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En stærk forening er guld værd. 
I jubilæumsåret 2011 reber vi 
sejlet for sammenhold og frem-
gang til gavn for hele festudlej-
ningsbranchen.

Derfor bringer vi her følgende ind-
læg fra et af vore gode medlem-
mer, Hans Iversen, Låsby Telt og 
Serviceudlejning, der var blandt 
deltagerne i Foreningen af Danske 
Festudlejeres rundbords-samtale i 
Haderslev først i november:
Som jeg gav udtryk for på mødet i 
Haderslev, har vort medlemskab af 
Foreningen af Danske Festudlejere 
været med til at give os noget bal-
last i hverdagen.

Vi har nemlig via foreningen fået kon-
takt til gode kolleger, som vi mødes 
med et par gange om året. Her er 
der lejlighed til at udveksle erfarin-
ger samt til at få gode råd og ideer. 
Vi kan lære af vore kolleger. Kon-
takten bliver således en drivkraft og 
inspiration i dagligdagen, hvor vi går 
alene i vore mand/kone forretninger.
Igennem foreningen opbygger man 
også et netværk, hvor der bliver 
handlet imellem de forskellige for-
retninger. Der bliver også hjulpet 
med materiel, når der mangler 
noget på ens eget lager. Det er jo 
billigere at leje/låne hos en god 
kollega end at købe, hver gang man 
mangler nogle stumper.
Tak for sidst til jer der var med I 
Haderslev. Vi ikke var  å mange som 
vi plejer. Alligevel var det en god 

weekend, selvom der manglede et 
kollega-besøg om søndagen.
På mødet gik snakken omkring, hvad 
vi får ud af foreningen og vort kon-
tingent. Det er naturligvis svært at 
måle direkte på bundlinien, hvor-
vidt vi får et plus ud af de 8000 kr., 
vi betaler pr. år.
Hos os har vi ofte oplevet, at vi har 
lavet teltopstillinger her i området, 
for vore foreningskolleger på Sjæl-
land. Vi lejer også primært hos vore 
foreningskolleger, når vi mangler 
noget grej. Det giver omsætning og 
penge i kassen til alles bedste.
Spørgsmålet er jo nok også, hvad 
vi kan gøre for foreningen og fæl-
lesskabet blandt kollegerne og ikke 
altid kun omvendt.
Husk at vi skal være ambassadører 
for vor forening. Vi skal gå ud til de 
kolleger, som ikke er med i forenin-
gen. Vi skal også have kontakt til 
dem, der i ”panik” meldte sig ud, 
fordi de troede, at kontingentet  
skulle stige til 20.000 kr. eller mere. 
Fortæl dem også, at kontingentet 
er splittet op, så det hele ikke skal 
betales af en slunken kasse i marts 
måned.
Husk 8000 kr. er småpenge for et 
medlemsskab, hvad betaler vi ikke 
for en annonce, og hvad får vi ud 
af den!
Håber at alle har det godt og alle er 
kommet igennem 2010 med mere 
end skindet på næsen, og er klar til 
sæson 2011.

Foreningen giver os
ballast i hverdagen

HUSK
4O-års jubilæum

& generalforsamling

den 5.-6. marts 

2011

Hans og Inge Iversen, 
Låsby Telt og Service-
udlejning, ses her på 

lederkursus i Glyngøre 
sammen med instruk-

tør Leila Holmgaard, 
AMU Nordjylland. I 

baggrunden skimtes 
Morten Jensen, Bord 

Dæk Dig, Vallens-
bæk, som også var 
blandt deltagerne.
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For yderligere information og priser kontakt
Carsten 23 70 91 98

KIBÆK
Professionelle 
alu-partytelte
i alle størrelser
Hos Kibæk Presenning A/S har vi al-
tid kvalitet og god service i centrum.

Fleksibilitet er for os en jordnær dis-
ciplin, som vi lægger megen vægt på 
i det daglige.

Du kan  nde yderligere produkter, 
op    lysninger og tekniske informationer 
på www.kibaek-presenning.dk 

Borde og stole sælges
til priser fra  kr. 69,-
ekskl. moms og ab fabrik

Ny og 
forbedret 

kvalitet

Tilbud 
på partytelt

6 x 12 mtr
med 50 % vinduer
og 2 dører kr. 36.900,-

9 x 12 mtr
med 50 % vinduer
og 2 dører kr. 47.900,-

Alle priser er ekskl. moms og 
ab fabrik

Tilbud er gældende 
til den 31. maj 2011

Pris pr. kvm. kr. 139,-
Ekskl. moms og ab fabrik

Ny og 

forbedret 

kvalitet

Tilb d

Danmarks

billigste

plastgulv

Forårstilbud fra Kibæk Presenning A/S
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FORMAND: JOHN STEEN NIELSEN 
ALTiFEST 
Baldersbækvej 36, 2635 Ishøj
Tlf. 56 66 03 05
Fax 56 66 08 02
aif@altifest.dk

NÆSTFORMAND: HEINE PEDERSEN 
Ranum Teltudlejning
Vesterled 46, 9681 Ranum
Tlf. 98 67 68 39
Mobil: 21 42 68 39
Fax 98 67 67 97  
mail@ranum-teltudlejning.dk

KASSERER: JAN CORNELIS VON LINDERN 
Alletiders party Service
Løvholmen 2 
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 10 33
aps@post9.tele.dk 

GERT JENSEN
Bord Dæk Dig A/S
Liselundvej 6-8 
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 36 30 36 33
Fax 36 16 71 56
info@bord-daek-dig.dk

TORBEN NIELSEN
Festudlejning.com
Gellerupvej 111
6800 Varde
Tlf.75 22 52 57
torben@festudlejning.com

Foreningen af Danske Festudlejeres 
hjemmeside: www.festudlejer.dk 

Ansvarshavende:
John Steen Nielsen

Fremstilling: 
Aars Bogtryk & Offset,
Himmerlandsgade 150, 9600 Aars
Tlf. 98 62 17 11
Fax 98 62 27 99
sk@aarsavis.dk

Redaktør
Martin Glerup, 
Martin Glerup Information,
Brorsonsvej 32, 9600 Aars
Tlf. 98 62 30 78. 
Mobil: 40 45 69 38
Fax: 98 62 51 51
martin-glerup@nypost.dk

 
Udgivelser 2011: 

15. maj og 1. oktober

Deadline for stof til næs te udgave af 
Festudlejer.dk: 11. april 2011

Stof i Festudlejer.dk dæk ker ikke 
nødvendigvis Foreningen af 

Danske Festudlejeres opfattelse.
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Det ser ud til lysere tider forude. 
Foråret nærmer sig, og fra flere 
udlejere hører vi, at ordretilgangen 
er betydeligt større end samme 
tid sidste år. Dette til trods for, at 
højtiderne St. Bededag samt Kr. 
Himmelfartsdag ligger meget sent 
i år. Det er positive toner for en 
ellers rimelig hårdt ramt branche. 
Lad os tro, at vi samtidig med 
foreningens 40 års jubilæum kan 
fejre et rigtig godt udlejningsår.

Der er nu taget hul på en sprit ny 
årgang af vort medlemsblad Festud-
lejer.dk. Vi er – ligesom vore annon-
cører – klar til at satse på fremtiden 
og fortsætte en aktiv linje til gavn for 
hele festudlejningsbranchen. 

Selvom der er lyspunkter for frem-
tiden, så må vi ikke glemme, at vi i 
foreningens regi – det gælder også 
DIG – har en del punkter, som VI må 
kæmpe videre for. Vi har stadig et 
uafklaret punkt med fartskrivere og 
vejbenyttelsesafgifter, hvor loven i 
dag favoriserer en antalsmæssigt lille 
gruppe, der beskæftiger sig med 
udlejning af samme karakter som 
vores. Det sætter vi fokus på i de 
næste måneder. 

Vi har også en miljølovgivning, 
som favoriserer nogle, hvor vi er på 
samme linje med hensyn til mate-
riel og opgaver. Ligesom eksempelvis 
omrejsende tivolier er vi nødt til at 
have store lastbiler til transport af 
materiellet – men set på årsbasis skal 
vi være heldige, om køretøjerne kører 

mere end 5-10.000 km. Det betyder 
selvsagt, at kravet om partikelfiltre 
betyder en uhyggelig høj km-pris, når 
man skal montere for 60-70.000 kr. 
ekstraudstyr på vognen, udstyr, som 
nogle endda påstår, er absolut uden 
effekt, når bilen stort set står stille. Vi 
går i dialog med Miljøstyrelsen for at 
få styr på disse punkter også.

Når dette er skrevet, skal vi glæde 
os over, at fremsynede udlejere i 
1971 stiftede en forening, som i dag 
kan varetage disse problemer for os 
alle. 40 år er den bedste alder. Den 
tilskynder derfor til fuld aktivitet. Som 
jeg ofte har fremført, så er der lige 
mange bogstaver i modarbejde og 
samarbejde. Den helt store forskel 
består i den arbejdsglæde (og de 
ekstra kroner), samarbejde kan give. 
Derfor har jeg også en kraftig opfor-
dring til de, der vælger at stå på 
sidelinjen og bare kigge på:
Vi fejrer foreningens 40 års fødselsdag 
med en lille reception på generalfor-
samlingsdagen. Samtidig indbyder 
vi alle vore ”festudlejningskolleger”, 
som ikke medlemmer, til at besøge 
vor udstilling, hvor leverandører til 
udlejningsbranchen hvert år fremviser 
de sidste nye produkter. Vi bekla-
ger, hvis vi skulle have forhandlet os 
frem til lidt bedre priser for forenin-
gen medlemmer – men dem opnår 
DU også, hvis DIN virksomhed bliver 
medlem af Foreningen af Danske Fest-
udlejere.

På gensyn den 5. marts 
på Hotel Trinity i Fredericia

Mod lysere tider…

John Steen Nielsen
Formand, 

Foreningen af 
Danske Festudlejere
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Abena gør din hverdag lettere!
Vores omfattende sortiment af alsidige 

produkter til festudlejning – herunder engangs-
artikler, borddækning, affaldsløsninger, 

rengøring, aftørringspapir, beskyttelsesbeklæd-
ning og meget mere – hjælper dig til at samle 
alle dine indkøb ét sted og derved spare tid og 

lette arbejdsgangen. 

rengøring, aftøe gør
ning og meget mere – hjæ pn renin mere
alle dine indkøb ét sted og derved sparea n st ervndkøb

lette arbejdsgangen. r ggen.

Kompetent 
vejledning og 

effektiv 
nethandel

Abenas produkt-
specialister står altid 
klar med kompetent 

vejledning og hjælp til at 
finde det rette produkt – 

kontakt Abena Kunde-
service på tlf. 74 31 05 24. 

Samtidig kan du handle døgnet 
rundt gennem netbutikken 

AbenaOnline.

www.abena.dk

... en verden 

af produkter!
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TopHat
Software

kan du passe
 butikken uanset 
hvor i verden du 

befinder dig.

