transport, vask og opbevaring.
Undgå besværlig omladning til kasser.

Priseksempel: Glas højde: 170 mm. Glas diam.: 72 mm.

Opvaskekurv 23135001 144,-
2 toprammer 23135901 108,-
2 ruminddelere 23136201 112,-

I alt 364,-

Få yderligere 10% ved køb af 10 ruminddelte kurve.
Kontakt os for tilbud på kurve, der passer til dine glas.
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CENTRUM

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

www.kibaek-presenning.dk

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

FORÅRSTILBUD
FRA KIBÆK PRESENNING

RING RING 

OG FÅ ET GODT 
OG FÅ ET GODT 

TILBUDTILBUD

Sidedug   Sidedug   Pris pr. stk.

3 m sidedug 
– 2,20 m benhøjde . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 kr.
3 m sidedug m. vinduer 
– 2,20 m benhøjde . . . . . . . . . . . . . . 1.295 kr.

3 m  åser 
Galvaniseret i Danmark
Pris pr. stk. ved køb af:

20 stk. . . . . . . . . . 159 kr.
50 stk. . . . . . . . . . 139 kr.

TagdugTagdug
720 gram dug med akryllak 

samt 9 x 9 tråde med lowick garn

6 m tagdug . . . . . . . . . 1.795 kr.
9 m tagdug . . . . . . . . . 2.595 kr.
12 m  tagdug . . . . . . 3.495 kr.

Det stærkeste alu Det stærkeste alu 
på det danske marked
6005-T6 og anodiseret i 20 my

Alle profiler er certificeret og med 
produktionsnr. samt beregninger 
for vindlast på alle teltene
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Næstformand Heine Pedersen, for-
mand Svenning Kjær Pedersen og di-
rektør Jaroslav Pik foran en af AB Party 
Tents lastvogne.

Studieturen til PragStudieturen til Prag
blev en stor succesblev en stor succes
Foreningen af Danske Festudleje-
res studietur til Prag 31. oktober 
– 5. november sidste år blev en 
formidabel succes. Deltagerne fik 
god faglig viden, udveksling af 
synspunkter og styrkelse af det 
kol legiale fællesskab.

Ikke mindst besøget på Prags stør-
ste teltudlejningsfirma, AB Party Tent, 
vakte stor interesse. Direktøren for 
firmaet, Jaroslav Pik, bød de danske 
festudlejere velkommen og fortalte 
om firmaets opbygning og drift.

Kører udelukkende
med tyske Röder-telte
AB Party Tent blev startet i 1998. Fir-
maet har 14 faste medarbejdere samt 
yderligere 40-50 løsarbejdere i løbet 
af sæsonen. Den tjekkiske udlejnings-
virksomhed råder over 10.000 kva-
dratmeter telte.

– Vi kører udelukkende med cer-
tificerede telte fra det tyske firma 
Röder, fortalte den tjekkiske direktør. 
90 procent af udlejningen sker til 
virksomheder.
De danske festudlejere stillede mange 
faglige spørgsmål, som Jaroslav Pik 
besvarede. Den tjekkiske udlejnings-
leder ønskede til gengæld at høre, 
hvilke erfaringer, danske festudlejere 
har med oliefyr, automatiske vaske-
anlæg til teltduge og plastikgulve til 
telte.
Deltagerne havde lejlighed til at se 
Prag.
Ved den afsluttende middag rettede 
Svenning Kjær Pedersen, formand for 
Foreningen af Danske Festudlejere, 

Direktøren for Prag-firmaet orienterer i virksomhedens hal Inge Iversen, Låsby Telt- og 
Serviceudlejning, Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning, samt Lone og Jens Hjortshøj, 
Hjortshøj Party Service, Varde.

Deltagerne i studieturen blev vist rundt i 
AB Party Tents lokaler i Prag.

Danske festudlejere ved 
AB Party Tent i Prag.

en varm tak fil næstformand Heine 
Pedersen, som havde tilrettelagt den 
vellykkede studietur.

En ny studietur for festudlejere 
– til Vietnam – er udskudt til 
næste år.
Næstformand Heine Pedersen vil 
gerne høre fra udlejere, som er 
interesseret i at deltage i en sådan 
tur i januar / februar 2014. Samti-
dig vil Heine gerne vide, hvilke 
ønsker, udlejningsvirksomheder-
ne måtte have til firmabesøg, da 
der er mulighed for at tilpasse 
programmet til deltagernes øns-
ker.

 Festudlejer.dk 5
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Oplev en hel ny verden af bordduge

www.evolutionoflinen.com/#/dk
www.duni.com

Duni A/S, Lyngby Hovedgade 39, 2. sal, 2800 Lyngby

Evolin
TM

The evolution of
table covering

D

EvolinTM

Lad Hvalsø Teltvask vaske og vokse dine teltduge og sejl.
Vi vasker på den mest skånsomme og miljørigtige måde.
Det forlænger ikke bare levetiden men bevarer værdien 

og sikrer et smukt resultat. 

I vores tip-top moderne vaske-
maskine vasker vi telte og sejl 
op til 6,3 x 40 m uden at bukke 
og beskadige fi bre og derved 
svække strukturen.

VASK AF SEJL & TELTDUGE
presenninger & reklame-bannere

PLEJ DIN 
INVESTERING: 
Dine teltduge, sejl 
og presenninger 
holder længere, når 
de bliver vasket og vok-
set hos os – og desuden 
bliver de pæne at se på!

LBestil 

VASK & VOKS 

tlf. 46 40 84 10 

eller

kirsten@htu.dk

Hurtigt & 
Hurtigt & 

     effektivt
     effektivt

o
s

-
n 
å!

Voksen gør at 

Voksen gør at 

sejl og duge bliver 

sejl og duge bliver 

smudsafvisende

smudsafvisende
Pris for Vask • Voks • Tørring  
TELTDUGE: kun 8,50 kr. pr. m2 + moms

SEJL: kun 55,– kr. pr. m2 + moms

HVALSØ TELTVASK – tlf. 46 40 84 10



Markedet for telte til det profes-
sionelle marked har et stort poten-
tiale. I hvert fald når man spørger 
Kristian Hansen, som har startet sin 
egen virksomhed, Sækko Solu-
tions. 

Via opkøb af en eksisterede virk-
somhed har han nu oprettet sit eget 
firma, der har fokus på salg af telte og 
specialprodukter til industrien.
Kristian Hansen er ikke ukendt på 
om  rådet, da han er søn af Knud 
Hen  rik Hansen, som ejer KH One-
Stop/Sækko Presenning. Den nye virk-
somhed har kun overtaget en del af 
Sækko Presennings produktområder, 
og der vil således stadig være salg af 
presenninger fra Sækko Presenning, 
men med et fokus på Transportbran-
chen.

Produktion og salg
af kvalitetstelte
– Den nye virksomhed kan servicere 
branchen på bedst mulig vis, hvor 
knowhow i produktionen og et salgs-
team bestående af Ove Hansen 
og undertegnede går hånd i hånd, 
fortæller Kristian Hansen. På denne 
måde lægger Sækko Solutions vægt 
på samspillet med kunderne og pro-

Erfaren teltmand starterErfaren teltmand starter
nyt firma i Padborgnyt firma i Padborg

Indehaveren af det nye 
firma, Sækko Solutions, 

Kristian Hansen.

