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Minister klar til at 
se på forenklinger
Der skal ikke laves regler, uden at 
der er nogen til at følge op med en 
kontrol af dem, og når der laves lov-
givninger, skal der altid slettelak til. 
Det var klare udmeldinger fra Trans-
port- og Bygningsminister Hans Chri-
stian Schmith, da han mødtes med 
repræsentanter fra Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere, Danmarks 
Tivoliforening, By- og Markedsfester, 
sceneudlejere og producenter.

Problemstillinger 
snakket igennem
Et møde som Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen og Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere havde fået 
i stand med ministeren. Målet med 
mødet var at få talt nogle af de pro-
blemstillinger igennem, som den nye 
certificeringslovgivning for telte og 
transportable konstruktioner har givet.

To muligheder
– Jeg evaluerer vores snak, og de 
mange dele der er indgået i den. 
I hører fra mig inden for en uge 
og jeg ser to muligheder. Den 
ene er, at vi mødes igen, eller 
at I mødes med nogle af vores 
embedsmænd, som jeg vil kigge 
over skulderen, konkluderede 
Transport- og Bygningsminister 
Hans Christian Schmith.

Gennembrud for tilpasninger
Brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen finder mødet 
med ministeren  værende et gen-
nembrud for at få indført forenk-
linger i certificeringsordningen.  
Han vil på generalforsamlingen 
orientere yderligere om mødet.

Folketingsmed-
lem Bjarne Laust - 

sen, Trans port- 
og Bygnings-
minister Hans 

Christian Schmith, 
branchefor-

eningsformand 
Svenning Kjær Pe-

dersen og næst-
formand Lone 

Hjortshøj ses her 
efter mødet.



2 Festudlejer.dk

Kontakt - 

Teknologisk Institut
- Godkendelse af forlystelser 
- Certificering af Transportable 

Lovpligtig godkendelse af forlystelser
Teknologisk Institut har mere end 30 års erfaring 
med sikkerhedsinspektion af forlystelser.  

• Er du ejer eller udlejer, skal dine forlystelser
  synes en gang om året
• Det gælder f.eks. hoppeborge, hoppepuder, 
  minitog, trampoliner, brokarruseller, rodeotyre
  og kraftprøvemaskiner 
• Nye forlystelser skal godkendes, inden de 
  tages i brug, og der skal udstedes tilsynsbog 
  og kontrolattest
• Alle forlystelser skal mærkes med en synlig  
  kontrolattest, der dokumenterer, at sikker-
  heden er i orden.

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

Certificeringsordning for 
Transportable Konstruktioner
Teknologisk Institut hjælper jer igennem 
certificeringsprocessen og certificerer jeres 
Transportable Konstruktioner

• Det gælder f.eks. telte, scener, portaler, 
  gangbroer og tribuner
• Transportable konstruktioner med certifikat
  kan pr. 1. januar 2015 opstilles uden kommunal 
  byggetilladelse.

 
   Konstruktioner

Kontakt - 
forlystelser
Kaj Rosenstedt
kar@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 12 75

Transportable Konstruktioner
Rolf Heier
rhe@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 18 47
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Af Svenning  
Kjær Pedersen,
Formand, Branche-
foreningen Danske  
Festudlejere

tør minister og embeds-
mænd foretage 
nødvendige ændringer? 

Implementeringen af den nye certifi-
ceringslovgivning for telte og flytbare 
konstruktioner har været en prøve af 
de store. En dyr certificering, inve-
steringer i nyt grej til udskiftning, 
længere pløkker, nye tiltag i opstil-
lings- og nedtagningsforløbene, et 
længere tidsforbrug til såvel opstil-
ling som nedtagning af telte. Mere tid 
til at slå de længere og flere pløkker 
i, tid til brug ved etablering af kryds i 
vægge og gavl. Meget er ændret og 
tidsforbruget øget væsentligt.

Kommunerne 
må påtage sig ansvar
Mange udlejere har brugt rigtig 
mange penge på certificeringen, men 
hvad nytter det, når der ikke er kon-
trol på området. Vi har set et hav af 
telte opsat over hele landet uden at 
de overholder de grundlæggende 
krav i certificeringsvejledningen. Det 
er konstateret, at kommunernes byg-
gesagskontorer ikke er gearet til at 
tage sig af anmeldelser om farlige 
og ulovligt opstillede telte. Konto-
rerne er lukket fra fredag middag 
til mandag formiddag. For eksempel 
også mellem jul og nytår, hvilket et 
medlem blev informeret om, da han 
ville anmelde ulovligheder. Det er 
bare ikke godt nok og må  ændres, så 
kommunerne påtager sig det ansvar, 
de har at forvalte.

Telte kollapsede
For de, der har vist, at de er professi-
onelle og gør en forskel, har omkost-
ningerne været store. Udgifter som 
de, der har lukket øjnene og gjort 
det, som de plejer, ikke har oplevet. 

Sidstnævnte har vundet tilbudsgiv-
ningerne og sat brugerne og de, der 
færdes omkring teltene, i fare. Flere 
telte er kollapsede på trods af de nye 
opstillingskrav og at det ikke er sket 
for mange andre er grundet held og 
ikke fornuft i opstillingerne.