Bestil en
 digital demo på

4346 6310

TopHat Software
Naverland 2, 
2600 Glostrup

13190201 Spiseske 201 mm 1,95
13190301 Spisegaffel 202 mm 1,95
13191501 Bordkniv 240 mm 3,95
13192501 Teske 141 mm 0,95
13193101 Kagegaffel 147 mm 0,95

Kun salg i æsker á 12 stk.

KONGELIG HOFLEVERANDØR

Ellekær 10 · 2730 Herlev · Telefon 44 88 84 00 · www.bronnum.dk

Andorra  Fantastiske priser  –  Rustfrit stål 
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Redak-
tørens 
hjørne

TAK for inspiration og tips til 
denne JUBILÆUMSUDGAVE 

af Festudlejer.dk

Vi markerer med dette blad 
og vor jubilæumsarrangement 
omkring udstilling og generalfor-
samling i Fredericia weekenden 
5. – 6. marts 2011 Foreningen 
af Danske Festudlejeres 40-års 
jubilæum. 
På midtersiderne berettes om for-
eningens virke siden den spæde 
start.

Medlemsbladet har eksisteret i 
35 år. Det blev på et bestyrelses-
møde i Odense 31. januar 1990 
døbt ”Madam Blå”. Efter opgra-
deringen af bladet blev det i 
2005 omdøbt til det nuværende 
Festudlejer.dk.

HUSK at I som medlemmer kan 
få en gratis annonce med i Fest-
udlejer.dk. Det samme gælder 
mærkedage.

Vi optager følgende mærkedage 
for tidsrummet 1. juni – 15. okto-
ber 2011: 
• Kobberbryllupper 
• Sølvbryllupper
• Guldbryllupper
• Fødselsdage: 30, 40, 50, 60, 65, 

70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 år
• Jubilæer: 5, 10, 15, 20, 25, 30

Indsend SENEST 11. april 2011

HUSK at give et praj, når der sker 
noget, I gerne vil have omtalt i 
Festudlejer.dk.

I er også velkommen til at sende 
indlæg til bladet. 

Det kan ske på:
martin-glerup@nypost.dk 

eller 
98 62 30 78 / 40 45 69 38

Lørdag den 5. marts 2011
Kl. 09.00 Udstilling af leverandører
Kl. 11.30  Jubilæumsreception
Kl. 13.00  Frokost (inklusive en øl eller vand)
Kl. 14.30  Generalforsamling *)
Kl. 19.00  Gallamiddag med efterfølgende dans

Søndag den 6. marts 2011
Kl. 08.00-10.00 Morgencomplet (inklusiv kaffe/the)
Kl. 10.30  Besøg hos Festmesteren, 
 Calvinsvej 17, 7000 Fredericia
 Arrangementet slutter med et let måltid.

Generalforsamling *)  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
 2010 samt budget for 2011, herunder fastsættelse af 
 kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen
 På valg Torben Nielsen (modtager genvalg) 
 og Jan Cornelis von Lindern (modtager ikke genvalg)
 9. Valg af suppleanter. På valg Brian Skøtt og Claus Petersen
10. Valg af revisorer. På valg Per Christensen og Carsten Aamand.
11. Eventuelt

Evt. forslag til behandling under punkt 7 
skal være formanden i hænde på 
info@festudlejer.dk – senest 19. februar 2011

4O års jubilæum 
& generalforsamling

Kom til generalforsamlingsarrangement og vær med til at fejre 
Foreningen af Danske Festudlejeres 4O-års jubilæum midt i Danmark.

Arrangementet holdes på:
Trinity Hotel- og Konferencecenter,

Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Lørdag den 5. marts og søndag den 6. marts 2011

Foreningen af Danske Festudlejere
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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

• Aluminiums telte 
 fra 3 m - 60 m fri spændvidde.

• Alle vores telte er godkendt 
 af TÜV og beregnet ifølge 
 de strenge tyske industri 
 normer 4112 samt 1055.

• Kontakt os og få et godt tilbud. 
 Skulle det være ønsket 
 besøger vi jer naturligvis gerne. 

• Kontakt i Scandinavien:                    Carsten Lidegaard - Tel: +46 70325 3610 el. - email: carsten.lidegaard@roderhts.com

Kvalitets telte for fremtiden

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 

ud.

rne.
RöRöRöRöddddeder HTS Höcker GGmmbH - Hinter der Schlagmühle 1

SPECIAL TILBUD:

1 stk. pagode 5 x 5m: 

Pris:  12.995,00 DKK

1 stk. pagode 6 x 6m:   

Pris:  18.600,00 DKK 



Roskilde Teltudlejning har netop 
erhvervet en stor gulvvaskema-
skine hos SKP i Mühlacker 150 km 
syd for Frankfurt. Det drejer sig om 
SKP´ s model 120, og det er den 
første gulvvaskemaskine af sin art i 
Danmark.

Indehaveren af Roskilde Teltudlejning, 
Tom Rasmussen, har store forventnin-
ger til sin nye gulvvaskemaskine.
– Vor nye maskine kan efter indkøring 
vaske cirka 100 kvadratmeter teltgulv 
pr. time. Rengøringen sker på begge 
sider samtidig, fortæller Tom Rasmus-
sen.

Processen består i en højtryksspuling, 
herefter rengøring med en hård bør-
ste. Dernæst skylning med genbrugs-
vand. Så rengøres med mellemhård 
børste, og teltgulvet skylles efter med 
rent vand. Til slut bliver gulvet tørret. 
Maskinen kan vaske op til 120 cm i 
bredden og fra 0,2 til 12 cm i høj-
den og i lige så store længder, som 
ønskes.
– Det er imponerende at iagttage, 
hvor effektivt maskinen arbejder. Ren-
gøringskvaliteten er helt i top, under-
streger Tom Rasmussen. Via den 
avancerede teknologi spares knofedt 
og medarbejdertimer. 

Roskilde Teltudlejnings nyerhvervel-
se bliver leveret første uge af april 
og opstilles i en ny ekstra hal, som 
udlejningsvirksomheden overtog 1. 
december 2010. 
– Vi foretager denne investering, da 
vi til foråret råder over 4800 kvadrat-
meter plasticgulv og derfor ikke har 
mulighed for at klare rengøringen 
med håndkraft mere. Foruden vore 
egne gulve er det planen, at vi mod 
betaling vil vaske teltgulve for vore 
kolleger og for alle med behov for at 
få vasket noget på begge sider i de 
mål, maskinen kan klare, slutter Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltudlejning.
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Roskilde Teltudlejning får Roskilde Teltudlejning får 
effektiv gulv-vaskemaskineeffektiv gulv-vaskemaskine

Der er stor forskel på teltgulvet før og efter det har været en tur 
gennem Tom Rasmussens nye vaskemaskine.

Thomas Hjort fra Roskilde Teltudlejning får orientering om den 
nye maskines funktion af ejeren af SKP, Matthias Segiet, på 
fabrikken i Tyskland.

Indehaveren af Roskilde Teltud-
lejning, Tom Rasmussen, ved 
sin nye gulv-vaskemaskine.
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Saleemunissa forsan sin lille gule autorickshaw, som anvendes til 
at transportere festudstyret.   Foto: Listbeth Langbein Weimann, PKA.

Runetoften 15-17
DK-8210 Århus V
Salg: 86 24 84 00

Service: 70 10 20 91

                           www.kenstorkoekken.dk

SKÅRET
UD I PAP!
Vi er ikke på TEMA 2011,
messebudgettet giver vi jer 
i stærke kampagner!
KEN storkøkken deltager ikke på TEMA 2011, da vi
mener, nyheder skal præsenteres med det samme og
ikke kun under messer. I stedet bruger vi pengene på
ekstraordinære kampagner!

Hold øje med www.kenstorkoekken.dk

Få stærke tilbud og nyheder 

direkte i din mailboks. 

Tilmeld jer vores 

nyhedsbrev på 

kenstorkoekken.dk

  Mange produkter

   er stærkt 
   nedsatte

     Mød os 
   d. 5. marts 
2011 på Trinity 
og gør en god
     handel! 

Det er ikke kun i Danmark, at festudlejere skaber sig en 
eksistens via professionel udlejning af telte, service, 
borde, stole og mange andre festartikler. En solstrålehi-
storie fra den indiske millionby Bangalore viser et eksem-
pel på, at festudlejningsbranchen kan være en farbar vej 
ud af fattigdom langt fra vore breddegrader. 

Takket være et dansk mikrolån på 7.000 indiske rupees (800 
danske kr.) kunne Saleemunissa – en sej kvinde på 50+ – starte 
et festudlejningsfirma. Kommunikationsmedarbejder hos PKA 
Lisbeth Langbein Weimann besøgte i juni 2010 Saleemunissa.

Festudlejningsudstyr hulter til bulter i skur
– Modsat forventet var mødet med Indien ikke gråt og trist. Alt 
var i en farvepragt, som slog os i møde, fortæller Lisbeth Wei-
mann. Festudlejerens hus var særdeles beskedent, og bagved 
huset var et simpelt skur, hvor festudlejningsudstyret lå hulter 
til bulter. Der var telte, gryder, lys, stole og borde, og familiens 
gule autorickshaw holdt parat til at udbringe festudstyret.
Saleemunissa gik ud af skolens 4. klasse, da hendes mor døde. 
Hun blev gift som 15-årig. Familien levede af mandens lille 
indtægt som sælger af plasticarmbånd. Da hun hørte om 
muligheden for mikrolån, så hun chancen for at starte en fest-
udlejning. På trods af at mange indere er fattige, så prioriterer 
de store fester højt, f.eks. bryllupper, navngivningsfester og 
begravelser 
– Jeg købte lyd- og lysudstyr for det første lån, og med tre lån 
mere over de følgende tre år har jeg udvidet forretningen, så 
udlejningen nu omfatter telte, scene, to guldstole til brudepar 
samt service stole og borde, oplyser Saleemunissa. 
Alle familiens voksne arbejder i forretningen med at tage 
imod ordrer, lave regninger, pakke, bringe, opstille og hente 

Det er ikke kun i Danmark, at festudlejere skaber sig en 
eksistens via professionel udlejning af telte, service, 
borde stole og mange andre festartikler En solstrålehi-

FestudleFestudlejningjning  –  også på 
                                        INDISK!
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udstyret. Kundekredsen var i første omgang nabolaget, men 
nu er der udlejning i en radius af cirka 45 km fra familiens 
virksomhed.
– Min drøm er, at vi om fem år har åbnet flere forretninger i 
området, så vi kan betjene flere kunder. Selv om mine børne-
børn hjælper til, håber jeg, at de får en høj uddannelse og 
et bedre liv, end jeg selv begyndte med, siger den indiske 
festudlejer.
For Lisbeth Langbein Weimann var besøget en livsbekræf-
tende oplevelse:
– Trods modgang og fattigdom demonstrerede denne 
fantastiske kvinde, at en god ide, gå-på-mod og hårdt slid 
kombineret med – efter vor målestok ganske små lån – gør en 
forskel. Saleemunissa og de øvrige kvinder i Bangalore, som 
får mikrolån, betaler renter og afdrag hver uge. Når det – som 
i tilfældet med festudlejningsfirmaet – går godt, er der mulig-
hed for at få flere lån. I den nærmeste fremtid vil hun tage 
et lån mere og bl.a. udskifte plasticservice med stålservice, 
slutter PKA’s kommunikationsmedarbejder.