Karsten Hansen og 
Ove Hansen i den nye 

virksomhed, Sækko Solutions.

duktudvikling, så der også i fremtiden 
bliver produceret kvalitetstelte, som 
matcher ethvert behov. 
Som navnet Sækko Solutions indi-
kerer, laver firmaet meget mere end 
telte. På hjemmesiden vises der end-
videre eksempler på TÜW certifice-
rede hoppepuder, hoppeborge og 
airtracks. 
Et andet produktfokus er termopre-
senninger. Thermo er et isolerende 
materiale, der kan forhindre kulde i 
at trænge ind til evt. gods på paller, 
fødevarer eller nystøbt beton.
Omvendt kan termoprodukter også 
anvendes i den modsatte situation 
hvor kernetemperaturen på kølevarer 
skal bibeholdes. 
– Muligheder med termoprodukter/

presenninger er uanede. Det er kun 
fantasien der sætter grænser for 
anvendelsen, hvad enten det drejer 
sig om asfalt, der skal holdes varm, 
en palle med frostvarer, der skal 
holdes kold, eller ganske enkelt en 
køkkenhave, der ikke må få frost. 
Specielt har byggebranchen gavn af 
dette produkt, da det kan bruges 
som afdækning til nystøbt beton eller 
mure, som ikke tåler frost, fastslår 
indehaveren af den nye virksomhed, 
Sækko Solutions, Kristian Hansen.  
Det er muligt at se mere om de 
forskellige produkter fra Sækko Solu-
tions i den nye virksomheds produkt-
katalog 2013. Kontakt virksomheden 
for at få det tilsendt eller gå ind på 
www.saekkosolutions.dk/katalog

 Festudlejer.dk 7
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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

Kirke Værløsevej 16  •  3500 Værløse  • Tlf.: 4448 0095 • Fax: 4448 0210

NYHEDER 
stabelstole

RR
Belastning - 175 kg

122 cm x 61 cm
152 cm x 76 cm
183 cm x 76 cm - Kun 16 kg !
245 cm x 76 cm

Fordele:

• 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
• BIFMA testet

Ø 153 cm fold in halfd id in hn haad in haalfalfalf

Højdejusterbare borde
91 cm

74 cm

61 cm

122 cm x 61 cm

183 cm x 76 cm

Slut med det tunge løft

  SLUT MED SANDPAPIR, LAK OG SPLINTER I FINGRENE

FREMTIDENS MØBLER 
   - NOGET LETTERE

      

bbaa bb
HøHøjdjdejejususteterbrb bb
HøHøjjHHøøjj aa bb

122122 cm cm x  x 61 61 cmcm11
152152 cm cm x  x 76 76 cmcm11
183183 cm cm x  x 76 76 cm cm - K- Kun un 16 16 kg kg !!11 KKuunn 1166 kgkgkgkggg !!!!

55 cmcm x x 76 76 cmcm
183183
24524522

HH jdjdHHHH

SSlluutt  mmeeddddddddddddddddddddddd  ddeett  ttuunnggee  lløøfftt
SlSlulutut memedeeddddeddddddddddddddd

NNYYHHEEDDEENNYYHHEEDDEEEEEERREERRRRNNYYHHEEDDNNYYHHEEDDEEEE

FoFoFo

•••
••• UUU

ststololeessttoottoolleellee
gggg

•••

122 cm x 76 cm

THE ORIGINAL

Trinløs højde !

 SIMPLY BETTER ®
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Kom til minimesse og generalforsamling og få ny inspiration!

Det sker på: Hotel Hedegaarden
 Vald. Paulsensvej 4 · 7100 Vejle

Lørdag den 2. marts 2013 
Kl.10.00 Minimessen åbner

Kl.13.00 Frokost (inklusive en øl eller vand)

Kl.14.00 Generalforsamling *)

Kl.19.00 Middag

Søndag den 3. marts 2013 
Kl.08.00 Morgenmad
Herefter virksomhedsbesøg hos 
Freddys Udlejning, Virkelyst 1, 6000 Kolding

 Generalforsamlingen *)  Dagsorden
  
 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent 
 3. Opgørelse af antal stemmeberettigede
 4. Valg af to stemmetællere
 5. Formanden aflægger beretning
 6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2012
  samt budgettet for 2013, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen.
   På valg: Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer
   På valg: Birger Dyrby, Festmesteren,
   og Carsten Aamand, Aamands Udlejningscenter
 11. Eventuelt

Evt. forslag til behandling under punkt 7 skal være formanden 
i hænde på tsudlejning@tsudlejning.dk senest den 16. februar 
2013.

 

Lørdag den 2. marts og søndag den 3. marts 2013

Minimesse & Minimesse & 
 generalforsamling generalforsamling

VELKOMMEN
til minimesse 
& udstilling

– – – – –

ALLE 
– også ikke-medlemmer – 

indbydes herved til

Minimesse & udstilling
på Hotel Hedegaarden

Vald. Paulsensvej 4
7100 Vejle

– – – – –

MARTS

2
LØRDAG

20201133

Lørdag den 2. marts 2013
Fra kl. 10.00 til kl. 12.30

Kom og se nyheder inden 
for branchen og hils på kol-
leger!

En række førende virksom-
heder inden for festudlej-
ningsbranchen deltager i 
minimesse & udstilling.

Efter Minimessen er der 
generalforsamling i Forenin-
gen af Danske Festudlejere
for foreningens medlemmer

PÅ GENSYN 

på Hotel Hedegården i Vejle 

lørdag den 2. marts 2013
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Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege

TELTE og UDSTYR
til festudlejning

Plastgulv

Klapstole Stofstole Banquetstole Barstole Garderobestativ

Bord og 
bænkesæt

Bord 183 x 75 cm Runde borde
Ø 153 og Ø 180

Ståbord/Cafèbord



For at harmonise re 
kørekortreglerne i 

EU er der lavet nogle ændringer 
i Danmark.
Ændringerne trådte i kraft den 
19. januar 2013, men gælder kun 
for kørekort erhvervet efter denne 
dato.

Der er kommet flere kategorier inden 
for alle grupper af kørekort, men her 
vil vi kun tage dem med, som har 
betydning for vores erhverv, d.v.s.:

B almindelig bil
BE trailer til almindelig bil
C lastbil samt 
C/E lastbil og anhænger

B: Når en trailer til almindelig bil er 
over 750 kg, skal føreren altid have 
trailerkort.
Der er kommet en ekstra trailerkate-

Af Claus Petersen,
Hvalsø Teltudlejning

Nye regler om KØREKORT 
fra 19. januar 2013

gori B+. Her må man køre med et 
samlet vogntog på op til 4.250 kg. (er 
kun nødvendigt, hvis traileren er over 
750 kg). 
BE: Den gamle kategori BE eksisterer 
stadig. Her må man stadig køre med 
et samlet vogntog på op til 7.000 kg. 
C: Så er der kommet en ekstra kate-
gori til lastbil, C1 lille lastbil.
Med dette kørekort må man køre 
lastbil op til 7.500 kg. og trailer på 
max 750 kg.
C/E: C1 kan også kombineres med 
anhængerkort E, men hele vogntoget 
må tilsammen ikke være mere end 
12.000 kg. (har formentlig noget med 
reglerne for fartgrænser at gøre, da 
de starter her).
Den gamle kategori CE eksistere sta-
dig. Her må man køre med lastbil og 
anhænger ligesom før.
Alder for erhvervelse af kørekort
Man skal være 18 år for at erhverve 
kørekort til B almindelig bil og C1 lille 
lastbil. 
For at erhverve kørekort til C, stor last-
bil, skal man være 21 år. 
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Gyldighed for kørekortet
Kørekort til B almindelig bil er gæl-
dende i 15 år og skal herefter fornyes 
med ansøgningsblanket og nyt bil-
lede. Der skal ikke afleveres lægeat-
test eller bestås nogle prøver, som 
det er lavet nu. 