Plattenslagerne må ikke vinde
Vi har påtalt den unfair konkurrence 
over vor Trafik- og Byggestyrelsen og 
Transport- og Bygningsminister Hans 
Christian Schmith og vil gøre det igen, 
indtil det er blevet hørt og der er 
gjort noget ved det. Det må ikke være 
plattenslagerne og de, der er ligegyl-
dige, der skal løbe med gevinsten og 
de seriøse, der påtager sig udgifterne 
og merarbejdet.

De svageste led skal forstærkes
I vores vedtægter står der klart, at vi 
skal opstille telte og forlystelser efter 
lovens krav. Udfordringen er derfor 
klar. Vi er i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere de professionelle, som 
gør en forskel. Et seriøst argument 
som vi bør skilte med i langt højere 
grad end vi har gjort hidindtil. Kæden 
er ikke stærkere end det svageste 
led. Før vi har fået gjort leddene så 
stærke, at de tåler en fælles udmel-
ding, er det ikke tidspunktet at slå 
på stortromme om, at den samlede 
medlemskreds overholder certifice-
ringsvejledningen.

De der snyder må straffes
For at vi kan nå vort mål med at få de 
useriøse til at ændre adfærd, så må 
politikerne og Trafik- og Byggestyrel-
sen tage ansvar og få kontrol med 
de telte, der opstilles. Nogen med 
80 cm pløkker og barduner. Andre 
uden pløkker eller med få centime-
ter lange franske skruer til at 
fastgøre dem. Nogle bruger 

 Festudlejer.dk 3

Fortsættes på side 11 



4 Festudlejer.dk

evAluerIngs MøDe 
i trafik- og Bygge styrelse
Ny certificeringsvejledning kan 
kun komme for langsomt
Der vil blive lavet ny certificerings-
vejledning for telte og transportable 
konstruktioner, som forventes fær-
diggjort til sommeren 2016. Heri vil 
der ske en række tilretninger, men 
ikke nogen ændring af certificerings-
bekendtgørelsen. Den nye certifi-
ceringsvejledning vil på færre sider 
beskriver det væsentlige i stedet for 
som nu, hvor det er en gang tung 
læsning. 

Det var udmeldingen fra kontorchef 
Marie Louise Hansen, Trafik- og Byg-
gestyrelsen, da der blev holdt eva-
lueringsmøde omkring erfaringerne 
med den første sæson med cer-
tificeringsvejledningen for telte og 
transportable konstruktioner, med 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere samt andre organisationer og 
myndigheder.

Efterlyste spørgsmål
Hun efterlyste i relation til den nye 
certificeringsvejlednings udformning 
spørgsmål og konkrete eksempler fra 

det daglige arbejde. Det blev gjort 
klart, at der i løbet af sæsonen har 
været mange henvendelser omkring 
forståelsen af certificeringsvejlednin-
gen. Der nævntes her problemerne 
omkring vind, certifikaternes indhold, 
afstanden mellem telte, byggesags-
behandlinger, nye konstruktionstyper, 
kommunernes ansvar, som skal bely-
ses yderligere. 

Ny certificeringsvejledning til 
sommer
Det oplystes at man er i fuld gang 
med at samle materialer til den nye 
certificeringsvejledning, og vil i de 
næste par måneder holde møder 
med de interesseorganisationer, der 
er berørt af vejledningen. Det for at 
få det mest præcise udgangspunkt 
for at lave et så brugbart materiale 
som muligt. Med udgangspunkt i 
det materiale der er samlet, og de 
resultater man får fra de nye møder, 
forventes det, at der vil kunne præ-
senteres et udkast til en ny certifice-
ringsvejledning for telte og flytbare 
konstruktioner til februar. Den vil så 
blive sendt ud til høring og tilpasnin-

Brancheforeningen Danske Festudleje-
res næstformand Lone Hjortshøj hilser 
her på fuldmægtig Anne-Sofie Bang 
Lassesen, mens Brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær Pedersen ser på.

Kenneth Plauborg, Kibæk Presenning, 
var sammen med Peter og Jan Zeder-
kof, Zederkof A/S, nogle af de, som 
repræsenterede producenter.

Byggesagsbehandler Bettina Hinrich-
sen, Slagelse Kommune, der ses som 
nummer to fra venstre, var den eneste 
kommunale repræsentant på evalue-
ringsmødet.

Kontorchef Marie Louise Hansen, fuldmægtig Anne-Sofie Bang Lassesen og chefkon-
sulent Charlotte Micheelsen, alle Trafik- og Byggestyrelsen var enige om, at det havde 
været en travl sæson med mange udfordringer.

Peter og Jan Zederkof bidrog i debat-
ten med flere vigtige vinkler at beskue 
certificeringsvejledningen på.



Emnerne der kom til debat ved evalueringsmødet i Trafik- og Byggestyrelsen 
var mange og tidsplanen med de to timer blev knap overholdt.

evAluerIngs MøDe 
i trafik- og Bygge styrelse
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ger vil blive lavet, så de er klar til den 
nye sæson i foråret, understregede 
kontorchef Marie Louise Hansen, Tra-
fik- og Byggestyrelsen, i sit oplæg.