Festudlejning  –  – også på også på 
                    INDISKINDISK!! Fra festudlejer i Indien

til Festudlejer.dk

Grethe Madsen, Fred  -
dy’s Udlejning, Kol-
ding.

Kommunikationsmed-
arbejder Lisbeth Lang-
bein Weimann, PKA, 
på arbejde i Indien.

PKA har i samarbejde med In -
du  strialiseringsfonden for Ud -
viklingslande (IFU) opretet en 
fond, som yder mikrolån til fat-
tige i udviklingslande. 

I forbindelse med dette initiativ har 
kommunikationsmedarbejder Lis-
beth Langbein Weimann fra PKA’s 
”Din Pension” besøgt en række 
mikrolånere omkring den indiske 
millionby Bangalore. Her er det kun 
kvinder, der kan optage mikrolån.
Festudlejer.dk fik et tip fra et af 
vore ak   tive medlemmer af Forenin-
gen af Danske Festudlejere, indeha-
ver af Freddys Udlejning i Kolding, 
Grethe Madsen. Hun er gennem 
sit tidligere job som sygeplejerske 
medlem af PKA og blev via ”Din 
Pension” bekendt med omtalen af 
den indiske festudlejer
Vi fik efterfølgende lov til at bringe 
Lisbeths fotos samt oplysningerne 
fra besøget hos den indiske fest-
udlejer Saleemunissa.

Sådan ser du videoklip
Se videoklippet om Salemunnisa.

Gå ind på www.pka.dk • 
Vælg under ”Publikationer” ”Medlemsblad”• 
Vælg Din pension nr. 69 • 
Klik på ”Du kan se flere film om mikrolån….”• 
Vælg ”Fester blev en levevej for Saleemunissa” • 
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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. 

NYHEDNYHED
TRÆLO

OK

IkaFloor  –  Nu også med trælook



Oppustelige forlystelser er 
herlige tumlepladser, men 
de skal opstilles korrekt og 
holdes under forskriftsmæs-
sigt opsyn. 

Festudlejer.dk     11

Af Martin Glerup (DJ)

Vi er godt tilfredse med, at pro-
blemer med offentlige forlystelser 
nu endelig tages alvorligt, siger 
formanden for Foreningen af Dan-
ske Festudlejere, John Steen Niel-
sen.

Foreningen har i årevis kæmpet for en 
konsekvent håndhævelse og skær-
pelse af kravet til opstilling og brug af 
oppustelige og andre offentlige for-
lystelser. Næstformand Heine Peder-
sen anmeldte for et par år siden en 
ulovligt opstillet hoppepude i Løk-
ken uden, at politiet ville tage sig af 
sagen.
Men det er først, efter at flere børn 
kom til skade ved en rutsjebane-
ulykke i Lendum i Nordjylland den 
16. oktober 2010, at myndighederne 
har skruet bissen på. Der vankede 
bøder til den lokale idrætsforening 
og rutsjebane-udlejningsfirmaet.
– Og vi lægger op til, at en medarbej-
der hos hoppeborg-udlejningsfirmaet 

idømmes en frihedsstraf for at have 
sjusket med sikkerheden, siger lede-
ren af lokalpolitiet i Hjørring, vicepo-
litiinspektør Niels Kronborg. Vi mener 
ikke, at rutsjebanen var forskriftsmæs-
sigt fastgjort. I kølvandet på ulykken 
har vi besvaret adskillige henvendel-
ser fra foreninger angående reglerne 
for opstilling og drift af oppustelige 
forlystelser, ligesom vi overvejer en 
vejledning, som skal forebygge, at 
det går galt fremover. 

Foreningen af Danske Festudlejere 
gennemførte tredje uge af januar i 
samarbejde med AMU Nordjylland 
et kursus angående regler for forly-
stelser, og kurset gentages til efteråret  
for at klæde foreninger, udlejere og 
medarbejdere bedre på til at arbejde 
med disse forlystelser til gavn for 
sikkerheden. Kurserne er blevet et 
krav efter §16 a i Bekendtgørelsen 
om offentlige forlystelser, som kræ-
ver at personalet, der betjener forly-
stelsesapparater, har gennemgået en 
uddannelse.  

Ved ulykken i Lendum faldt nogle 
børn otte meter ned på halgulvet, 
da rutsjebanen væltede. Et barn 
blev slået bevidstløs, og andre kom 
til skade, bl.a. med lårbensbrud og 
knæskader.
Når sagen kommer for retten, skal der 
tages stilling til, om medarbejderen 
for vindings skyld eller af andre grun-
de har forvoldt ”nærliggende fare for 
nogens liv eller førlighed”, som det 
hedder straffeloven.
Foreningen af Danske Festudlejere hil-
ser Politiets indgriben velkommen.

Vi har længe frygtet, at det skulle gå 
galt. Men heldigvis fik ulykken ikke så 
fatale følger, som den kunne have 
været, selvom det var slemt nok for 
de børn, det gik ud over, fastslår for-
mand og næstformand i Foreningen 
af Danske Teltudlejere.

Teknologisk Institut holder i marts  
temadage om regler for offentlige 
forlystelser i Aarhus og Taastrup. Se 
mere side  31. 

Foreningens indsats 
gav omsider resultat
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Sammenklappeligt bænksæt
Bemærk: Kun 10 cm i sammenklappet stand

         SIMPLY BETTER ®

STREAMLINE  
 www.streamline.dk

Kirke Værløsevej 16  •  3500 Værløse  • Tlf.: 4448 0095 • Fax: 4448 0210
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Meget vand er løbet i bækken – og mange arran-
gementer med professionel medvirken er afviklet 
– siden 16 virksomheder for 40 år siden – den 17. 
februar 1971 – holdt stiftende generalforsamling i 
Danmarks Serviceudlejerforening.

Stiftelsen fandt sted i Horsens, og første bestyrelse 
bestod af Poul Lykke Kjeldsen, Esbjerg (formand), 
Freddy W. Petersen, Kolding (kasserer) og Aage Jensen, 
Hornborg (sekretær).

I sommeren 1971 mødtes medlemmerne og beså Poul 
Lykke Kjeldsens forretning. Man drøftede endvidere 
fordele og ulemper ved at bruge løbende numre på 
fakturaer.

På generalforsamlin-
gen i Give 16. februar 
1972 spurgte for-
manden, om der var 
interesse for at lade 
fremstille en retsgyl-
dig kontrakt til brug 
ved langtidsudlej-
ning. Man enedes om 
at lade bestyrelsen 
udarbejde en skitse til 
kontrakt. Kontingentet 
blev fastsat til 75 kr.

På bestyrelsesmødet 
28. november 1972 
hedder det: ”Det var 

ikke de helt store sager, der stod på programmet, men 
vi var da enige om, at det går pænt for os i serviceud-
lejningsbranchen”. Stole og borde giver omsætnings-
stigning. ”Denne bliver automatisk større, jo bedre vi har 
kvaliteten i disse to varegrupper”.

Formanden havde en appel med på generalforsam-
lingen i Hovborg den 24. februar 1973: ”Hvis vi også 
i fremtiden skal gøre os gældende, må vi stå sammen 
– også over for myndighederne”. Der blev forevist en 
kasse til porcelæn, og formanden havde taget forskelligt 
engangsservice med. Kontingentet steg til 100 kr.

På generalforsamlingen 19. november 1974, der også 
blev afviklet i Hov-
borg, meddelte for -
manden, at med-
lemsa r r angemen-
tet – et besøg på 
restaurationsmessen 
i Odense – havde 
været uden den store 
tilslutning. Tre med-
lemmer havde meldt 
sig ud. Formanden 
ønskede ikke gen-
valg. På et bestyrel-
sesmøde i Fredericia 
19. november 1974 
blev Bent Jensen 
valgt til ny formand.

Fortsættes side 15
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Den direkte linje til medlemmerne af Festudlejer.dk 

– Foreningen af Danske Festudlejere – 

– Deres garanti for god og faglig service –

Oktober 2010Festudlejer.dk

En af Foreningen af Danske Fest-

udlejeres vakse medlemsvirk-

somheder – Ørnbøl Service- og 

Teltudlejning i Hjørring – har fået 

bevilget 313.000 kr. fra Forebyg-

gelsesfonden til et projekt, som 

skal reducere omfanget af tunge 

løft med 60-70 procent.

Medlemsvirksomhed til 

kamp mod tunge løft

Jan Skoven Kristensen vil transportere 

stole i store kasser med hjul for at redu-

cere tunge løft.

Derudover er det målet at undgå 

mange skæve løft og vrid i forbin-

delse med håndtering af service. Det 

hele skulle gerne resultere i, at antallet 

af sygedage forårsaget af ondt i ryg-

gen formindskes med 70 procent.

– Kort efter overtagelsen af firmaet 

for fire år siden havde vi besøg af 

Arbejdstilsynet, som påpegede en 

række problemer med tunge løft og 

ensformige arbejdsgange, fortæller 

indehaveren af Ørnbøl Service- og 

Teltudlejning, Jan Skoven Kristensen. 

Vi fik dengang løst problemerne i for-

hold til Arbejdstilsynet, men fik også 

øjnene op for, at tingene sagtens kan 

gøres bedre. 

For halvandet år siden hørte Jan Sko-

ven Kristensen tilfældigt et radiospot 

om Forebyggelsesfonden. Det gav 

stødet til, at han udarbejdede en 

projektansøgning, som blev sendt 

ind 1. marts 2010.

– Stor var min overraskelse, da vi i 

juni måned fik bevilget 313.000 kr. til 

projektet, som startede 1. septem-

ber og løber til udgangen af 2011, 

beretter Hjørring-udlejeren. Da jeg 

overtog firmaet, bar arbejdsgangen 

præg af manglende nytænkning. Alt 

blev læsset fra gulvhøjde og med 

håndkraft. Desuden var teltgulvene af 

træ, der vejer op mod seks gange så 

meget som plastikgulve. Vi råder nu 

over 600 kvadratmeter af disse meget 

lettere plastikgulve.

Den del af projektet, der vedrører 

tunge løft på lageret og i forbindel-

se med transporten, fokuserer mest 

på løsninger til små og mellemstore 

udlejningsvirksomheder, da de store 

virksomheder i højere grad bruger 

gaffeltruck og kranbiler.