Kørekort til C1 lille lastbil og C stor 
lastbil er gældende i fem år og skal 
herefter fornyes med ansøgnings-
blanket og nyt billede. Der skal ikke 
afleveres lægeattest eller bestås 
nogle prøver, som det er lavet nu. 

Vedrørende kørekort udstedt før den 
19. januar 2013 bliver der ikke ændret 
ved gyldighedsperioden.

Disse nye regler gælder nemlig kun, 
når man har taget kørekort efter den 
19. januar 2013.
For alle som har et kørekort udstedt 
før denne dato, gælder de gamle 
regler stadig.
Så har man kørekort til f.eks. BE må 
man køre med et vogntog (bil og 
trailer) på i alt 7.000 kg.

Hygge og stemning i Varde
                     trods kuldegrader udenforSelv om minusgraderne var til 
at tage og føle på udenfor, 
skaffede Festudlejning.com i 
Varde menneskelige plusgra-
der indenfor.
Virksomheden markerede lør-
dag den 19. januar sit 20-års 
jubilæum samt indvielsen af sit 
nye domicil. 

I den forbindelse havde Gitte og Tor-
ben Nielsen, Festudlejning.com, sør-
get for ekstra stemning via den popu-
lære entertainer, Jacob Haugaard. 
Han stillede op i neongul mundering 
og leverede et forrygende under-
holdningsprogram. Desuden var der 
udstilling af toiletvogne og vogne til 

Torben Nielsen, 
Jacob Haugaard 
og Gitte Nielsen 
ved jubilæums- 
og indvilesesar-
rangementet i 
Varde. 

På trods af der var 
hundekoldt uden-

for, var der lunt 
inden døre. Her 
Jacob Haugaard  
på scenen, mens 
de spisende gæ-

ster ser til.

andre formål – alt sammen udstyr, 
som Festudlejning.com udlejer.
Festudlejning.com markerede 
som omtalt jubilæet samt indvi-
else af de 1100 kvadratmeter nye 
lokaler i en tidligere fabriksbyg-
ning på adressen Gellerupvej 112, 
Port B, i Varde.

Knap 200 gæster 

deltog i arrangementet. 

Det må betegnes som en 

vaskeægte succes
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• Vi har ALTID telte på lager og kan derfor levere fra dag til dag. 

• På alle vores aluramme telte yder vi pris- og suppleringsgaranti.

• Altid 3 års garanti.

• Alle vores duge er udført i flammehæmmende PVC (jvnf. DIN 4102 B1).

• Alle vores duge er vævet af Lowick 725 g/m2 garn (forhindrer skimmel 

indvendig i dugens vævning).

www.zederkof.dk  •  89121200



Overdækning af vinterbyggerier 
ved hjælp af telte er blevet et hit 
for Ranum Teltudlejning, der har 
fået fremstillet nogle specialkon-
struktioner, så mange ønsker og 
behov fra bygherrerne kan tilgo-
deses. 

Tiltaget med overbygning er blevet 
godt modtaget, da det på den måde 
er muligt at lave arbejdsmiljøvenlige 
forhold for medarbejderne samtidig 
med økonomiske besparelser for 
bygherrerne. Udgifterne til vinterfor-
anstaltningerne bliver minimeret. Der 
bruges ikke tid på at fjerne sne fra 
byggematerialerne og dække dem til 
igen om aftenen. Der er de optimale 
arbejdsforhold hele dagen igennem. 
Vejrligsdagene er væk, og antallet af 
sygedage og arbejdsulykker minime-
res væsentligt.

Overbygningerne er
blev godt modtaget
– Ideen med overbygning af bygge-
pladserne er blevet godt modtaget 
af håndværkerne og byggeansvarlige. 
Det giver et sundere og tørt byg-
geri, kundetilfredsheden er stor og 
byggerier, der er færdige til tiden. 
Der skal ikke betales dagbøder ved 
forsinket byggeri. Dette og en række 
andre positive ting gør, at vi har haft 

Overdækning med telteOverdækning med telte
et vinterhit for Ranumet vinterhit for Ranum  

henvendelser fra bygherrer overalt i 
Danmark, samt fra universiteter, hvor 
elever er interesseret i at lave afhand-
linger omkring tiltaget, siger Heine 
Pedersen, Ranum Teltudlejning.
– Teltoverbygningerne af byggeplad-
serne taler for sig selv, og interessen 
smitter. Det betyder, at der i områder 
pludselig er et stort behov, som skal 
dækkes og det er jo gode signa-
ler. For at øge kendskabet til vores 
koncept har vi rundsendt materialer 
til omkring tre tusinde håndværkere, 
entreprenører, arkitekter og andre 
inden for byggebranchen. Hvis blot 
en lille procentdel er interesseret, så 
kan vi gøre vinterudlejningen til en 
positiv gevinst på tidspunkter, hvor 
grejet ellers ligger stille, pointerer 
Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning.

En overbygning sparer en række om-
kostninger, og arbejdsprocessen går 
væsentligt hurtigere end ved udendørs 
byggeri.

Et tørt byggeri er en fordel for såvel 
håndværkere som mestre og bygherrer.

Opvarmning af teltene gør, at der selv 
i vinterperioder kan arbejdes i en god 
temperatur. Det betyder mindre på-
klædning, bedre rørlighed og større 
effektivitet.
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wwwwww.festudleje.festudlejerr.dk

Start Den gode Fest med en henvendelse til wwStart Den gode Fest med en hen w.festudlejer.dk

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

Hedehusene

Hjørring
Hjørring

Sæby

Frederikshavn

Fredensborg

Nykøbing F

Svendborg

Hobro

Låsby

Karup

Ranum

Thisted

Her bor vi!

Herlev
Herlev

Horsens

Lystrup
Grenå

Silkeborg

Randers

Horsens

Flemming

Brøndby
Brøndby

Kolding

Kokkedal

Fredericia

Vemmelev

Søndersø

Sunds

Varde
Varde

Varde

Vojens

Odense
Odense

Næstved

Vedbæk

Hedehusene

Køge

VallensbækHvalsø

Løsning

Tilst



www.festudlejer.dk

Start Den gode Fest med en henvendelse til wwnvendelse til wwww.festudleje.festudlejerr.dk.dk

Jylland
Flemming
Festgården
Tlf. 76 90 66 00 

Fredericia
Festmesteren
Tlf. 75 92 44 11

Frederikshavn
Frederikshavn Telt- & 
Serviceudlejning
Tlf. 23 44 67 39

Galten
Byens Festudlejning
Tlf. 70 26 56 56

Grenå
Alt til festen.dk
Tlf. 70 22 63 11

Hjørring
Hjørring Telt- og Serviceudlejning
Tlf. 98 92 15 69

Hjørring
Ørnbøl Service- og Teltudlejning
Tlf. 98 90 99 59

Hobro
EventBasen
Tlf. 98 55 77 48

Horsens
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning
Tlf. 75 64 10 77