Problemfyldt sæson
Der blev på mødet diskuteret mange 
vinkler af certificeringsvejledningen 
for telte og transportable konstruk-
tioner. Der var enighed om, at det 
havde været en problemfyldt sæson 
at komme igennem, og at det var 
vigtigt at få tingene tilpasset, så der 
ikke skal arbejdes med de samme 
problemstillinger i næste sæson.

Ny vejledning skal hurtigt på 
banen
Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen fandt det ikke rigtigt, 
at der først til foråret/sommer kom-
mer en ny certificeringsvejledning på 
banen. Han opfordrede til, at det vil 
ske hurtigere, så der vil være mulig-
hed for at sætte sig ind i den og tage 
højde for ændringerne, når der skal 
laves nye pristilbud, hvor det langt 
fra er ligegyldigt, hvilke krav der er og 
udgifterne for disse,

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen og næstformand Lone 
Hjortshøj følger her debatten med stor 
interesse.

Et udsnit af de, der var præsenteret ved evalueringsmødet, ses her: Bagerst fra venstre 
kasserer Kasper W. Kennedy, Brancheforenings formand Svenning Kjær Pedersen, kon-
torchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen. Forrest næstformand Lone Hjortshøj, 
fuldmægtig Anne-Sofie Bang Lassesen og chefkonsulent Charlotte Micheelsen, begge 
Trafik- og Byggestyrelsen.

Formand Otto Skak, Sammenslutningen af By- og Markedsfester, ønskede forklaring på 
håndteringen af kravet om fem meters afstand mellem teltene. Det uden at han blev 
klogere, da der ikke blev givet noget svar.
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GØR DIN 

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

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

floor systems

  
 
 

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

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

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

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

NY hjemmeside: www.ikadanfloor.com

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

                     IKAFLEX 
ekspansionsskinne
NYHED:
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Møde med minister 
hans Christian schmidt
Ministeren klar til at kikke 
på problemstillinger 
og løsningsmodeller
Brancheforeningen Danske Festud-
lejere tog initiativ til rundsendelse 
af informationsbrev til landets fol-
ketingsmedlemmer om, hvordan vi 
havde oplevet den første sæson med 
certificeringslovgivningen for telte og 
transportabe konstruktioner. En infor-
mationsskrivelse der klart beskriver de 
problemstillinger, der er fremkommet 
i løbet af sommerens opstillingsop-
gaver, kommunernes tolkning af deres 
forpligtigelser, certificeringsorganer-
nes håndtering af deres opgaver og 
meget andet, der relaterer til den 
aktuelle situation med certificerings-
lovgivningen.

Minister klar til snak 
om løsningsmodeller
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen har 
taget henvendelsen alvorligt og bedt 
Transport- og Bygningsminister Hans 
Christian Schmidt om et møde, hvor 
henvendelsen kunne debatteres.
Mødet blev en realitet, og det aftaltes 
at opfordre de, der har telte som et 
hovedområde om at mødes, præci-
sere problemstillingerne og komme 
med løsningsforslag til disse. Når 
der er enighed om disse, inviterer 

ministeren til møde på sit kontor, 
for sammen med interessenterne og 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen at 
diskutere punkterne og undersøge 
mulighederne for at finde en løs-
ningsmodel for disse.

Nødvendigt at satse 
på flere ”heste”
– Flot tænkt af folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen og fantastisk, at mini-
steren er åben over for en debat og til 
at gøre en indsats. Et skridt som vi kun 
kan være glade og tilfredse med. Det 
ud fra, at vi gang på gang af embeds-
mændene, vi mødes med, får at 
vide, at det ikke er deres beslutning, 
men politikernes. Vil vi nå resultater, 
så er vi nødt til at spille på flere heste 
og finde frem til de rette beslut-
ningstagere, siger Brancheforenings-
formand Svenning Kjær Pedersen.

Håndterbar lovgivning
– Certificeringsvejledningen for telte 
og transportable konstruktioner er 
alene en politisk beslutning. Indhol-
det og tolkningerne i bekendtgørelse 
og vejledningen er embedsmænde-
nes. Det giver begrænsninger for en 
forståelse af det endelige resultat, 
og her vil vi hjælpe politikerne med 
et fundament til at se, at det der er 

vedtaget, vil kunne være fornuftigt at 
få ændret. Målet er at få lovgivningen 
tilpasset, så den er håndterbar for 
ejerne af teltkonstruktioner, og de der 
opstiller teltene. Samtidigt skal sikker-
heden for de, der opholder sig i og 
omkring teltene, være optimal.

Møde med samarbejdspartnere
– Vi har taget første skridt mod et 
møde med Transport- og Bygnings-
minister Hans Christian Schmidt. Vi 
har taget initiativ til et møde med 
Danmarks Tivoli Forening, Sammen-
slutningen af By- og Markedsfester, 
Danske festivaler og scenebranchen. 
Det for at nå til en enighed omkring 
forskellige punkter, som vi gerne vil 
debattere med ministeren, oplyser 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, der ser frem til et 
konstruktivt udbytte af samarbejdet.