– Men efter min opfattelse kan hele 

branchen drage nytte af projektet, 

som vi gerne beretter om over for 

vore kolleger i Foreningen af Danske 

Festudlejere, fastslår Jan Skoven Kri-

stensen.

Se mere om, hvordan Ørnbøl Ser-

vice- og Teltudlejning vil slå et slag 

for bedre arbejdsmiljø og dermed 

reducere sygefravær og rygskader 

hos medarbejderne på side 6.

Indehaveren af Ørnbøl Service- og Telt    -

udlejning, Jan Skoven Kristensen, Hjør-

ring, kippede med flaget, da han fik 

313.000 kr. fra Forebyggelsesfonden til 

sit arbejsdmiljøprojekt.
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Håb om lysere tider . . . . . . . . . . . . . . . 3

Foreningen fik aktindsigt . . . . . . . 5
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Foreningens nuværende bestyrelse.

Bestyrelsen 
i jubilæumsåret

Foreningen af Danske Festudlejere har en aktiv bestyrelse. 

På billedet ovenfor ses fra venstre Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, Heine 
Pedersen, Ranum Teltudlejning (næstformand), Gert Jensen, Bord Dæk Dig, 
Vallensbæk (bestyrelsesmedlem uafbrudt siden 1988), John Steen Niel-
sen, ALTiFEST, Ishøj (formand), Jan Cornelis von Lindern, Alletiders Party 
Service, Svendborg (kasserer), Torben Nielsen, Festudlejning.com, Varde, 
og Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

Bestyrelsen studerer på billedet første udgave af foreningens medlems-
blad, der udkom for 35 år siden. I januar 1990 blev medlemsbladet døbt 
”Madam Blå”. I forbindelse med opgradering fra 2005 besluttede bestyrel-
sen, at medlemsbladets navn skulle være Festudlejer.dk.

Her er listen over 
formænd i Festudlejer.dk 

– Foreningen af Danske 
Festudlejere, idet der næv-
nes det år, de blev valgt.

1971 Poul Lykke Kjeldsen, 
Lykkes Udlejning, Esbjerg

1974 Bent Jensen, 
Fredericia Serviceudlejning

1985 Steen Hamann, 
Hamanns Udlejning, 
København

1986 Anders Bisgaard 
Sørensen, Bisgaard 
Sørensens Teltudlejning, 
Horsens

1988 Finn Laursen, 
Handy Udlejning, Holbæk

1991 Inge Lise Kristen-
sen, Viborg Udlejning

1997 Bjarne Andersen, 
Thisted Serviceudlejning

2001 Bente Hansen, 
Vitro Udlejning, Holbæk

2005 John Steen Nielsen, 
ALTiFest, Ishøj

2009 Hans Iversen, 
Laasby Telt- og 
Serviceudlejning

2010 John Steen Niel-
sen, ALTiFest, Ishøj

Formænd i Formænd i 
44OOårår
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Kassereren kunne på generalforsamlingen i Brande den 
22. februar 1975 præsentere en Top 12-liste med prisen 
på borde, stole, service m.m. til 25 personer. ”Horsens 
lå lavest med 209 kr. og Odense i toppen med 361 kr. 
Stof til eftertanke!!”, som det hedder i protokollen. Der 
var enighed om at udveksle erfaringer om dårlige beta-
lere, ”da nogle stykker var blevet taget ved næsen”. Der 
udspandt sig ”Lang samtale angående skolers, hærens og 
Civilforsvarets udlån af borde, stole, telte og diverse effek-
ter, hvilket ødelægger meget for mange forretninger”.

Bestyrelsen drøftede på sit møde i Fredericia den 
21. oktober 1975 tanken om et eller andet kontaktled til 
medlemmerne. Generalforsamlingen 21. februar 1976 
blev holdt i Silkeborg. Der var omtale af foreningens 
nye blad. Kontingentet blev hævet til 150 kr. ”Som før 
var der livlig diskussion om alt mellem himmel og jord”, 
hedder det i referatet.

Generalforsamlingen i Herning den 26. februar 1977 
havde en indgående drøftelse af, hvorvidt firmaer 
med selskabshuse kunne optages i foreningen. Der var 
enstemmig tilslutning til, at kontingentet blev forhøjet til 
200 kr., ”da foreningens kasse ellers ville gå fallit”. 

Både generalforsamlingen 25. februar 1978 og den 
25. februar 1979 blev holdt i Ikast. Omtalen af den 
årligt udarbejdede statistik over udlejningspriser blev 
præsenteret. ”Her var Leifsgaard, Hjørring, og Freddy, 

Kolding, røget helt i bund, mens Lykke, Esbjerg, Skøtt, 
Odense, og Meldgaard, Aabenraa, toppede listen”.

17 udlejningsfirmaer deltog i generalforsamlingen i Skan-
derborg den 8. marts 1980. Efter kaffen blev deltagerne 
opdelt i fem grupper, ”hvor vi diskuterede alt mellem 
himmel og jord – specielt nogle punkter, som bestyrel-
sen havde udarbejdet om foreningens fremtid”.
Konklusionen blev: ”Vi var glade for bladet, og forenin-
gen skulle udvikle sig naturligt, og bestyrelsen fik frie 
tøjler til at lave, hvad den fandt rigtigst”.

Perioden 1981-91
Det følgende års generalforsamling den 7. marts 1981 – 
ligeledes i Skanderborg – bød på velkomst til fire nye 
medlemmer, heraf de første to fra Sjælland. Foreningen 
fik en dirigentklokke i gave i anledning af ti-års jubilæet. 
Der var drøftelse af problemer med gratis udlån af borde 
og stole fra haller, skoler og militæret. Det blev vedtaget, 
at bestyrelsen skulle sammensætte en skrivelse til Kom-
munernes Landsforening desangående.

Generalforsamlin-
gen i Vejle 13. marts 
1982 havde del-
tagelse af 22 med-
lemsvirksomheder. 
Bestyrelsen havde 
besluttet at udar-
bejde en brochure 
med serviceopstil-
ling, borddækning 
m.v. Som ny redak-
tør af foreningens 
blad blev Bjarne 
Andersen, Thisted, 
præsenteret. Kontin-
gentet steg fra 200 til 
300 kr.

12. marts 1983 var 
der generalforsam-
ling i Fredericia. Der 
var ros til Bjarne for 

Fortsat fra side 13
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et godt blad og drøftelse 
af plastkasser, brochurer, 
stole, stålvarer og telte. Året 
efter – den 10. marts 1984  
var 20 firmaer repræsente-
ret på generalforsamlingen 
i Femmøller. Der blev vist 
et udsnit af videofilmen ”I 
dagens an   ledning”. End-
videre var der en grundig 
gennemgang af otte punkter af interesse for festudlejere, 
som bestyrelsen havde udsendt til medlemmerne i for-
eningens blad.

Fire nye medlemmer – alle fra Sjælland – blev budt vel-
kommen på generalforsamlingen i Horsens den 9. marts 
1985. Kontingentet blev forhøjet til 350 kr. Der lød ros 
til foreningens brochure ”God Fest”, som var fremstillet 
i 15.000 eksemplarer. På bestyrelsesmødet i Tåstrup 15. 
juni 1985 blev Steen Hamann valgt til formand. 

Generalforsamlingen i Tåstrup den 8. marts 1986 havde 
deltagelse af 23 medlemsfirmaer. Der var forslag om 
fælles markedsføring samt udarbejdelse af et sæt udlej-
ningsbetingelser, som er juridisk korrekte. Foreningen har 
købt rettighederne til ”God Fest”. Et forslag om, at man 
ved udmeldelse af foreningen på ingen måde må bruge 
foreningens logo m.m. blev enstemmigt vedtaget.
På forslag fra Steen Hamann blev det besluttet at udvide 
bestyrelsen fra tre til fem medlemmer. 

Bestyrelsen mødtes den følgende dag til konstitu-
erende møde. Her fordeltes posterne således: Anders 

Bisgaard Sørensen, Horsens 
(formand), Steen Hamann 
(næstformand), Poul Lykkke 
Kjeldsen, Esbjerg (kasserer), 
Jens Rasmussen, Kerteminde 
(sekretær) og Henry Jensen, 
Holstebro (bestyrelsesmed-
lem).

På generalforsamlingen i Munkebo den 7. marts 1987 
drøftede re  præ sentanter for 27 medlemsvirksomheder 
lejebetingelser og nye vedtægter. Kontingentet blev 
forhøjet til 500 kr.
På et efterfølgende bestyrel ses møde samme dag kon-
stituerede bestyrelsen sig således: Steen Hamann (for-
mand), Anders Bisgaard Sørensen (næstformand), 
Henry Jensen, Holstebro (kasserer), Jens Rasmussen, 
Kerteminde (sekretær) og Jens Nielsen, Vigerslev (besty-
relsesmedlem).

Antallet af bestyrelsesmedlemmer var også til drøftelse 
på generalforsamlingen i Herning den 5. marts 1988. 
Formanden mente, at hvis bestyrelsen kun blev på tre 
mand, blev det en kaffeklub og ikke en brancheforening. 
Det blev vedtaget at fastholde en bestyrelse på fem 
medlemmer. Kontingentet blev fastsat til 800 kr.
Efterfølgende fordelte bestyrelsen opgaverne således: 
Finn Laursen, Handy Udlejning (formand), Jens Nielsen, 
Vigerslevlund Udlejning (næstformand), Henry Jensen, 
Holstebro Udlejning (kasserer), John Steen Nielsen, 
Sydkystens Serviceudlejning, Køge (sekretær) og Peter 
Lykke, Lykkes Udlejning, Esbjerg (bestyrelsesmedlem).

Håbet er lysegrønt
”Håbet for mig er, at vor be  styrelse kan gøre 
sig fremsynet nok til en fælles indsats mod 
problemerne. Og en lille bøn: Lad os vokse 
os ud af ”kaffeklubstadiet!” ”

John Steen Nielsen-udtalelse 
i Madam Blå april 1992.
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I forbindelse med bestyrelsesmødet 12. november 
1988 indtrådte Gert Jensen, Bord Dæk Dig i bestyrelsen 
i stedet for Henry Jensen på grund af dennes sygdom.

På generalforsamlingen i Slagelse den 4. marts 1989 
udtalte formanden, Finn Laursen, mindeord over Poul 
Lykke Kjeldsen, Esbjerg, som var en af foreningens 
stiftere og dens første formand. Det blev oplyst, at regi-
streringen af foreningens logo er endelig godkendt. Det 
havde vist sigt umuligt at lave en pakkeløsning inden for 
forsikringsområdet, da firmaerne er for forskellige. Det 
blev fastslået, ”at foreningens navn er Danmarks Service-
udlejerforening og intet andet”. Det årlige kontingent 
blev fastsat til 1000 kr.