Horsens
Centrum Serviceudlejning
Tlf. 76 62 24 80

Karup
Karup Teltudlejning
Tlf. 40 18 61 16 

Kolding
Freddy’s Udlejning
Tlf. 75 50 33 33

Lystrup
Alt til festen.dk
Tlf. 70 22 63 12

Løsning
Løsning Telt- og Serviceudlejning
Tlf. 75 65 00 59

Låsby
Låsby Telt- & Serviceudlejning
Tlf. 86 95 16 65

Randers
Alt til festen.dk
Tlf. 70 22 63 10

Ranum
Ranum Teltudlejning
Tlf. 98 67 68 39

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

Sunds
Midtjysk Festudlejning
Tlf. 97 14 40 98

Sæby
Sæby Fest Service
Tlf. 98 46 38 30

Thisted
Thisted Serviceudlejning
Tlf. 97 92 11 12

Varde
Festudlejning.com
Tlf. 75 22 52 57

Varde
Hjortshøj Party Service
Tlf. 75 25 17 29

Varde
Tinghøj Service Udlejning
Tlf. 75 26 14 86

Vojens
Aamand Udlejningscenter
Tlf. 74 50 64 40

Fyn
Odense
A-udlejning
Tlf. 66 12 29 27

Odense
Fyns Serviceudlejning
Tlf. 66 11 11 99

Svendborg
Alletiders Party Service
Tlf. 62 22 10 33

Søndersø
Vigerslevlund Udlejning
Tlf. 64 89 23 30

Sjælland og Falster
Brøndby
Dantelt.dk
Tlf. 43 44 78 78

Brøndby
Schlüntz Festudlejning
Tlf. 43 43 40 80

Fredensborg
Fest- og Service.dk 
Fredensborg
Tlf. 48 48 21 06

Hedehusene
FløngPartyTelt
Tlf. 40 33 62 00

Hedehusene
Roskilde Teltudlejning
Tlf. 46 59 34 84

Herlev
Bribon Totalservice
Tlf. 70 22 44 11

Herlev
Rent a Tent A/S
Tlf. 44 53 35 11

Hvalsø
Hvalsø Teltudlejning
Tlf. 46 40 84 10

Kokkedal
Service 2000 A/S
Tlf. 70 20 20 00

Køge
Harleqin Lej til Fest
Tlf. 70 15 73 73

Nykøbing F
Ebbe’s Udlejning
Tlf. 54 82 10 74

Næstved
Faxe Teltudlejning
Tlf. 56 71 24 25

Vallensbæk
Bord Dæk Dig A/S
Tlf. 36 30 36 33

Vedbæk
Charlottenlund 
Udlejning ApS
Tlf. 39 64 31 46

Vemmelev
Vemmelev Festudlejning 
og Festbutik
Tlf. 57 82 07 19

Foreningen af Danske Festudlejeres medlemmer leverer service, borde, stole, festtelte,
hoppeborge, legeredskaber og meget andet festmateriel.

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

Start Den Gode Fest med en henvendelse til Danmarks professionelle Festudlejere

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

Den direkte linje til medlemmerne af Foreningen af Danske Festudlejere 
– Deres garanti for god og faglig service –
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HUSK 
Minimesse & generalforsamling 

i Vejle 
lørdag den 2. marts 2013
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Festudlejningsbranchen tiltrækker 
initiativrige folk med vidt forskel-
lig baggrund. Det gælder også i 
Kolding, hvor Grethe Madsen for 
snart 15 år siden skiftede jobbet 
som sygeplejerske i Vejle ud med 
at blive indehaver og leder af  
Freddy’s Udlejning.

– Jeg havde ingen erfaring med fest-
udlejning, fortæller Grethe Madsen. 
Dog stod jeg ikke på bar bund, idet 
jeg havde en god uddannelses- og 
erhvervsmæssig erfaring. Jeg havde 
arbejdet mange år som sygeplejerske, 
hvor jeg havde gennemgået en leder-
uddannelse. Hertil kom, at jeg i for-
vejen havde en uddannelse inden for 
hotel- og restaurationsområdet samt 
en uddannelse som teknisk assistent.

En moderne virksomhed
med gammeldags dyder
 Freddy’s Udlejning i Kolding er en 
moderne virksomhed med gammel-

dags dyder. Takket være et dygtigt og 
erfarent personale står firmaet stærkt 
inden for udlejning af service, borde 
og stole samt andet festudlejnings-
udstyr.
– I forhold til størstedelen af kolleger-
ne er Freddy’s Udlejning atypisk, fordi 
vi ikke har eller har haft telte. Vi laver 
dog mange totalarrangementer, hvor 
vi samarbejder med en leverandør, 
som kun har telte. Freddy’s Udlejning 
er personalemæssigt anderledes end 
de fleste andre festudlejere, under-
streger Grethe Madsen. Vi er til sta-
dighed tre-fem beskæftiget og er året 
rundt aldrig under tre ansatte. Vi har 
ligesom andre festudlejere lidt lav-
sæson i januar/februar, men så kører 
vi afspadsering.
Virksomhedens styrke er især det 
faste personale, hvor ancienniteten 
spænder fra fem til næsten 40 års 
ansættelse. 
– Det, vi vægter mest, er service 
og kvalitet, pointerer Grethe Madsen. 

Festudlejningsbranchen tiltrækker 
initiativrige folk med vidt forskel-
lig baggrund Det gælder også i

dags dyder. Takket være et dygtigt og 
erfarent personale står firmaet stærkt 
inden for udlejning af service borde

Sygeplejersken blevSygeplejersken blev  festudlejer 
                                                            med STOR SUCCES i Kolding

  
Foreningskasserer

Indehaveren af 
Freddy’s Udlej-
ning i Kolding, 
Grethe Madsen, 
har siden 2011 
varetaget kassererpos-
ten i Foreningen af Dan-
ske Festudlejere.

– Som ny spiller på banen 
har det betydet rigtig 
meget at være medlem af 
vor brancheforening. Her 
har jeg truffet mange gode 
kolleger og fået mange 
nyttige tips og råd. Man 
kan altid ringe og spørge 
en af kollegerne i forenin-
gen til råds, og den åbne 
erfaringsudveksling er guld 
værd.
Kassereren håber, at for-
eningen finder frem til et 
fælles værdigrundlag med 
standarder og normer, 
som branchen kan være 
bekendt.
Grethe Madsens tilværelse 
fyldes af virksomheden i 
Kolding, familiens pragtful-
de villa med have i Vejle, 
mange gode venner samt 
børn og børnebørn.

Et godt team. Fra venstre Grethe Madsen, Pernille Povlsen, Leif Damgaard, Erling 
Jørgensen og René Kristensen.
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Har vi lovet noget, så holder vi det. 
Personalet ved, at det er vort eksi-
stensgrundlag, og vore mange kun-
der ved, at de kan regne med, at vi 
overholder vore aftaler. Det scorer vi 
mange point på.

De store bryllupper
står lidt i stampe
Festudlejningsbranchen har udviklet 
sig meget i årenes løb. Det gælder 
også i de år, Grethe Madsen har stået 
i spidsen for Freddy’s Udlejning.
– Mange flere holder nu fest hjemme i 
haven. Der er jo også en verden til for-
skel på gamle dage med grimme blå 
stoftelte uden vinduer og de flotte, 
elegante løsninger, vi kender i dag. 
Finanskrisen har givet sig udslag i, at 
folk ofrer lidt færre penge på fester 
end tidligere. Bemærkninger som: 
”Jeg har også selv noget” er ikke ual-

mindelige i forsøget på at spare lidt. 
Som en af kollegerne udtrykte det 
forleden: ”Det er utroligt så meget, 
en tallerken, et sæt bestik og et glas 
kan bruges til”. Inden finanskrisen 
blev der ofte udlejet mere service pr. 
fest end nu. De store bryllupper har 
stået lidt på stand by, men de skal 
nok komme igen, forudser Grethe 
Madsen.
Mange sætter pris på smukke løsnin-
ger til deres fest. Det får de bl.a. ved 
at leje service og festudlejningsudstyr 
hos Freddy’s Udlejning. Fremfor at 
bruge discount-service efter ”Brug-
og-smid-væk”-metoden foretrækker 
kunderne kvalitetsløsningen, hvor ele-
gant service og flotte glas er med til 
at sætte prikken over i-et i festen. Det 
er en mere stilfuld og grøn måde at 
holde fest på.
To tredjedele af omsætningen i 

Freddy’s Udlejning kommer fra virk-
somheder, hoteller, skoler og andre 
offentlige institutioner hovedsagelig 
i Kolding og omegn. I forbindelse 
med totalarrangementerne arbejder 
Freddy’s Udlejning som omtalt sam-
men med en teltleverandør. Hertil 
kommer, at virksomheden på det 
kulinariske område samarbejder med 
flere rigtig gode madleverandører.