Transport- og Bygningsminister Hans 
Christian Schmidt er klar til at se på reg-
lerne for telte og transportable konstruk-
tioner, når parterne inden for branchen 
er enige om problemstillingerne og 
løsningsmulighederne.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, orienterer her de fra bestyrel-
sen som havde mulighed for at være med til møde på hans kontor.
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A2 PLAKATER
1 stk. 100 kr. - 2 stk. 150 kr.Priserne er ekskl. moms og levering.

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

Kontakt os på

20 30 65 43eller kontakt@boostingbusiness.dk

MESSEPLAKATER
Skal vi printe plakater til din stand?

eller kontakt@boostingbusiness.dk

Himmerlandsgade 150 • AARS
www.boostingbusiness.dk

Like os på FACEBOOK

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

Tlf.: 73 40 41 42 
Email: erhverv@danskforsikring.dk 

Kunderne er utroværdige 
og planlægningsfasen er kort
Nutidens og fremtidens annoncering omkring udlejnings-
virksomheder er på online markedet, hvor størstedelen 
af befolkningen søger, når de skal finde oplysninger og 
foretage bestillinger. Annoncering i telefonbøger og aviser 
er yt. De er alt for dyre, man skyder over målet, når der 
skal nås en købergruppe af ens varer. For små penge kan 
man ramme målgrupperne og få væsentligt højere udlej-
ningseffekt, sagde konsulent Bjarke Bekhøj i sit oplæg på 
Brancheforeningen Danske Festudlejeres efterårsmøde på 
Hotel Faaborg Fjord.

Krejlere koster dyrt
– Pas på! Der er masser af krejlere på markedet. De lover 
guld og grønne skove. Men det I får lov til, er at betale i 

dyre domme. Vælg 
derfor jeres samar-
bejdspartner med 
omhu.
Bjarke Bekhøj refe-
rerede til sit samar-
bejde med Hjorts-
høj Party Service, 
Varde, som han i en 
periode har været 
konsulent for, og 
som har ænd ret ud - 
lejningskurven til en 
stor stigende kurve.

online 
markedsføring

Markedsføringskonsulent 
Bjarke Bek høj gav et fantastisk 
inspirerende oplæg om online markedsføring.

Mette Sandberg, Dantelt.dk, Brønd  - 
by, lytter koncentreret til oplægget 
om online markedsføring.
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Markedsføringskonsulent Bjarke Be k høj får sig her en snak med Jan Cornelis von Lindern, 
Alletiders Party Service, omkring mulighederne for online markedsføring af hans for-
retning.

Markedsføring for små penge
– Online annoncering er i en rivende udvikling. Det der 
laves den ene dag, skal tilpasses den næste. Alt ændrer 
sig med lynets hast og mulighederne er mange. Så mange, 
at det som ejer af en virksomhed kan være uoverskueligt at 
klare selv, men for få penge kan man lave en massiv mar-
kedsføring gennem en konsulent som mig, der har det som 
et fuldtidsarbejde at følge med udviklingen. Mulighederne 
for at ramme den rigtige målgruppe er stor og effektiv og 
letlæselig på udlejningsregnskabet.

Målgrupperne er mange
– Det kan i en periode være konfirmationer, eller helt andre 
målgrupper, man ønsker kontakt med. Det sociale netværk 
har så mange oplysninger at gøre brug af, at man næsten kan 
følge en person fra barn og til begravelsen.

Spændende hjemmesider giver penge i kassen
– Køberne på markedet i dag er ikke troværdige. De køber 

ikke hos jer, bare fordi I bor i byen. De køber hos dem, der 
har inspirerende hjemmesider, hvor det er hurtigt og let at 
taste ind, hvad man skal bruge. De har ikke tid til at vente på 
langsomme og kedelige hjemmesider. Det skal være spæn-
dende, flotte og informationsrige hjemmesider, de gider 
bruge tiden på. Er disse udfordringer løst, så er der penge i 
kassen og udmeldingerne kommer nu og her. 

Udvikling og fremtidssikring
– Responstiden fra bestilling til udlejning er kort, for det at 
langtidsplanlægge er noget, der hører fortiden til, sagde 
konsulent Bjarke Bekhøj i et medrivende foredrag. Et oplæg 
som imponerede og inspirerede de fremmødte branche-
foreningsmedlemmer.

Et værdifuldt oplæg for de, der vil være med til at udvikle 
og fremtidssikre deres udlejningsvirksomhed.

Marlene Møller, Roskilde Teltudlejning, 
havde travlt med at notere ideer ud fra 
et utrolig spændende oplæg.

Der var mange interesserede tilhø-
rere til oplægget om online mar-
kedsførring som gav meget inspira-
tion og lyst til at prøve noget nyt.
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Stabelstole
også med kobling!

Få et godt tilbud!!

Højdejusterbare borde

122 cm x 61 cm

183 cm x 76 cm

    DE ORIGINALE PLASTBORDE
  BEDSTE KVALITET - STØRSTE UDVALG !
               