Bestyrelsen holdt møde i Odense den 31. januar 1990. 
Foreningens blad blev døbt ”Madam Blå”.
Generalforsamlingen den 3. marts 1990 blev holdt i 
Odense. 22 ud af 35 medlemsfirmaer havde besvaret et 
spørgeskema om foreningen. Det blev vedtaget at åbne 
for passivt medlemskab. 

Perioden 1991-2OO1
Foreningens 20. generalforsamling blev holdt i Aabenraa 
den 9. marts 1991. Peter Meldgaard bød velkommen til 
Aabenraa og skænkede foreningen en flot protokol. 26 
firmaer deltog.

Generalforsamlingen i Fredensborg den 7. marts 1992 
havde deltagelse af 25 med-
lemsvirksomheder. I Thisted 
deltog 27 stemmeberetti-
gede i generalforsamlingen 
den 6. marts 1993. Der var 
en livlig drøftelse af optagel-
sesbetingelser: ”Som med-
lem kan optages ansøgere, 
som i mindst fem år har 
drevet serviceudlejningsfor-
retning eller har overtaget 
en mere end fem år gammel 
forretning”. Også procedu-
ren i forbindelse med ude-
lukkelse af medlemmer blev 

livligt debatteret: ”Dette bør dog kun ske, dersom det 
skønnes, at medlemmet har skadet branchens – respek-
tive foreningens – omdømme og skal vedtages med 2/3 
flertal blandt de stemmeberettigede”. 21 stemte ja til 
ovenstående formuleringer.

Formanden gennem de sidste fem år, Finn Laursen, 
ønskede ikke at fortsætte på formandsposten. I stedet 
valgtes Inge Lise Kristensen, Viborg Udlejning. I sin 
formandsberetning den 5. marts 1994 i Menstrup ved 
Næstved oplyste Inge Lise Kristensen, at foreningen har 
45 medlemmer, heraf 24 fra Jylland, 16 fra Sjælland 
og Lolland-Falster samt fem fra Fyn. Anmodning om 
medlemskab fra fem udlejningsforretninger blev afvist, 
da indehaverne ikke havde drevet forretning i fem år 
eller havde haft med serviceudlejning at gøre. Samme 
skæbne overgik et par ansøgere året efter, oplyste Inge 
Lise Kristensen på generalforsamlingen på Blommenslyst 
Kro 4. marts 1995. 

Foreningens 25. generalfor-
samling blev sammen med 
markeringen af jubilæet 
afviklet på Kokkedal Slot i 
Nordjylland den 2. marts 
1996. Året efter – den 1. 
marts 1997 deltog 22 med-
lemsfirmaer i generalforsam-
lingen i Vejle. Der blev ved-
taget en kontingentstigning 
på 200 kr. til 1200 kr.

Formanden, Inge Lise Kri-
stensen, ønskede ikke at 
fortsætte. I stedet valgtes 
Bjarne Andersen, Thisted, til 

Job tilbydes
Da Danmarks Serviceudlejerforening ekspan-
derer stærkt med hensyn til nye aktiviteter, 
søges en trofast hånd på deltid.
Opgaven består i at skrive referater og lig-
nende i vores fine sorte protokolbog. Der er 
tale om cirka fire timers arbejde årligt.
Belønningen består i lidt kritik, hvis du staver 
forkert, og en enorm tak fra bestyrelsen.
Telefonisk henvendelse til Ken Kennedy på tlf. 
nr. 43 43 40 80.

”Annonce” i Madam Blå april 1992.
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formandsposten. 

På generalforsam-
ling  en i Hjerting ved 
Esbjerg den 7. marts 
1998 oplyste forman-
den, ”At Arbejdstilsy-
net interesserer sig for 
diverse sikkerhedsreg-
ler i forbindelse med 
vor branche, f.eks. syn 
af lifte på vore biler 
og sikkerhedsudstyr 
(hjælme), når vi sætter 
telte op”.

Den 6. marts 1999 var ge  ne ral for samlingen henlagt til 
Marielyst på Falster, og det følgende år – den 4. marts 
2000 – deltog 30 stemmeberettigede medlemmer i 
generalforsamlingen i Kolding.
Formanden, Bjarne Andersen, havde i september 1999 
besøgt ni medlemmer i Jylland: ”Fire for retninger var luk-
kede uden skilt om åbningstider. Der var rod ved nogle 
af forretningerne. Opfordring til oprydning”.
Kontingentet fastsat til 1500 kr. 

Perioden 2OO1-2O1O
Den 3. marts 2001 blev der holdt generalforsamling i 
Holbæk.
Her meddelte Magda og Bjarne Andersen, at de havde 
afhændet deres udlejningsfirma i Thisted.
Efterfølgende valgtes Bente Hansen, Vitro Udlejning, 
som formand.

I 2002 blev generalforsamlingen holdt i Odense, og året 
efter – den 1. marts 2003 – blev den holdt i Ebeltoft.

På generalforsamlingen i 
Varde den 5. marts 2005 
rettede den nye formand, 
John Steen Nielsen, en tak 
til sin forgænger, Bente 
Hansen. Han oplyste, at 
bestyrelsen havde vedtaget 

en opgradering af med-
lemsbladet og havde 
indgået aftale med Mar-
tin Glerup Information 
om at fremstille bladet. 
Generalforsamlingen 
vedtog et kontingent 
på 2000 kr. samt 1000 
kr. for passive medlem-
mer. 
Foreningen havde 
sendt forslag om en 
teltopstilleruddannelse 
til AMU Nordjylland.
På en ekstraordinær 
generalforsamling i 

Glostrup den 5. november 2005 blev foreningens nye 
logo præsenteret og godkendt, og der blev vedtaget 
et markedsføringsbidrag på 5500 kr., således at forenin-
gen kunne få fremstillet og sendt reklamespots på de 
regionale TV-kanaler inden for en økonomisk ramme på 
300.000 kr.
På generalforsamlingen i Silkeborg den 4. marts 2006 
deltog 33 stemmeberettigede medlemsvirksomheder, 
heraf de tre ved fuldmagt. Det blev enstemmigt vedta-
get, at foreningen kan optage firmaer og interesseorga-
nisationer, der falder ind under foreningens formål, som 
støttemedlemmer.
I forbindelse med efterårstræffet i Kerteminde blev der 
den 4. november 2006 holdt ekstraordinær generalfor-
samling, hvor HTS-A orienterede, og hvor det med 17 
stemmer mod tre blev vedtaget at indgå en aftale om 
medlemskab med HTS-A.
30 medlemsfirmaer deltog i generalforsamlingen på Pin-
enhus ved Glyngøre den 3. marts 2007.
Formanden kunne meddele, at kampagnen med TV-
spots havde givet en voldsom forøgelse af aktiviteten 
på hjemmesiden:

www.festudlejer.dk 
og at antallet af besøgende havde stabiliseret sig på det 
ti-dobbelte i forhold til tiden før kampagnen. Kontin-
gentet blev fastsat til 6000 kr. inklusive markedsførings-
bidrag.

Dagen før generalforsamlin-
gen deltog ikke færre end 
33 i et APV-kursus for fest-
udlejere.

På generalforsamlingen i 
Roskilde den 1. marts 2008 
deltog 28 med lems virk -

Alvorlige formandsord
”Det kan ikke være rigtigt, at der skal lig på 
bordet, før de bortfløjne telte tages alvor-
ligt”.

Formand John Steen Nielsen 
i Festudlejer.dk  2009.
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somheder. John Steen Niel-
sen omtalte foreningens 
mange aktiviteter:
 

Fælles standardbestem-1. 
melser for udlejning til 
brug for den enkelte 
medlemsvirksomheder 
ef  ter ønske og behov. 
Henvendelse til Folketin-2. 
gets Ud dannelsesudvalg med forslag om uddan-
nelse og certificering af teltopstillere. 
Henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen og Forbrugersty-3. 
relsen angående teltsikkerhed 
Udgivelse af pjecen ”Mor jer godt, men sikkert”. Kon-4. 
tingentet blev fastsat til 7000 kr.

26 medlemmer – heraf to ved fuldmagt – var repræsen-
teret på generalforsamlingen i Løgstør den 7. marts 2009.  
Det blev vedtaget at lempe på kravene til optagelse af 
nye medlemmer i foreningen, idet generalforsamlin-
gen vedtog følgende formulering: ”Som medlem kan 
optages udlejere i Danmark, som driver forretning med 
udlejning af egne borde, stole, service, festudlejnings-
udstyr og/eller telte”. John Steen Nielsen oplyste, at han 
ikke ønskede at fortsætte på formandsposten, og på et 
konstituerende bestyrelsesmøde i Middelfart den 30. 
marts 2009 blev Hans Iversen, Laasby Telt og Service-
udlejning, valgt til formand. På et bestyrelsesmøde i 
Ishøj den 15. september 2009 gav DI en orientering om 
medlemsbetingelser- og rettigheder. På be  sty rel ses mø  -
det den 6. jan  uar 2010 over   tog John Steen Nielsen atter 
formandsposten efter Hans Iversen, som ikke ønskede at 

fortsætte i bestyrelsen. Nyt 
bestyrelsesmedlem blev 
Torben Nielsen, Festudlej-
ning.com, Varde.

6. marts 2010 deltog 23 
medlemmer (heraf en via 
fuldmagt) i generalforsamlin-
gen i Faaborg. Kontingentet 
blev fastsat til 8000 kr., dog 

6000 kr. for udlejningsvirksomheder med en revisordoku-
menteret årlig omsætning på under 1,8 millioner kr.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at undersøge fordele 
og ulemper ved, at foreningen tilsluttes DI eller Dansk 
Erhverv som brancheforening.
Formand og næstformand var i deputation i Folketin-
gets Retsudvalg angående lovforslag, som stiller krav til 
uddannelse af teltopstillere, men ikke i første omgang  
indeholder krav om certificering af teltopstillere.
I forbindelse med et bestyrelsesmøde i Haderslev den 
5.-6. november 2010 havde medlemmerne lejlighed til 
at drøfte, hvordan foreningen bedst varetager medlem-
mernes interesser i fremtiden.

Bestyrelsen består i 40-års jubilæumsåret af John Steen 
Nielsen, ALTiFest, Ishøj (formand), Heine Pedersen, 
Ranum Teltudlejning (næstformand), Jan Cornelis von 
Lindern, Alletiders Party Service, Svendborg (kasserer), 
Gert Jensen, Bord Dæk Dig, Vallensbæk, og Torben 
Nielsen, festudlejning.com, Varde. 
Suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne uden 
stemmeret: Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, Odense, 
og Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

Stil uddannelseskrav
”Det er en skandale, at der ikke stilles krav 
om uddannelse til dem, som opstiller telte og 
legeredskaber til hundredvis af mennesker!”

Næstformand Heine Pedersen 
i Festudlejer.dk maj 2007.
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– Foreningen af Danske Serviceud  lejere har den gan-
ske særlige styrke, at medlemmerne ikke er bange for 
at dele erfaringer med deres kolleger og vise, hvad 
de arbejder med. På den måde kan der udveksles 
ideer og inspiration til gavn for alle.