160 konfirmationsordrer
ekspederes på en weekend
Foruden virksomheder og institutio-
ner har Freddy’s Udlejning mange 
private kunder. I forårets store kon-
firmationsweekend har virksomhe-
den omkring 160 ordrer. Heraf køres 
cirka halvdelen ud, mens den anden 
halvdel afhentes på Virkelyst 1, hvor 
Freddy’s Udlejning har til huse.

Sygeplejersken blev festudlejer festudlejer 
                              med med SSTTOR SUCCES OR SUCCES i Koldingi Kolding

Knud Christensen, Kolding 
afregner for leje af duge.

Grethe Madsen i 
virksomhedens lager.

René Kristensen 
vasker op.

Fortsættes side 19
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GØR DIN 

FORRETNING 
LIDT FESTLIGERE MED  
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

Køb dansk kvalitet til festen

Undgå de tunge løft

Nem at rengøre

IkaRoll. 

L

IkaFloor. 

L

IkaFloor. 

NY hjemmeside: www.ikadanfl oor.com



Grethe Madsen ved det gamle ordrestyringssystem.

Det er også her, udlejningsvirksomhe-
den præsenterer elegante forslag til 
bordopdækninger i sit flotte udstil-
lingslokale. Den 600 kvadratmeter 
store bygning rummer også lagerhal 
til borde, stole og andet festudlej-
ningsudstyr.
– Mange af de besøgende i vor 
udstilling vil gerne danne sig et ind-
tryk af, hvilke muligheder de har for 
at gøre deres fest til noget sær-
ligt, betoner Grethe Madsen. Når der 
vælges duge, er de ofte sorte eller 
hvide. Så kan dekoration og bord-
pynt let passes ind og give det indi-
viduelle look. Vi rådgiver også om, 
hvor meget festopdækningen fylder. 
Vi støder ofte ind i, at folk ikke har 
et realistisk billede af, hvad der kan 
rummes i deres stue. Nogle gange 
kan det slet ikke lade sig gøre, og 
andre gange vil gæsterne komme til 
at sidde alt for tæt.
Grethe Madsen har det sidste par år 
haft sin datter, Pernille Povlsen, som 
er uddannet tjener, til at hjælpe og 
aflaste hende.

– Jeg trapper lidt ned og vil gerne 
have lidt mere fri, hvilket vel er rime-
ligt, når man nærmer sig folkepensi-
onsalderen, siger Grethe Madsen. Jeg 
er rigtig glad for virksomheden, men 
skal måske til at tænke over, hvad der 
skal ske i fremtiden. Jobbet her er 
overvejende et 9-17-job. Regnskabet 
har jeg valgt at tage med hjem i week-
enden. To gange 14 dages ferie om 
året er et must. De åndehuller kan jeg 
have, fordi jeg har gode medarbej-
dere. Disse pusterum betyder, at jeg 
fortsat synes, at mit arbejde er sjovt at 
have med at gøre.
Grethe Madsen er netop vendt hjem 
efter sammen med sin mand at have 
holdt vinterferie i Egypten. 
Freddy’s Udlejning startede i 1946. 
Virksomheden har i årenes løb opar-
bejdet en stor og trofast kundekreds 
i det dynamiske Koldingområde og 
fremstår i dag som en blomstrende 
virksomhed. Freddy’s Udlejning er 
bevis på, at de gamle dyder kombi-
neret med god ledelse og dygtige 
medarbejdere også anno 2013 er 
vejen til succes. 

Fortsat fra side 17 

Mor og datter på kontoret.

Glimt fra 
udstillingen 
hos Freddy’s 
Udlejning.

Freddy’s Udlejnings domicil.l..
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3 sikre hits
- fås nu i mindre portioner

Slush Ice 
1 liters dunke i karton 

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

 tilpasset i antal.

Popcorn
1 spand = 125 ltr. popcorn

inkl. salt + kokosolie.

Candy  oss 
1 kg spande i karton 

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

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

Markstykkevej 4B
2610  Rødovre

Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S

Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars
TLF. 98 62 17 11 · FAX 98 62 27 99

A A i & C t lt kk i t A/St ltt kkA A i & C

  
bliver produceret på 
AARS BOGTRYK & OFFSET
bliver producereett på
Festudlejer.dk Festudlejer.dk 

AA

Vi står parat med 
• ideer  
• ekspertise  
• erfaring

Lad os 
producere 

Deres næste 
tryksag



Kom på forkant med kursuskrav

Vi har et kanon tilbud til For-
eningen af Danske Festudlejeres 
medlemmer! Vi har nemlig fået til-
sagn fra tidligere bankdirektør og 
underviser Preben Harder Johan-
sen om at undervise på et kur-
sus, fredag den 1. marts 2013 på  
Hotel Hedegaarden, Vejle, som 
en optakt til vort årsmøde.

Preben Harder Johansen havde 
mange af foreningens medlemmer 
stor fornøjelse af, da han undervi-
ste om regnskaber og budgetter på 
Hotel Fåborg Fjord ved forårsmødet 
marts 2010.
Han er en humoristisk underviser med 
et stort og bredt kendskab til arbejds-
gangen i danske virksomheder. Med 

sit kendskab til den daglige drift 
i virksomheder serverer han mange 
guldkorn, som kan bruges i udlej-
ningsforretningerne.
Der vil i hans oplæg blive givet gode 
tips til, hvordan man laver en rigtig 
kalkulation af ens udlejningspriser og 
hvilke ting, man skal huske at have 
med i udregningerne. Han vil også 
komme med forslag til, hvordan man 
kan tilføre sin virksomhed ny omsæt-
ning. Betydningen af regnskaber og 
budgetter vil også blive berørt i hans 
oplæg.
Ligeledes vil Preben Harder Johansen 
give et bud på, hvordan han ser den 
økonomiske udvikling i Danmark i de 
kommende år samt på, hvordan han 
forventer, det vil påvirke festudlej-
ningsbranchen.

25. feb. - 1. marts 2013: Montering af rammetelte

4. - 8. marts 2013: Koordinering af teltmontage

11. - 15. marts 2013: Montering af børneforlystelser

Deadline for tilmelding: Mandag, den 11. feb. 2013

SUPERTILBUD SUPERTILBUD 
til medlemmernetil medlemmerne
– få værdifuld viden– få værdifuld viden

Følger Folketinget opfordringerne fra Foreningen af 
Danske Festudlejere om lovmæssige kursuskrav til 
certificering af teltopstillinger, så er det vigtigt, at for-
eningens medlemmer er klar til at være med fra starten.

Det er ligeledes vigtigt, at vi over for politikerne kan påpege, 
at vore medlemmer er klar til at indgå i certificeringskravene 
med de anbefalede kurser i baglommen.