THE ORIGINAL

 SIMPLY BETTER ®

Velegnet til blødt underlag!

Foldebænk 183 cm

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

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

STÅ BORD
Ø 84 cm
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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

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

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

91 cm

74 cm

61 cm

Ø   84 cm

Ø 118 cm

Ø 153 cm

Ø 183 cm

NYHED!
med sort bordplade!

183 cm x 76 cm

Cafe bord Ø 84 cm
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Pladsfordelingsplaner 
klar på et døgn
Det skal være billigt , godt og hurtigt 
at få lavet pladsfordelingsplaner for 
telte, hvis det står til den 25-årige 
Erik Damgaard Pedersen, Damgaard 
Security, København. Han er af de få 
på markedet, som tilbyder festudle-
jere at få lavet lynhurtige indretnings-
planer for telte, som opfylder de krav, 
der er til indretning, afstandskrav, 
flugtveje og andre ting, der skal være 
indeholdt i planerne. 

Startpris kr. 1.000.00
Pladsfordelingsplanerne vil kunne 
være færdiggjort indenfor et døgn 
og med en startpris på kr. 1.000, som 
dog er afhængig af opgavens stør-
relse og hvor kompliceret den er.

Ny service vinkel
Emil Damgaard Pedersen er uddan-
net katastrofe- og risikomanager, der 
er en ny uddannelse, udarbejdet 
af Beredskabsstyrelsen. I relation til 
uddannelsen er der undervisning i 
udarbejdelse af pladsfordelingspla-
ner for telte og bygninger. Her så han 
en ny vinkel til at yde service inden 
for festudlejningsbranchen.

Klar når opgaven er modtaget
– Der er mange ting, der skal være 
indeholdt i udarbejdelsen af plads-
fordelingsplaner, som skal kunne 
godkendes. Jeg ved, at det er sådan-
ne opgaver, der ligger som den sid-
ste del af det administrative arbejde 
og en opgave som mange teltopstil-
lere er usikre overfor. Hvorfor gøre 
det til et problem, når jeg er klar til 
at tage imod en skitse på mobilen og 
kontakte afsenderen for evt. spørgs-
mål, hvis det er nødvendigt. Jeg er 
klar til at gå i gang med udfærdigel-
sen, straks efter at jeg har modtaget 
opgaven, siger Emil Damgaard Peder-
sen, Damgaard Security.

Sørger gerne for godkendelsen
– Jeg er klar til at kontakte Bered-
skaberne for at få en endelig god-
kendelse af pladsfordelingsplanerne. 
Dermed kan det ikke være lettere at 
være teltudlejer, for så er de kræ-
vende opgaver løst. Opgaver der er 
aktuelle ved godkendelse af alle telte 
til over 150 personer ad gangen, ved 
byggesagsbehandling af telte, 
der skal stå på et sted i over 
seks uger, nybyggeri og i 
mange andre situationer.

Pladsfordelingsplaner 
på rekordtid

Med sin computer i hånden har 
Emil Damgaard Pedersen det 
værktøj, der skal til for, at han 
kan lave detaljerede pladsforde-
lingsplaner klar til godkendelse.

Medlemsnyt:
Vi har fornøjelsen af at kunne byde 
VELKOMMEN i Brancheforeningen 
Danske Festudlejere til:

Nordjysk Service- og teltudlejning, 
Att: Niels Kristian Tøsbæk, 
Tranekærvej 37, 9490 Pandrup. 
Tlf. 98 24 56 80 - 20 91 12 07.

Passivt medlemskab til:
Underholdningshuset, 
Att.: Sturla Havnes, Hamnnes-vegen 3, 
6443 Tornes, Norge. 
Tlf. +47 982 17 146.

Beklageligt nok må vi sige farvel og tak 
til Bar-Odense, Odense som medlem.

tonsvis af betonklodser til alternativ 
fastgørelse, andre en betonklods i 
hvert hjørne, når man flotter sig. Det 
er yderst utilfredsstillende og, de der 
snyder på vægten, må straffes.

Tør minister og embedsmænd 
foretage ændringer?
Trafik- og Byggestyrelsen har indset 
nødvendigheden af, at certificerings-
vejledningen tilpasses. Hvor meget 
og hvad der præcist kommer til at 
ske, ved vi ikke, men vil følge det tæt. 
Om trafik- og Byggeminister Hans 
Christian Schmidt tør stå i spidsen 
for væsentlige ændringer, vides ikke 
endnu. En ting er sikkert og det er, 
at bestyrelsen for Brancheforeningen 
Danske Festudlejere gør hvad vi kan 
til, at der bliver gjort en forskel.

De der kæmper 
har chance for at vinde
Vi arbejder på at gøre certificerings-
vejledningen så håndterbar som 
muligt, at få lavet tilpasninger som 
fastholder sikkerheden, men gør 
opstillingskravene til at arbejde med. 
Tilpasning af de krav der er til sik-
kerhedsmateriel i teltene, at der sker 
en seriøs certificering, så det der 
betales for, dækker reel arbejdstid. 
Udfordringerne er mange og store, 
men kun de der kæmper har chance 
for at vinde.