Det fastslår en af festudlejningsbranchens erfarne aktører, 
Gert Jensen fra Bord Dæk Dig i Vallensbæk. Som nummer 
tre af de sjællandske udlejningsvirksomheder blev Bord 
Dæk Dig medlem af foreningen, og Gert har været i besty-
relsen siden 1988 – heraf de fleste år som kasserer.

Mange gode oplevelser 
i foreningens regi
– Jeg har aldrig fortrudt, 
at jeg blev medlem af For-
eningen af Danske Festud-
lejere, understreger Gert 
Jensen. Sammen med min 

hustru Tove har jeg deltaget i mange gode ture og virk-
somhedsbesøg hos kolleger landet over. I nogle år fun-
gerede foreningen som en slags kaffeklub, men det har 
ændret sig.

Gert Jensen fremhæver foreningens indsats for at sikre kva-
litet i festudlejningen, f.eks. ved at tilbyde relevant uddan-
nelse. Endvidere lægger foreningen vægt på at have tæt 
kontakt til myndighederne, så festudlejningsbranchen kan 
få rimelige arbejdsbetingelser i fremtiden.
– Det drejer sig i bund og grund om at sikre de bedst 

mulige vilkår for hele fest-
udlejningsbranchen og ikke 
mindst vore medlemmer. 
Den indsats fungerer bedst, 
når vi løfter i flok. Derfor vil 
der også i fremtiden være 
brug for vor forening, slutter 
Gert Jensen.

Vi klarer os bedst, 
når vi løfter i flok

Tove og Gert Jensen, Bord Dæk Dig, Vallensbæk, har haft mange gode oplevelser i Foreningen af Danske Festudlejere.

Værd at huske
”HUSK: Samarbejde og modarbejde har lige 
mange bogstaver – men det ene er mere fornø-
jeligt end det andet!”

Madam Blå oktober 1994
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Teltmester Emil Jacobsen viser, at selv en kraftig pløk-
ke kan bøjes, når den udsættes for vindens kræfter.

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

Medlemsoversigt:Medlemsoversigt:

www.festudlejer.dk
lllllliiiiiiinnnnnnnnnnjjjjjje til mmmmmmmmeeeeeeeeeedddddllleeemmmmerne af Foreniiinggeennn aaafff DDanske Fe

D tti f d f li i

Jylland
Fredericia
Festmesteren
Tlf. 75 92 44 11

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

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

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

Hobro
Rørbæk Telt- og Serviceudlejning
Tlf. 98 55 77 48

Hornborg
Hornborg Telte ApS
Tlf. 75 67 35 00

Horsens
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning
Tlf. 75 64 10 77

Kibæk
Kibæk Telt- & Serviceudlejning
Tlf. 97 19 24 04

Kolding
Freddy’s Udlejning
Tlf. 75 50 33 33

Låsby
Låsby Telt og Serviceudlejning
Tlf. 86 95 16 65

Ranum
Ranum Teltudlejning
Tlf. 98 67 68 39

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

Tilst
Eske Udlejning
Tlf. 86 14 56 11

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
Fyns Serviceudlejning
Tlf. 66 11 11 99

Rynkeby
Nobody
Tlf. 65 39 18 52

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
Fredensborg Fest- og
Serviceudlejning
Tlf. 48 48 21 06

Greve
Køge Bugt Festcenter/
Tune Serviceudlejning
Tlf. 46 13 91 68

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

Ishøj
ALTiFEST ApS
Tlf. 56 66 03 05

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

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

Næstved
Faxe Teltudlejning
Tlf. 56 71 24 25

Roskilde
Sara Telte
Tlf. 46 32 37 54

Roskilde
Handy Udlejning
Tlf. 70 22 44 08

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
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AMU uddannelse

Festudlejere

                         Kurser 1.  halvår 2011 
Deltagerbetaling
Deltagerbetaling på en AMU-
uddannelse ligger på 118 kr. pr. 
dag.

VEU-godtgørelse
VEU-godtgørelse er en økono-
misk støttemulighed til AMU-
uddannelserne. For at være 
berettiget til VEU-godtgørelse 
skal du være lønmodtager eller 
selvstændig erhvervsdrivende. 
VEU-godtgørelsen svarer til 80% 
af højeste dagpengesats (752 
kr. pr. dag). 

Befordringstilskud
Hvis kursisten bor mere end 
12 km fra uddannelsesstedet, 
eller hvis kursisten skal bo på 
uddannelsesstedet, ydes der 
befordringstilskud efter statens 
gældende satser. 

Kost og logi
Hvis du har mere end 120 km i 
transport mellem bopæl og ud-
dannelsessted og retur tilbydes 
du indkvartering.

Uge 3:  Montering af børneforlystelser 

  (nr. 40582) - 5 dage

Uge 5:  Udlejning af børneforlystelser 

  (nr. 40585) - 5 dage

Uge 9:  Varmeinstallationer ved festudlejning 
  (nr. 40890) - 3 dage

Uge 10: Tekniske installationer ved festtelte 

  (nr. 40891) - 3 dage

Uge 11: Arbejdsmiljø (40349) / APV - 

  ArbejdspladsVurdering (44871) - 4 dage
 
  
          Alle kurser udbydes endvidere i efteråret,  
  også nedennævnte:
  
  Montering af rammetelte - 1 

  (nr. 40583) - 5 dage
 
  Koordinering af teltmontage - 2 

  (nr. 40581) - 5 dage 

  Planlægning og indretning - 3 

  (nr. 40584) - 5 dage

 



Anders Bisgaard Sørensen, Horsens, 
ved kæmpevaskemaskinen, som be-
handler Horsens-firmaets egne teltduge 
og udlejes til kolleger og andre med 
behov for at få vasket duge.

Kirsten og Claus Petersen, Hvalsø Telt-
udlejning, sammen med Morten Jensen, 
Bord Dæk Dig, Vallensbæk, ved den store 
vaskemaskine i Hvalsø.
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Det er et par ordentlige krabater af 
vaskemaskiner, som to medlem-
mer af Festudlejer.dk – Foreningen 
af Danske Festudlejere har ståen-
de. Det er dog også nødvendigt, 
da de bliver brugt til at vaske og 
vokse store teltduge.

De store vaskemaskiner tilhører Claus 
Petersen, Hvalsø Teltudlejning ved 
Roskilde, og Anders Bisgaards Teltud-
lejning i Horsens. 

Smudsafvisende
og rene teltduge
– Fordelen ved teltvaskemaskinen 
er, at den sikrer rene og smudsafvi-
sende duge, fortæller Claus Peter-
sen, Hvalsø Teltudlejning. Via denne 
behandling holder teltduge, presen-
ninger og reklamebannere længere, 
og desuden bliver de pæne at se 
på.. Processen består i, at der først 
påføres 35 grader varmt vand og 
sæbe. Dernæst skrubbes teltdugen 
nænsomt af de roterende børster. 
Efter vasken påføres et lagt varmt 
voks, som beskytter mod snavs et 
langt tidsrum.

Hvalsø-udlejeren blev inspireret til 
at erhverve teltvaskemaskinen, da 
Foreningen af Danske Festudlejere i 
efteråret 2007 var på studietur i Frank-
furt. I februar 2008 var maskinen på 
plads i det sjællandske. Den blev 
navngivet Snehvide af Tove Jensen fra 
Bord Dæk Dig, Vallensbæk. Foruden 
Hvalsø Teltudlejnings egne duge 
behandler vaskemaskinen teltduge, 
presenninger og reklamebannere fra 
en række andre teltudlejere i Danmark 
og Sverige.

Horsens-firma
udlejer maskinen
I det jyske har Anders Bisgaard 
Sørensen investeret 1,5 millioner i 

teltvaskemaskinen med installation, 
vand og varme i det store vaskerum.
– Vi har stor glæde af teltvaskemaski-
nen, som blev erhvervet i 2009, for-
tæller Anders Bisgaard Sørensen. Nu 
kan vi hele tiden få vore mange hun-
drede kvadratmeter teltduge vasket 
efter behov. Det sparer mange timer 
og er effektivt. Hertil kommer, at vi 
lejer vaskemaskinen ud til en række 
andre teltudlejere og andre med 
behov for at få rengjort teltduge.

Bisgaard Sørensen underviser selv 
brugerne i at anvende maskinen.
Men selv om jeg giver en grundig 
instruktion, skal der altid være en 
person på matriklen som bagvagt, 
understreger Bisgaard Sørensen. Der 
kan let opstå småproblemer, som 
kræver en hjælpende hånd, men i 
det store hele fungerer konceptet 
udmærket.
Ejerne af de to kæmpe vaskemaskiner 
er godt tilfreds med den teknologiske 
landvinding, som er tilgængelig for 
teltduge, presenninger og reklame-
bannere både øst og vest for Store-
bælt.

Vask, Voks og Vedligeholdelse
fra to store teltvaskemaskiner

Efter en tur med vask og voks er teltdu-
gene rene og smudsafvisende.



Et af Festmesterens slagnumre – en smuk multipavillon – er alle tiders mødested for festglade.
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Da Birger Dyrby fik sit femte gyld-
ne håndtryk, kunne det være nok. 
Som 40-årig havde han ikke de 
lyseste jobudsigter, fordi kravene 
dengang som nu lød på, at den 
nye medarbejder allerhelst skul-
le være midt i 20-erne og have 
mindst ti års erfaring.

Derfor erhvervede Birger Dyrby den 
1.august 1993 Fredericia Serviceud-
lejning, som han ti år senere omdøb-
te til det nuværende firmanavn, Fest-
mesteren.
Fredericia-festudlejeren er født i Had-
sund, men voksede op i Esbjerg.
– Efter over 14 år som befalingsmand 
i Forsvaret, kunne jeg ikke komme 
videre. Her fik jeg det første gyldne 
håndtryk – sandsynligvis fordi jeg 
– også dengang – sagde, hvad jeg 
mente. De fire følgende gyldne hånd-
tryk havde forskellig baggrund, men 
hovedsagelig forretningsophør.

Festudlejerne bliver
rige på oplevelser
På samme vej som familien Dyrby 
boede indehaveren af Fredericia Ser-
viceudlejning, Bent Jensen.
Det lykkedes mig efter en del tra-
kasserier med pengeinstitutterne at 
rejse kapital til erhverve udlejnings-
forretningen, og det har jeg aldrig 

fortrudt, understreger Birger Dyrby.  
Som festudlejer bliver man nemlig rig 
– dog ikke på penge, men på gode 
oplevelser.
I forbindelse med et sølvbryllup nær 
Thisted stiftede Birger Dyrby bekendt-
skab med de såkaldte multipavillo-
ner. Han købte nogle få af dem, og 
de slog rigtig godt an i Fredericia.
– Folk var – og er for øvrigt stadig 
– helt vilde efter at leje vore muti-
pavilloner. Derfor råder vi nu over 
17 af slagsen i størrelser fra ni til 
54 kvadratmeter, fortæller Frederi-
cias Festmester. Det er dyre telte, 
men fordelen ved dem er, at de 

Blev Fredericias FEST
   – efter fem gyldne 

Varm tilhænger
af foreningen
– Jeg er en varm tilhænger af Fest-
udlejer.dk – Foreningen af Danske 
Festudlejere. Det er nødvendigt, 
at vi festudlejere har en forening, 
som varetager vore interesser.