Vi anbefaler derfor vore medlemmer at tilmelde sig selv og 
medarbejdere til følgende kursusforløb, som AMU Nordjyl-
land udbyder:

Hjælp til tilmelding af kursister fås ved henvendelse til: 
AMU Nordjylland på tlf. 96 33 22 11

Kurserne afvikles hos 
Ranum Teltudlejning, Vesterled 44, 9681 Ranum

Indlogering sker på Løgstør Parkhotel

um
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Er der spørgsmål 
omkring kurserne, 

er I meget velkomne til at 
kontakte Heine Pedersen, 

Ranum Teltudlejning, 
på 21 42 68 39

Der er således lagt op til et ind-
holdsrigt kursusforløb, som vil kunne 
være til stor hjælp for den enkelte 
festudlejer.

Preben Harder Johansen underviser på 
kurset i Vejle den 1. marts 2013.

KURSUSFORLØB:
Fredag, den 1. marts 2013 

kl. 13.00 – 20.30 
på Hotel Hedegaarden, 

Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.
Yderligere information vil blive 
fremsendt pr. mail til medlem-

mer af Foreningen af Danske 
Festudlejere.

På bestyrelsens vegne Svenning Kjær Pedersen, formand
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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.com

Röder HTS öHöHöHöcckckeer GmbH - Hini
Tel: +49 6049 95100 - F

• Kontakkt tt iiiiiiii SSSSScScandinavien: Carsten Lidegaard - Tel: +46 70325 36
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Kvalitet og service skal være i top 
og prisen i bund. Det er målet 
hos den nye teltleverandør Lund 
Telte i Kibæk. Tre garvede, telt-
kyndige personer udgør ledelsen 
i firmaet. De har flere års erfaringer 
fra Kibæk Presenning, hvor Torkild 
Lund i en periode var direktør, 
Morten Lund sælger og Henning 
Lund værkfører i produktionen. 
De tre satser nu på at få del i leve-
rancerne til det danske og euro-
pæiske teltmarked.

– Vi kan levere vore telte og diverse 
løse dele så som aluminium, stål og 
duge billigt, fordi vi har været inde 
og kigge på, hvor der kan spares i 
produktionen og ved, at vi ikke har 
bundet os til store faste udgifter. Vi 
har etableret en fabrik med seks fast 
ansatte, som alle er virkelig kyndige 
personer inden for branchen. Her 
fabrikeres alle vore teltduge af PVC af 
kendte mærker som Mehler og Nazil. 
De overholder alle brandmæssige 
krav og er fremstillet med low-wick. 
Aluminiums profiler er leveret igen-
nem en dansk producent, ståldele og 
dugene er produceret i Tyskland og 
Polen. Samlingen står vi selv for. Vi 
har cirka tusinde kvadratmeter lager 

og værksted til rådighed her i Dan-
mark, fortæller Torkild Lund.
Lund Teltes mål er altid at have en 
lagerkapacitet, så firmaet kan levere 
bestilte dele og telte i løbet af få 
dage. Virksomheden vil have de mest 
gængse farvede duge på lager, mens 
specialduge laves på bestilling. Alu-
minium skærer firmaet selv op og har 
altid et lager, så man hele tiden kan 
klare større mængder.
– Priserne skal være i bund for såvel 
dem, der køber få som mange telte 
eller dele. Derfor kan folk, der hen-
vender sig til os forvente, at vi ligger 
væsentligt under andre teltudbyde-
res priser, og at kvaliteten er i top. 
Prisforskellen opstår alene ved, at vi 
har kigget på alle led i produktionen 
og fundet de bedste kvalitetsproduk-
ter til den bedste pris, som laves for-
skellige steder i Europa, understreger 
Torkild Lund. 
– Kunder i Danmark kan henvende sig 
til os på alle tidspunkter af døgnet/
ugen, for at få et tilbud eller aftale 
leverancer. I udlandet sker salget 
igennem sælgere, som vi har indgået 
kommissionsaftaler med. Da vi har 
mange forbindelser i hele Europa ser 
vi store muligheder for at få leveringer 
af telte og teltdele til mange lande på 
kort tid, pointerer Morten Lund.

Lund Teltes mål er
KVALITET TIL LAVPRIS

Trioen Torkild, Morten 
og Henning Lund fra 
Lund Telte tilbyder 
kvalitetstelte til 
discountpriser.

--------------------------------------Nyt medlem
Nyt medlem

--------------------------------------
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Karup Telt-
udlejning
præget af 
vokseværk

Det går stærkt i Karup Telt-
udlejning, fortæller indeha-
veren, Jesper Christiansen. 
Derfor er virksomheden i 
færd med at indrette 500 
kvadratmeter lokaler på 
adressen Hessellundvej 14 
ved Karup.

Karup Teltudlejning startede i 
2006. Jesper Christiansen har 
været eneindehaver siden 
marts 2011.
Udlejningsvirksomheden råder 
over mere end 1000 kvadrat-
meter telte, borde og stole 
til 800, service til 500 samt 
diverse jukebokse, slushice-
maskiner m.v. Virksomheden 
tilbyder også opvask af det 
udlejede service.
– Udlejningen er steget mærk-
bart, og det er ingen hem-
melighed, at firmaet er vokset 
ud af de eksisterende rammer 
på 150 kvadratmeter i Karup 
by, understreger Jesper Chri-
stiansen. Det er ikke sagen at 
mangle plads og være henvist 
til at opbevare udlejningsma-
teriel i containere og gulv i 
lejede lokaler uden for byen.
Karup Teltudlejnings nye loka-
ler forventes at stå klar i april, 
således at virksomheden kan 
få gavn af dem i den forestå-
ende højsæson.
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Energistyrelsen lægger i et for-
enklingsforslag til Folketinget 
op til, at der skal ske radikale 
ændringer inden for opstilling af 
flytbare konstruktioner, som telte 
hører ind under. I dag hører tel-
tene under reglerne for byggeri, 
og der skal ansøges om byg-
getilladelse til opstilling af telte. 
Der skal udstedes en tilladelse 
samt en ibrugtagningstilladelse 
og en afsluttende sagsbehand-
ling af, at teltet er nedtaget. 

Fremadrettet skal indehaveren af et 
telt kunne vælge mellem enten at få 
certificeret sit telt eller ansøge om 
en godkendelse ved hver opstilling.

Oplægget behandles
i Folketinget i februar
Oplægget fra Energistyrelsen be -
handles i februar i Folketinget, hvor-

efter de endelige krav og retnings-
linjer udformes, og en ny lovgivning 
forventes færdig i april 2014.
Hvad kravene til teltene bliver, vides 
ikke. Man undersøger for tiden de 
teltkrav, som i flere år har været 
gældende i Sverige. Dette sker sam-
tidig med, at man studerer EU-
standarden for midlertidig opstilling 
af telte. Om det bliver en af de to 
ordninger eller et miks vides ikke, da 
udvalgsarbejdet herom først påbe-
gyndt efter vedtagelsen af lovforsla-
get i Folketinget.

En udfordring for
hele teltbranchen
– Vi ser det som en udfordring for 
teltudlejningsbranchen at få tilpas-
set materiellet til de krav, der måtte 
blive gældende. Det er en stor for-
del, at der bliver ens regler for hele 
landet. I Foreningen af Danske Fest-
udlejere følger vi nøje udviklingen 

og har til høringsfasen, der sluttede 
i midten af december sidste år, 
fremsendt vores høringssvar til det 
udsendte materiale, siger næstfor-
mand Heine Pedersen.
Næstformanden har været til møde 
med de jurister, der styrer sagen 
i Energistyrelsen sammen med 
repræsentanter fra DI, som bistår 
deres medlemmer i teltbranchen.