 Fortsat fra side 3
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Claus Dalbøge, Teknologisk Institut, erkendte, at det ikke havde 
været uden problemer med implementeringen af certifice-
ringsvejledningen for telte og transportable konstruktioner.

Der var mange spørgsmål og kommentarer til oplæggget 
omkring certificeringsvejledningen. Her ses Mark Mikkelsen, 
Trekantens Oliefyrsservice it gang med at fremlægge en af sine 
problemstillinger.

Festudlejere fra hele Danmark var mødt op, da konsulent Claus 
Dalbøge, Teknologisk Institut, lavede sit oplæg omkring certifi-
ceringsvejledningen på Brancheforeningen Danske Festudleje-
res efterårsmøde på Hotel Faaborg Fjord.



Transport- og Bygningsministeren taget i ed
Udfordringerne har i opstartsåret med certificeringslov-
givningen for telte og transportable konstruktioner været 
mange og store. Størst har udfordringerne ved inspektion af 
teltmateriel været, når det drejer sig om barduner, pløkker 
og opstillingsvejledninger, som har været en mangelvare. 
Dimensioneringen af pløkkene har ikke levet op til kravene, 
og det samme gælder bardunerne, som mange har måttet 
skifte ud. Krav der skal opfyldes for at kunne opnå en certifi-
cering og lave de opstillingsvejledninger, der udfærdiges af 
producenterne, sagde inspektør Claus Dalbøge, Teknologisk 
Institut, da han mødte et stort antal festudlejere på branche-
foreningens Efterårsmøde i Faaborg.

Aben sidder hos producenterne
At det er blevet mere besværligt og bekosteligt at opstille 
telte er ikke vores skyld. Vi er bare formidlere af den lov-
givning, der er lavet og de krav til certificering som DANAK 
har lavet. I den sidste ende lander aben på producenternes 
skuldre, for det er dem, der har fået udfærdiget beregnin-
gerne på teltene. Og det er alene ud fra disse, at vi kan lave 
opstillingsvejledningerne og certifikaterne.

Certificeringen går i stå ved mangler
– Mangler vi beregninger eller informationer, kan vi ikke 
komme videre med at lave de endelige beregninger. Før 
vi har dem, kan vi ikke udskrive certifikaterne. Det har i flere 
tilfælde givet ventetid, som mange nok har ment, er vores 
skyld. Det er vi kede af at få beskyldning for. Det er alene 
et bevis på, at vi er seriøse spillere på markedet, understre-
gede konsulent Claus Dalbøge, Teknologisk Institut.

Bordet fanger
Konstruktionerne kan først certificeres når lovgivning og 
standarden er opfyldt. Det vil sige, når konstruktionerne er 
dokumenteret med tegninger, beregninger og manual, og 
når konstruktionerne er inspiceret. Men pas på, for bordet 
fanger! Betingelserne i certifikatet skal opfyldes uanset for-
hold, og det er certifikatets indhold der præciserer, hvor-
dan opstillingen præcist skal ske, sagde en veloplagt Claus 
Dalbøge, Teknologisk Institut.

Ministeren 
taget i ed
Et oplæg der udlø-
ste mange spørgs-
mål og forslag til, 
hvordan tingene kan 
gøres bedre og mere 
enkelt. Opfordringer 
til en indsats blev også 
givet til branchefor-
eningens bestyrelse. 
Brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær 
Pedersen fulgte straks 
udfordringen op med 
at orientere om, at 
bestyrelsen har gjort 
alt muligt med opfølgning til Trafik- og Byggestyrel-
sen, samt møder med Transport- og Bygningsmini-
ster Hans Christian Schmidt.

Ulla Jørgensen, A Udlejning, 
Odense, lyttede intenst til de 
mange spørgsmål og svar, der 
blev givet på certificeringsvej-
ledningen.

 Festudlejer.dk 13

Certificering på efterårsmødet
Anders og Lis Bisgaard Sørensen, Bisgaard Sørensens Teltudlejning, Horsens, havde oplevet udfor-
dringer med certificeringen af de store udenlandske telte.

Bo Sandberg, Dantelt.
dk, Brøndby, mener, 
at der bør gøres en 
indsats for at certifi-
ceringsreglerne over-
holdes.
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Sækko telte er blevet produceret i mere end 30 år

Egen produktion i Danmark

Certificerede telte

Frit farve- og kombinationsvalg

Fleksibel produktion

Reparation af alle typer telte

Egen grafisk afdeling til logoer eller andet tryk på telte

Rådgivning og kundetilpassede løsninger

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

Hvorfor   ikke købe direkte hos producenten?

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

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



Der blev 
vist en en-

kelt måde at 
lave kryds i 
sider og tag 

på teltene.
Kibæk Presenning 
viser nyheder frem
Der var stort fremmøde af festudle-
jere fra ind- og udland, da Kibæk 
Presenning A/S i weekenden 6.-7. 
november 2015 holdt åbent hus. 
Godt 250 gæster deltog i arrange-
mentet, der viste flere nyheder inden 
for telt området. Især blev der lagt 
mærke til hætter til betonklodser, 
som kan ændre deres udseende fra 
at være kedelige grå klodser og til 
en god reklame for udlejningsfirmaet.