Det siger Birger Dyrby, Festmesteren, 
Fredericia. Ligesom sin forgænger 
Bent Jensen er han medlem af for-
eningen. Bent Jensen var formand fra 
1974 til 1985.
– Uden en forening ville alle skulle 
slås med beredskabsmyndighederne 
om hver eneste detalje. Nu går for-
eningen i spidsen og presser på for at 
få rimelige regler og arbejdsforhold. 
Jeg kunne godt tænke mig, at vi var 
mere positive i forhold til vor forening. 
Tidligere havde foreningen karakter af 
en kaffeklub, men den rolle er den 
heldigvis vokset ud af. Udfordringer 
er der nok af, men ting tager tid – 
og mange festudlejere er ufatteligt 
konservative over for nye initiativer, 
fastslår indehaveren af Festmesteren 
i Fredericia.  

Birger Dyrby: Foreningen et must for os!

Birger Dyrby med stænger til sine 
populære multipavilloner.

Birger Dyrby betjener en kunde, An net-
te Dahl, Fredericia.



Festmesteren, Birger Dyrby ved opvasken. Birger Dyrby – fire pibefulde 
tobak om dagen.
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MESTER 
 håndtryk

er meget fleksible og kan bruges til 
mange formål lige fra bryllupper og 
konfirmationer til firmareceptioner og 
torvedage. De små telte er endvidere 
særdeles velegnede til mindre fester, 
hvor eksempelvis  otte personer vil 
have en hyggelig sommerfest i haven. 
Endvidere har vi et 189 kvadratmeter 
traditionelt hvidt udlejningstelt.

Råder over service
til 1200 personer
Festmesteren råder over muselmalet 
og almindeligt hvidt porcelæn, bal-
lon- og eleganceglas samt to slags 
bestik til 1200 personer.
Udlejningsfirmaets primære dæk-
ningsområde er Fredericia og omegn 
og Vestfyn, men det har også ud  lej-
ning i Vestjylland, bl.a. i Esbjerg og 
på Fanø. Ja, selv i Tivoli Friheden i 
Aarhus har Festmesteren udlejet mul-
tipavilloner til særlige arrangementer. 
Fordelingen af Festmesterens udlej-
ning er cirka 60 procent til virksomhe-
der og 40 procent til private.
– Virksomheden hører til de mindste, 
men det hindrer os jo ikke i at være 
oppe på mærkerne. Vi var således 
blandt de første med tvungen opvask 
af udlejede glas, beretter Birger 
Dyrby. Skulle jeg komme med et lille 
hjertesuk, ville det være at opfordre 
virksomhederne til at undgå engangs-
service til deres arrangementer. 

Rigtigt service er nu engang klart at 
foretrække. Det medvirker til at hæve 
niveauet.
Festmesteren beskæftiger foruden 
indehaveren en fuldtidsansat kvinde-
lig medarbejder samt fire løsarbej-
dere efter behov. Endvidere bakker 
Birger Dyrbys familie rigtig godt op 
om festudlejningen. Det gælder især 
de to sønner på 25 og 17 samt datte-
ren på 23 år, idet hustruen har nok at 
gøre som bibliotekar i Fredericia.
Festmesteren holder ferie i uge syv, 
hvor – som han siger – halvdelen af 
Fredericia er på skiferie, så den anden 
halvdel ikke har nogen at holde fest 
for. Endvidere er der skruet ned for 
blusset to uger af juli. Dog findes der 
altid en løsning, hvis kunderne har 
behov for at leje service og/eller telte 
i denne periode.
– Vi gør jo alt, hvad vi kan for vore 
kunder, hvoraf mange er stamkunder, 
der lejer hos os år efter år, fastslår Bir-
ger Dyrby. Der er ingen af vore børn, 
som har lyst til at overtage udlejnings-
forretningen, når jeg går på pension, 
siger den 57-årige Birger Dyrby. 
Derfor er Dyrby spændt på, hvorvidt 
Festudlejerens centralt beliggende 
domicil på Calvinsvej 17 i Fredericia 
også i fremtiden vil danne ramme 
om en aktiv festudlejningsvirksomhed 
som nu eller om den anvendes på en 
helt anden måde.

Piberygeren 
må ind i 

rygerummet
Birger Dyrby – indehaver af Fest-
mesteren i Fredericia – er inkarne-
ret piberyger.

Det fritager dog ikke hans lille virksom-
hed for at have en rygepolitik, som 
han pænt må indordne sig under.
– Jeg har indrettet et rygerum i virk-
somheden og har bestilt udluftning 
hos en lokal el-installatør, fortæller 
Birger Dyrby. Desuden har jeg pålagt 
mig selv reduceret rygeaktivitet, nem-
lig maksimalt fire pibefulde tobak om 
dagen. Det er også slut med at købe 
nye piber til min efterhånden ret 
omfattende samling.
Birgers humoristiske sans fornægter 
sig heller ikke på anden vis. Hvis en 
gæst i Festmesterens udstilling ønsker 
en halv kop kaffe, er han klar med 
en i bogstaveligste forstand halv kop, 
ligesom Festmesteren også er leve-
ringsdygtig i ukurant porcelæn til brug 
ved morskabs-servering.

Her Fredericia-udlejeren 
med en halv kop.

Et lille udsnit af Birgers mange piber.

Birger 

Pibciaiaaaa uuuu-u-udldldldldldldldldldldl jjjjejejejejejejejejererrererererererenennenenenenenenenen 
v kop.
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zederkof.dk 

Prins Christians Kvarter 28 

7000 Fredericia

Telefon +45 89 12 12 00  

Telefax +45 89 12 12 01

info@zederkof.dk

www.zederkof.dk

• PRODUKTUDVIKLING 
MED BRANCHEN

BANQUET STOLE 
Findes i mange 
farver

VI VIL VÆRE BILLIGST 

BERTRAM 
PLASTSTOLE
med og uden polster

RING 

89 12 12 00

OG FÅ DIN VARE 

 TIL DEN HELT  

RIGTIGE PRIS

• LAGERFØRENDE

Sammenklappelige
Event borde
Findes i mange 
størrelser

Sammenklappelige
robuste plastborde
Findes i mange 
størrelser

Let’s get together 2011



Festudlejer.dk     27

Medlemsnyt

Nu skal gæsterne sidde 
godt i komfortable 
lounge-områder.

Til det formål tilbyder 
Zederkof A/S nu et sprit nyt 
program af puffer til festudlej-
ningsbranchen.
– Der stilles stadig større krav om 
komfort, når der inviteres gæster 
til events. Vi har den målsætning, 
at sortimentet udvides voldsomt 
over det næste par år. Vi vil tilbyde 
event- og festudlejningsbranchen 
endnu flere produkter. Inovation 

og fornyelse står højt på 
dagsordenen, da vi fortsat gerne vil 
fremstå som en spændende samar-
bejdspartner, siger Bo Sørensen.
Pufferne kan erhverves i mange for-
skellige størrelser og farverne hvid, 
grøn og sort.

v om
æster

og fornyelse står højt på 
dagsordenen da vi fortsat gerne vil

Nyt Puf-produkt fra Zederkof

Mærkedage

Hans Iversen, Låsby Telt og Serviceudlejning, fylder 
onsdag den 6. april 50 år.
Han erhvervede udlejningsfirmaet i 1984 og rådede fra 
starten over service til 200 kuverter. Dette antal er nu væsen-
tligt større. I 1993 udvidede Hans Iversen sortimentet med 
teltudlejning. 
Låsby Telt og Serviceudlejning udviklede sig herefter så 
positivt, at Hans Iversen i 2005 kunne skippe jobbet som 
arbejdsleder på Tulip-slagteriet i Brabrand for at koncen-
trere sig om sit firma.
I januar 2009 kunne Låsby-virksomheden indvi en ny hal på 
960 kvadratmeter på Ole Rømers Vej 20 i Låsby.
Låsby Telt og Serviceudlejning er et rigtigt familieforetagende, 
idet hustruen Inge også er engageret i virksomheden.
Inge og Hans er aktive medlemmer af Festudlejer.dk – 
Foreningen af Danske Festudlejere, hvor Hans har været 
formand og bestyrelsesmedlem.

Der var stort rykind, da indeha-
veren af Midtjysk Festudlejning 
Martin Bøgelund, Sunds ved 
Herning, rundede de 40. 
Sammen med sin hustru Camilla 
driver Martin Bøgelund en stor 
udlejningsvirksomhed i det midt-
jyske. Han blev festudlejer i 1998. 
Fra 2004 fik virksomheden domi-
cil i en godt 1000 kvadratmeter 
bygning på Drejersvej 18 i Sunds. 
I 2009 udvidede Martin Bøge-
lund sin virksomhed med Viborg 
Udlej ning.
Her Martin og Camilla i forbindel-
se med den dynamiske festudle-
jers fødselsdagsreception.

Stort rykind, da Martin
Bøgelund rundede de 40

Fyns Serviceudlejning markerer fredag den 11. marts 2011 
kl. 13.00-16.00 virksomhedens 10 års jubilæum på adres-
sen Brændkildevej 60 i Odense.
– Vi vil gerne markere ti spændende og aktive år ved recep-
tionen for kolleger, leverandører og venner af virksomhe-
den, og vi håber, at mange kikker forbi siger indehaveren af 
Fyns Serviceudlejning, Brian Skøtt.