Vigtigt, at sikkerhed
øges via uddannelse
– Det er vigtigt, at vi følger udvik-
lingen nøje og får så stor indfly-
delse som muligt på det regel-
sæt, der måtte blive vedtaget. Vi 
mener i bestyrelsen, at vort mange-
årige ønske om at få øget kravene 
omkring sikkerhed med opstilling, 
brug og nedtagning af teltene er 
væsentligt. Der skal være et ens-
artet regelsæt gældende for alle 
danske kommuner. Derfor bakker vi 

CeCertifirtificering af telte blivercering 
EN REVOLUTION I TELTBRANCHEN EN REVOLUTION 

Kibæk vil samarbejde Kibæk vil samarbejde 
om teltcertificeringom teltcertificering

Salgschef hos Kibæk 
Presenning A/S, Carsten 
Svendsen ses her sammen 
med afdelingsleder Dejan 
Vujovic ved et telt, der vil 
blive tilbudt det udvalg, som skal ud-
færdige certificeringskravene, så der er 
noget konkret at tage udgangspunkt i.



– Kibæk Presenning A/S byder 
Energistyrelsens tiltag om at ind-
føre en certificeringsordning for 
telte velkommen. Samtidig vil 
virksomheden komme med for-
slag til, hvordan en kontrol af de 
dele, der indgår i teltkonstruk-
tioner, kan laves lettest og mest 
optimalt, siger salgschef Carsten 
Svendsen, Kibæk Presen ning, 
som ser store udfordringer i de 
nye tiltag, der arbejdes med i 
folketinget.

– Den politiske behandling af krave-
ne om certificering er så langt frem-
me, at jeg forventer en lovgivning 
inden for et års tid. For at ordningen 
ikke bare bliver skrivebordsarbejde, 
kommer vi gerne med forslag til, 
hvordan mærkning af såvel teltduge 

som bærende konstruktioner skal 
være. Vi afventer nogle konkrete 
udmeldinger om, hvilke krav det er, 
der skal opfyldes til de bærende 
dele af teltene. Vi indgår også gerne 
i de beregninger, der skal ske på 
området, fastslår salgschef Carsten 
Svendsen, Kibæk Presenning A/S.

Ser frem til klare
retningslinjer
Kibæk Presenning ser frem til klare 
retningslinjer omkring, hvad der 
kræves af en teltkonstruktion. Virk-
somheden erkender, at der i dag er 
frit spil med kvaliteterne af de telte, 
der opstilles. De skal blot stå sikkert 
under alle vindforhold. Hvad sikkert 
er, ser man, når et telt har været ude 
i hård vind: Er det blevet stående 
eller ej? Danmark er ikke under-
lagt de samme kvalitetskrav, som 

er gældende i mange andre lande. 
Det giver et broget marked omkring 
kvaliteten af og prisen på de telte, 
der forhandles i Danmark.
– Sikkerheden ved teltopstillingerne 
skal være så stor som mulig. Det 
medvirker vi gerne til og ser alene 
certificeringskravene som udfor-
dringer og ikke problemer. Jeg 
for  venter, at vores produktion vil 
opfylde de krav, der vil blive stil-
let. Vi har vindberegninger på vore 
telte og har i flere år leveret telte til 
markeder, hvor der er strenge krav 
til konstruktionerne, understreger 
salgschef Carsten Svendsen.

Kibæk Presenning ser frem til et 
godt samarbejde med Foreningen 
af Danske Festudlejere omkring 
medvirken til at lave nogle håndter-
bare certificeringskrav.

Certificering af telte bliveraf telte bliver
EN REVOLUTION I TELTBRANCHEN I TELTBRANCHEN 

op omkring forslaget, men ønsker 
også indflydelse på udmøntningen 
og tilpasning af de krav, der vil blive 
stillet til teltenes konstruktioner og 
duge. Bestyrelsen har derfor tilbudt 
at stille ekspertise til rådighed i den 
arbejdsgruppe, der vil blive nedsat 
omkring certificeringen, pointerer 
Heine Pedersen.
– Vi har foreslået Energistyrelsen, at 
der sammen med en certificering 
af teltene skal være et lovmæssigt 
krav om uddannelse af indehaverne 
af telte og den ansvarlige medar-
bejder, som forestår opstillingen, 
så alle er klar over gældende regler. 
Med et uddannelsesbevis i hånden 
har vi sikkerhed for, at alle i tel-
topstillingsbranchen har viden og 
kendskab til den række af sikker-
hedsforanstaltninger, der skal være 
omkring opstilling, brug og nedtag-
ning af telte, siger Heine Pedersen, 
Ranum Teltudlejning.

Kursusrækken kan
med fordel udbygges
– Hvad angår kursuskravene henvi-
ser vi til den række af kurser, som 
mange medlemmer af Foreningen 
af Danske Festudlejere har gennem-
gået, og hvor foreningen har været 
brobygger ved udformningen af 
indholdet og undervisningsmateria-
let. Kurserne er godkendt i Under-
visningsministeriet, og de vil kunne 
udvides med nye kurser, idet vi har 
økonomien på plads til at gøre det 
i Referencegruppen for Festudlej-
ningsbranchen, som jeg er formand 
for, siger Heine Pedersen, der gen-
nem en årrække har arbejdet aktivt 
for kursuskrav på området.

Hvor meget omfatter
certificeringsordningen
Bestyrelsen i Foreningen af Dan-
ske Festudlejere mener, at det er 
vigtigt at få at vide, om certifice-

ringsordningen også gælder telte 
opstillet af eller for private, hvem 
der har tilsynet med opstillingerne, 
hvilke organer, der skal foretage cer-
tificeringen samt sikre at der bliver 
lavet en overgangsordning, så man 
kan nå at få tilpasset teltmateriellet, 
hvis det skulle blive nødvendigt. 

Næstformand Heine Pe der-
sen – certificeringen en stor 
udfordring.
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Medlemsnyt

Tak for godt samarbejde i 2012

Tak for mange gode tips og indlæg til 
denne udgave af bladet.

Husk at I også i år er mere end vel-
komne med tips, stof og indlæg til 
Festudlejer.dk.

Jo flere input fra jer, jo mere ved  -
kommende og spændende branche-
blad.

Jeg skal gerne have stoffet inden 
25. april for at få det med i maj-udgaven.

Mail til mig: martin-glerup@nypost.dk

eller ring på: 9862 3078 / 4045 6938

Martin Glerup,
Redaktør af Festudlejer.dk

FesFesttudlejere udlejere ffusionererusionerer

GENERATIONSSKIFTE 
         hos Kibæk Presenning
Efter 29 år som direktør og inde-
haver af Kibæk Presenning A/S har 
den 66-årige Niels Ove Plauborg 
valgt at overlade driften til børnene 
Helle Plauborg Nygaard og Kenneth 
Plauborg.

Niels Ove Plauborg er dog stadig en 
fast del af teamet i Kibæk Presenning 
A/S, hvor han fortsætter som senior-

Den nye direktion hos 
Kibæk Presenning AS. 

Fra venstre produkti-
onsdirektør Kenneth 

Plauborg, administre-
rende direktør Helle 

Plauborg Nygaard og 
Niels Ove Plauborg, 
der fortsætter som 

senior konsulent.

ALTiFest, Ishøj, har pr. 1. 
januar 2013 fusioneret med 
Nordsjællands Serviceud-
lejning un  der navnet Nord-
sjællands Serviceudlejning-
ALTiFEST A/S.