Viser kunderne 
den letteste løsning
– Vi glæder os over det store frem-
møde. Det viser, at kunderne ønsker at 
følge med i, hvad udviklingen byder 

hos Kibæk Presenning
på, og det gør vi os stor bestræbelser 
på at vise. Certificerings-lovgivningen 
har budt på mange udfordringer og 
dem har vi løst. Derfor glæder det 
os at vise vores kunder, hvordan de 
lettest mulig opfylder de krav, der 
er kommet til og vil være gældende 
fremad, siger direktør Helle Plauborg 
Nygaard, Kibæk Presenning A/S.

Båndopruller som nyhed
Åbent hus arrangementet omfattede 
flere teltopstillinger og udstillinger fra 
forskellige leverandører til det danske 
festmarked. En nyhed var en bånd-
opruller, som er under udvikling og 
som Kibæk Presenning A/S bliver 
forhandler af med forventet start salg 
i april måned 2016.

ÅBent hus

Ejertrioen bag Kibæk Presenning ses her 
ved åbent hus arrangementet. Det er fra 
venstre Niel Ove Plauborg, sønnen Ken-
neth Plauborg og datteren Helle Plauborg 
Nygaard.

Erik Eriksen, Agder Teltutleie, Kristians-
sand, Norge, viste stor interesse for den 
nye båndopruller, som blev præsente-
ret af ideudvikleren Jens Kjærulff.

Konsulenterne Berit 
Møller og Birgit Stef-
fensen fra Ken Stor-
køkken var klar til at 
præsentere firmaets 
produkter.

Distriktschef Claus 
Søby, Nilfisk, ses her 

i gang med at de-
monstrere firmaets 
gulvvasker, som er 
velegnet til vask af 

teltduge.

Stor hjælp til teltbranchen
Nyudviklingen er lavet af studerende 
Jens Kjærulff, Aarhus, som for tiden 
arbejder på at lave maskinen så let 
håndterlig og effektiv som muligt. Et 
hjælpemiddel der vil blive en stor 
hjælp i teltudlejningsbranchen, hvor 
masser af barduner vil kunne rulles 
sammen på kort tid.

Et nyt tiltag med hætter til overdækning 
af betonklodser blev præsenteret.
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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

Tilbud er gældende så længe lager haves.
Alle priser er ekskl. moms

Telte til alle formål!

Med certifi cering

Høj vindlast

F.eks. Håndværkertelt - enkel 
montering på kun 5 minutter!

Priser fra kr. 
1.998,-excl. moms 

Stort lager af telte 
og presenninger!

Presenninger

fra kr. 40,-

rene sølvlysestager
Irriteres du over at skulle bruge meget tid på at fjerne stea-
rin fra sølvlysestagerne, så har Jan Cornelis von Lindern, 
Festhuset i Svendborg, et forslag.
Sprøjt lysestagerne med et tyndt lag silikone fra spray-
dåse. Så fjerner du let og smertefrit stearinen fra dem 
efter brug. 

Et tidsbesparende tips der vil lette hverdagens arbejde.

Materiale/indkøb: Foodmax Silicon Spray – Care Repair 
– tlf. 86 66 85 60 – www.care-repair.dk

Jan von Lindern ses her i gang med at spraye en af sine sølv-
lysestager med silikone. De bliver derved lette at gøre rene.
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stopper som konsulent  
– ansat som inspektør
Det var med vemod hos mange af de 
fremmødte, da Teknologisk Institut 
holdt afskedsreception for deres af-
holdte konsulent i materielprøvning, 
Kaj Rosenstedt. Efter ikke mindre end 
39 års ansættelse i instituttet havde 
han valgt at opsige sin stilling.

Lettelsens suk var dog stort, da hans 
leder, centerchef i produktudviklin-
gen Claus Erichsen Kudsk, i sin af-
skedstale oplyste, at Kaj Rosenstedt 
vil blive ansat som inspektør efter-
følgende. 

Klar til inspektør opgaver
– Du har været en tro og afholdt 

medarbejder gennem mange år. Du 
har været betroet mange opgaver 
og har med succes indfriet dem alle. 
Dine kollegaer har haft meget glæde 
af dig, dit positive livssyn og måden 
at se lyset, samt tackle udfordringerne 
på. Det glæder mig derfor, at du 
er klar til at påtage dig et job som 
inspektør, understregede centerchef 
Claus Erichsen Kudsk.

God kontakt til branchen
– Du er et fantastisk menneske, som 
på fortrinlig vis har haft kontakt med 
udlejnings-branchen gennem mange 
år. Du har formået at opnå en god 
kontakt til branchen gennem det 

Der var stort fremmøde til konsulent Kaj Rosenstedts afskedsreception.

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere, overrækker her konsu-
lent Kaj Rosenstedt en gavekurv.

kompetente arbejde, du udfører. Det 
er derfor glædeligt at konstatere, at 
du også fremover vil være på banen 
som inspektør inden for forlystel-
sesområdet, sagde Heine Pedersen, 
Ranum Teltudlejning.