10 års jubilæumsreception

Hans Iversen, Låsby, 50 år

Mærkedage til næste udgave af Festudlejer.dk sendes til: 
martin-glerup@nypost.dk    SENEST 11. april 2011

Deltag i Foreningen af Danske 
Fest  udlejeres jubilæums-arran-
gement på: 
Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 

7000 Fredericia

 Lørdag den 5. marts 2011
  
 Søndag den 6. marts 2011
&&

Sæt Sæt 
i kalendereni kalenderen
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Duni nyheder 2011 

Mange nye fl otte design og farver

Se mere på www.duni.com

eller kontakt din lokale Duni konsulent

Duni A/S
A. P. Møllers Allé 11 
2791 Dragør
Tel: +45 44 84 84 22
Fax: +45 44 84 77 56
E-post: info@duni.dk

FFestiva h idestiva h id
Langdyssen 7, Lisbjerg . 8200 Århus N . Telefon 89 30 00 00 . Telefax 86 22 81 22 

bb@bentbrandt.dk . www.bentbrandt.dk

Navn Artikel Mål Varenr. Stk. kr.
STABLA Overkop stabelbar 15,0 cl 11250115 1095
STABLA Underkop 11250215 695
STABLA Flad tallerken 17,0 cm 11251017 795
STABLA Flad tallerken 21,0 cm 11251021 1195
STABLA Flad tallerken 26,0 cm 11251026 1995
STABLA Dyb tallerken 22,0 cm 11251222 1395
ELEGANCE Hvidvin 24,5 cl 20320124 795
ELEGANCE Rødvin 31,0 cl 20320131 945
P1 Bordkniv 21,0 cm 25560121 595
P1 Spisegaffel 19,0 cm 25560219 495
P1 Spiseske 20,0 cm 25560320 495
P1 Frokostkniv 19,0 cm 25561019 545
P1 Frokostgaffel 18,0 cm 25561119 445
P1 Dessertske 18,0 cm 25562018 445
P1 Mokkaske 12,0 cm 25562212 125

Se mere på bentbrandt.dk – din nemmeste vej til alle vores aktuelle tilbud.
Priserne er ekskl. moms og gyldige til 14.05.11. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

Vask af teltduge
samt presenninger og reklame-bannere

Først påføres 35 grader varmt vand og sæbe. Dernæst skrubbes 
teltdugen nænsomt af de roterende børster. Efter vasken påføres 
et lagt varmt voks, som beskytter mod snavs et langt tidsrum.

Efter vask og tørring passerer teltdugen et lyspanel, som afslører 
evt. skader. Hele vaske-, voksnings- og tørreprocessen foregår i 
opvarmede lokaler. Det sikrer den optimale effekt!

Du får rene og smudsafvisende teltduge, når du benytter vort 
tip-top moderne voks- og vaskeanlæg!

Det er en lønsom og effektiv vedligeholdelse af dit materiel.
Ring og aftal tid eller kik forbi. Vi kontakter dig telefonisk, når vi er færdige med din vask.

Plej din investering: Dine teltduge og presenninger holder længere, når de bliver vasket og vokset hos os - og 
desuden bliver de pæne at se på!

Vask og voks bevarer værdien
Når vi vasker dine teltduge, bliver de påført voks, så de fremover er smudsafvisende!

Priser:
Tagduge og sideduge 
8,50 kr. pr. kvadratmeter 
(over 1000 kvadratmeter 
8,00 kr.)
Trekantstykker til gavle 
11,50 kr. pr. kvadratmeter 
uanset antal.

En sidedug på 2,3 X 3 
meter koster således 59 
kr. (hvis der samlet er over 
1000 kvadratmeter dog 
55,20 kr.). 
Priser eksklusiv moms.

HVALSØ TELTVASK – tlf. 46 40 84 10



Kun få i festudlejningsbranchen 
ken   der ikke Heine Pedersen, Ra -
num Teltudlejning.
 
Heine er kendt for sit utrættelige 
engagement i branchens ve og vel. 
Det gælder ikke mindst som primus 
motor i uddannelsen af teltopstillere. 
Også krav til øget sikkerhed i forbin-
delse med hoppeborge og andre 
legeredskaber er blandt Ranum-udle-
jerens kæpheste.
Heine Pedersen er uddannet børne-
havepædagog og har været bør  ne-
haveleder og instruktør på hundrede-
vis af pædagogiske kurser, bl.a. for 
dagplejere, pædagoger og et utal af 

aftenskolekurser, før festudlejnings-
branchen kaldte. 
Mandag den 9. maj fylder han 60 år. 
Med udgangspunkt i tivolitoget Lille-
Fut startede han sammen med sin 
hustru, Annette Gammelholm, Ranum 
Teltudlejning for 30 år siden. For 
et par år siden blev virksomheden 
rekonstrueret efter en konkurs.
Med sin ihærdige indsats som udle-
jer er Ranum Teltudlejning kommet på 
Danmarkskortet ved leverancer til en 
række store arrangementer. Firmaet 
hører således til Danmarks største, når 
det gælder det samlede udlejnings-
koncept med forlystelser og telte.
Ud over udlejninger, har Heine Peder-
sen medvirket til at kombinere bru-
gen af forlystelser med nye initiativer. 
Det være sig Jumpn’Dance, som var 
store alkoholfrie arrangementer for 
unge i alderen 14 – 18 år i Gigantium, 
Aalborg Arrangementerne samlede 
omkring tre tusinde unge mennesker 
fra hele Nordjylland, hver gang de 
blev afviklet. 
På samme måde har Heine Peder-
sen været initiativtager til mega store 
indendørs legelande i Gigantium, 

Aal  borg, samt andre steder i Danmark 
– aktiviteter, som er i fuld gang, om 
end i mere begrænset omfang.
Som næstformand i Foreningen af 
Danske Festudlejere er Heine en 
kapacitet. Sammen med den øvrige 
bestyrelse yder han en formidabel 
arbejdsindsats for festudlejnings-
branchen. 
Ved siden af sit job med udlejning, 
arbejder Heine Pedersen som free-
lance journalist og pressefotograf. 
Han leverer således artikler til den 
lokale ugeavis og til Nærbutikkernes 
Landsforenings brancheblad.
Heine Pedersen er en blæksprutte, 
som livet igennem har været invol-
veret i mange gøremål. Det være 
sig foreningsarbejde, undervisning, 
forfatterskab med udgivelse af flere 
bøger, indspilning af CD’ere med 
sanglege og børnegymnastik.
På den politiske front har han været 
medlem af Løgstør Kommunalbesty-
relse, og har mange kontakter til poli-
tikere og embedsmænd i Folketinget. 
En gang om året laver han grupperej-
se til Tyrkiet, hvor antallet af deltagere 
varierer fra 25 til hundrede.

Næstformand Heine Pedersen – 60 år 
den 9. maj 2011.
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Portræt af aktiv festudlejer

Temafester er på vej frem i hur-
tigt tempo.

Det mærker indehaveren af Fest-
butikken, Smallegade 34, Frede-
riksberg, Inga Nielsen. Hun starte-
de for tre år siden Festbutikken og 
har nu kunder fra nær og fjern.
Mange kommer i butikken for at 
købe dragter, dekorationer, ja, alt 
til temafesten, fortæller Inga Niel-
sen. Cowbyfesten må ikke mangle 
det rigtige tøj til børn og voksne, 
vognhjul, kaktus på bordet eller 
plakater. For øjeblikket er 80’er-
fester et af de hotteste temaer.

Temafester giver stor travlhed
for festbutik på Frederiksberg

Medlemsnyt

Festbutikken har bygget om og fået 
nyt inventar. Festivaller, karnevaller 
og temafester giver omsætning året 
rundt.
Vi sælger også meget over nettet. 
Eksempelvis bestilte mange kostu-
mer til Aalborgs karneval sidste år. 
Desuden har jeg indgået samarbejde 
med flere udlejningsfirmaer, som så 
kan trække på Festbutikkens store 
udvalg og samtidig få en provision til 
firmaet, fortæller Inga Nielsen.
For at spotte de nye trends inden for 
området deltager Inga Nielsen den 
kommende tid i messer i Nürnberg 
og Birmingham.

Inga Nielsen blandt sine kostumer i 
Festbutikken på Frederiksberg.
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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
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Medlemsnyt

Teknologisk Institut 
bag marts-temadage
Teknologisk Institut indbyder nu til temamøder 
om de mange ændringer og krav i bekendtgø-
relserne ved   rørende offentlige forlystelser.

Møderne, som har identisk indhold, afvikles i Aarhus 
den 8. marts 2011 og i Taastrup den 15. marts 2011.

Af det foreløbige program fremgår det, at følgende 
emner belyses:

Hvornår er en forlystelse  
offentlig?
Politiets procedurer og rolle samt nye bevillings- 
kontorer.
Kategorisering af forlystelser. 
Krav til forlystelsesejeren: 
• Logbog
• Vedligehold
• Førstehjælp
• Tilsynsbog

Krav ved førstegangssyn, periodisk syn og uan- 
meldt syn.
Krav ved reparation og ombygning. 
Standarder og nye regler på området. 
Ny bekendtgørelse. 

Teknologisk udsender separat invitation, men skulle 
man ikke få den, kan den rekvireres hos Tina Bræn-
dekilde på:

tbc@teknologisk.dk 
eller 

tlf. 72201720

Det bliver garanteret ikke kedeligt, når indehaveren af 
Festmesteren i Fredericia, Birger Dyrby, byder sine kol-
leger fra Foreningen af Danske Festudlejere velkommen 
søndag den 6. marts 2011.

Et af den jubilerende forenings stærke kort er, at medlem-
merne via foreningen har lejlighed til at aflægge kollegerne 
besøg. Det kan give erfaring og inspiration i hverdagen – og 
desuden lejlighed til hyggeligt samvær.
Birger Dyrbys udlejningsvirksomhed er – som han siger i 
virksomhedsportrættet i denne udgave af Festudlejer.dk – 
ikke blandt de største. Det hindrer dog ikke Festmesteren i at 
have et solidt kundegrundlag både med hensyn til telt- og 
servcviceudlejning.
Medlemmernes besøg hos Festmesteren i Fredericia afvikles 
efter morgen/formiddagskaffen på Hotel Trinity, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia.

FestmesterenFestmesteren
byder indenforbyder indenfor

Birger Dyrby i Festmeste-
rens udstillingslokale.

KØBES-SÆLGESKØBES-SÆLGES
Som medlem af Foreningen af Danske Festudlejere 

har du mulighed for at indrykke en 

GRATIS ANNONCE 
i Festudlejer.dk, hvis du vil købe eller sælge udstyr. 

Materiale til Festudlejer.dk majudgave 2011 
skal være os i hænde på 

martin-glerup@nypost.dk    SENEST 11. april 2011
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VELKOMMENVELKOMMEN  til til 
jubilæumsudstilling 
& reception
Alle – også ikke-medlemmer – indbydes herved til vor 
JUBILÆUMSUDSTILLING & RECEPTION på:

Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Frederica

Lørdag den 5. marts 2011 fra kl. 09.00

Program:
Kl. 09.00 Udstillingen åbner
Kl. 11.30 Jubilæumsreception
Kl. 12.30 Udstillingen slutter

Foreningen af Danske Festudlejere

KOM OG SEKOM OG SE det sidste nye inden for  det sidste nye inden for 
festudlejningsbranchen og festudlejningsbranchen og 
hils på den jubilerende foreninghils på den jubilerende forening

En række førende virksomheder inden for festudlejning deltager.
Mød bl.a. Bækkelund

Ikadan 
Ken Storkøkken
Kibæk Presenning
Kontorcirklen
Rønhoff
Zederkof

Eurowagon
HOH Vandteknik
Multiline
Rosenlund Data
Streamline
Teknologisk Institut 
og mange flere 

FF

PÅ GENSYN 

i Fredericia 

lørdag den 5. marts 2011