Det fusionerede firma har 
hjemsted i Skovlunde, hvor 
det råder over 1600 kvadrat-
meter lager.
Nordsjællands Serviceudlej-
ning blev grundlagt i 1945. Fir-
maets ejer er af familien Bøge-
skov Otto. ALTiFEST startede i 
1978 med John Steen Nielsen 
som ejer.
Den daglige ledelse af den 

fusionerede virksomhed er 
Nikolai Otto, som betjener 
telefonerne sammen med Erik 
Bøgeskov. John Steen Nielsen 
varetager kontakten og opfølg-
ningen på erhvervskunderne, 
mens hans hustru, Inga, hel-
liger sig den fortsatte udvikling 
af Festbutikken, som er den 
største af sin art i hovedstads-
området.
Det fusionerede firma råder 
over borde, stole og bænke 
til 12.000 personer og har et 
porcelænslager med en kapa-
citet på 5.500 kuverter. Der-
med er virksomheden en af 
Københavns største udlejere 
af inventar og porcelæn.

konsulent på nedsat tid. Helle P. 
Nygaard bliver leder at administratio-
nen, og Kenneth Plauborg overtager 
ansvaret for produktionen, hvor han 
har arbejdet i ti år.

Nedturen i Kibæk 
vendt til ny femgang
– Der skal nye kræfter til, og vi har 
fået vendt den nedtur, der ramte os i 
2009-10, til, at 2012 blev det bedste 

år i firmaets historie. Jeg overlader 
derfor trygt halvdelen af firmaet til 
børnene. Vi har mange ordrer fordelt 
på et bredt sortiment af produkter og 
føler, at vi er kommet godt over den 
nedtur, som den økonomiske situa-
tion i Danmark har skabt for mange 
virksomheder. Vores lederstab og 
dygtige medarbejdere er velfunge-
rende, så jeg føler mig helt tryg ved 
at slippe roret, siger seniorkonsulent 
Niels Ove Plauborg, Kibæk Presen-
ning, og understreger, at den store 
fleksibilitet, som firmaet har, gør, at 
man satser på mange heste. En sådan 
spredning gør, at sikkerhedsnettet er 
optimalt.
Niels Ove Plauborg startede den 
1. februar 1989 Kibæk Presenning. 
Virksomhed har 60 ansatte og råder 
i dag over et produktionsareal på ti 
tusinde kvadratmeter under tag. 
Her produceres telte og presennin-
ger til transportvirksomheder, trailere, 
håndværkere, vindmølleindustrien 
og alle andre, der har brug for pre-
senninger.



Freddy’s Udlejning 
er populært 
udlejningsfirma
– Jeg har i mange år været en lille kunde hos Freddy’s 
Udlejning, siger Jes Peter Beirholm, Kolding, mens han 
i firmaets udstilling vælger ti polstrede stole, som skal 
bruges i forbindelse med hans 82 års fødselsdag.

Jes Peter Beirholm er glad for den gode behandling, han får 
hos Freddy’s Udlejning.
– Selv om jeg kun har været en lille kunde i årenes løb, er 
jeg blevet behandlet som en stor, og jeg har kun godt at 
sige om udlejningen her, understreger den 82-årige Kol-
dingborger..
Også Knud Christensen, Kolding, er godt tilfreds med 
Freddy’s Udlejning, mens han afregner for leje af duge med 
Grethe Madsen ved firmaets gamle ordrestyringssystem, 
som fungerer side om side med den nyeste EDB -teknologi.
– Det er altid rart at leje festudlejningsudstyr hos Freddy’s 
Udlejning, fastslår Knud Christensen.

Medlemsnyt

Besøg 
Freddy’s Udlejning

I forbindelse med Minimesse/generalforsamling 
i Foreningen af Danske Festudlejere bliver der 
virksomhedsbesøg hos 

Freddy’s Udlejning Virkelyst 1, Kolding 
søndag den 3. marts 2013 om formiddagen. 
Firmaet er vært ved et beskedent traktement, før 
deltagerne kører hjem.

Grethe Madsen diskuterer stole med en tilfreds lejer, Jes Peter 
Beirholm, Kolding, i udstillingslokalet hos Freddy’s Udlejning.

Leif Damgaard, Erling Jørgensen, Pernille Povlsen, René Kris ten-
sen og Grethe Madsen ved Freddy’s Udlejning.

Godt med en 
hjælpsom formand
Indehaveren af Fyns Serviceudlejning, Brian Skøtt, fik 
god hjælp af formanden for Foreningen af Danske 
Festudlejer, Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj Service 
Udlejning, i forbindelse med studieturen til Prag.

Det ville være svært at have alle de nyerhvervede flotte tjek-
kiske glasvarer med hjem i flyet. Da Svenning kom til Prag i 
bil, bragte han glasvarerne med hjem for den fynske udlejer.
Jo, det er godt at have en hjælpsom formand.

I forbindelse med sidste bestyrelsesmøde i Fjelsted fik Brian 
Skøtt sine glasvarer overleveret af Svenning Kjær Pedersen.
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er hjem.

Alle medlemmer 

af Foreningen af Danske Festudlejere 

er velkomne
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blev ret overrasket, 
da Claus Petersen 
oplyste ham om, 
at det hos Hvalsø 
Teltudlejning nor-
malt tager halv-
anden time for to 
mand at opstille et 
telt af samme stør-
relse.
– Jeg forklarede også, at vi ikke 
binder teltstilladset sammen med 
snor. Det mest almindelige var ikke 
teltfester, men derimod udlejning 
af service, borde og stole til fester i 
private hjem eller restaurationsloka-
ler. Sortimentet var ret beskedent, 
men Goa-udlejeren sagde, at han 
havde service til 800 personer, heri-
blandt trætallerkener og glas i tråd-
kurve, oplyser Claus Petersen. Han 
viste mig en dug, som det kostede 
11 kr. at leje og seks kr. i vask.
Hvalsø-festudlejeren kommunike-
rede med kollegaen fra Goa på 
engelsk og kunne efter en tid vende 
tilbage til daseferien en oplevelse 
rigere.

Fotos: Claus Petersen

Festudlejere er en  gagerede 
mennesker, som brænder for 
alt, hvad der har med telte, 
stole, borde, glas, service og 
andet festudstyr at gøre. Ja, selv 
i en velfortjent ferie efter en travl 
sæson er festudlejningen ikke 
på stand by, men rumsterer i 
øverste etage.

Det skete netop for indehave-
ren af Hvalsø Teltudlejning, Claus 
Petersen, da han sammen med sin 
hustru, Kirsten, i efteråret var på 
14 dages ferie i Goa. Her fik han 
opsnuset, at der var en lokal festud-

Claus Petersen,
Hvalsø Telt-
udlejning.

Gryder, potter og pander – 
og trætallerkener (øverste 
hylde) klar til udlejning i Goa.

Goa – forretningen udlejer 
generatorer, så der skaffes 
el til festen.

Udlejningsglas og meget 
mere på Goa.

TTeltudlejer fra Hvalsø eltudlejer fra Hvalsø 
besøgte kollega i Goabesøgte kollega i Goa

lejer en halv snes km fra det hotel, 
hvor Hvalsø – parret opholdt sig.
– Så hyrede jeg en taxa og satte 
kursen mod den lille by, hvor fest-
udlejeren boede, fortæller Claus 
Petersen. To små garageåbninger 
lagde plads til udlejningsforretnin-
gen. Forretningen var mest baseret 
på, at folk selv hentede det lejede, 
som blandt andet omfattede et 6 
X 15 m telt, hvis stillads bestod af 
bambuspinde.

Opstilling på telte 
på bambusstillads
Det tog en dag for fire mand at 
opstille teltet, og Goa-festudlejeren 

Et kik ind i udlejnings-
forretningen.

Goa