Der var mødt mange udlejere, ar-
bejdskollegaer og familie op til af-
skedsreceptionen.

Kommunen er bygningsmyndighed
Opstilles et telt ikke efter produ-
centens opstillingsvejledning, så 
er teltet opstillet ulovligt. Det slår 
Trafik- og Byggestyrelsen fast i svar 
på spørgsmål fra Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere.
Det understreges, at en transpor-
tabel konstruktion, der ikke er 

opstillet i overensstemmelse med det 
certifikat, der er udstedt, er ulovligt 
opstillet. Bliver kommunen opmærk-
som herpå, skal de søge forholdet 
lovliggjort. 

Hvis ikke konstruktionen kan opstilles 
i overensstemmelse med certifikatet, 

vil udgangspunktet være, at der 
i stedet skal søges om byggetil-
ladelse.
Kommunen er forpligtiget til at 
tage vare på, at forhold der stri-
der med loven skal lovliggøres. 
Det forudsat at disse ikke er af 
ganske underordnet betyd-
ning. Det i henhold til byg-
gelovens § 16 stk. 1.
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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

 13.990,- Dkk
incl 50% vinduerSpecial- 

priS

78.790,- Dkk

incl 50% buede vinduer

1 stk Röder HTS 
9x18 m PaRTy TelT

K
o

n
ta

K
t

 o
S
 fo

r 
n

æ
rm

er
e 

in
fo

rm
at

io
n

 

  s
am

t 
an

d
re

 g
o

d
e 

ti
lb

u
d

     

1 stk Röder HTS 
         5x5 m Pagode TelT 

“niZZa”

Special- 

priS

VinTeRTilbud:
2016

Kurser for festudlejningsbranchen

Teltopstillere 

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Kursusbetegnelse Opstarts-
dato

Varighed 
(dage)

AMU-
mål

Montering og indretning af rammetelte 19/1
9/3

5 40583

Koordinering af teltmontage 26/1
16/3

5 40581

Hygiejne certifikat + 
Hygiejnisk håndtering af service i 
festudlejningsbranchen

2/2 3
2

45780
40692

Opstilling og montering af 
børneforlystelser

2/3 5 46947

Planlægning af teltopstilling og indretning 13/4 5 40584

Uddannelsessted
Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

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

4. – 8. april – AMU mål: 40583

 Montering og indretning af rammetelte – 1

11. – 15. april – AMU mål: 40581

 Koordinering af teltmontage – 2

14. – 18. november  – AMU mål: 40583

 Montering og indretning af rammetelte – 1

21.  – 25. november – AMU mål: 40581

 Koordinering af teltmontage – 2

29. november – 2. december – AMU mål: 40584

 Planlægning af teltopstillinger og indretning – 3

Tilmelding Tlf. 9633 2215

www.efteruddannelse.dk · E-mail: tih@amunordjylland.dk
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spar tid og beskyt håndleddene
Præmieret båndopruller, 
er en stor hjælp
En tidsbesparende maskine til oprul-
ning af transportbånd er under udvik-
ling og vil forventeligt komme i hand-
len fra april måned 2016, hvor Kibæk 
Presenning bliver leverandørleddet 
inden for teltbranchen.

Ideen er præmieret
Idemageren Jens Kjærulf, der er stu-
derende på Aarhus Universitet, har 
udviklet den nye maskine og fået en 
udvikler pris for sit tiltag. En demo-
model har i en del af hovedsæsonen 
været under afprøvning hos Ranum 
Teltudlejning. Herfra er der mange 

positive tilbagemeldinger omkring 
oprulningsmaskinen.

Sparer tid og slid af håndleddene
– Den har sparet os for mange timers 
kedeligt arbejde og belastninger af 
håndleddene. På få sekunder ruller 
den elektrisk drevne båndopruller 
rullerne sammen. Det betyder, at vi 
får oprulningen lavet ude på plad-
serne i stedet for at samle dem i en 
stak, som vi helst går uden om, når 
de skal rulles op. Den er lynhurtig, 
ruller mange bånd sammen på en 
opladning. Et lækkert hjælpeværk-
tøj, som jeg varmt kan anbefale til 
teltbranchen, siger teltmontør Bruno 

Hagen Jensen, som selv har gjort 
brug af maskinen mange gange i for-
søgsperioden.

Kvaliteten skal i top
– Jeg er glad for de positive tilbage-
meldinger jeg har fået på båndoprul-
leren. Jeg arbejder målbevidst på at 
gøre den så funktionsdygtig som mulig 
tog lave den så kvalitetsmindet som 
muligt. Da udviklingsarbejdet er noget, 
der laves sideløbende med mine stu-
dier, så tager det tid at få det rigtige 
produkt på banen. Derfor er målet 
april 2016, så I teltudlejere vil kunne få 
glæde af den fra sæsonstarten, siger 
produktudvikler Jens Kjærulf.

Ved efterårsmødets virksomheds-
besøg hos Alletiders Partyservice/
Svendborg Festhus var der for-
undring over, hvor flotte stedets 
gasgriller var. På trods af flere års 
brug, så de ud som nye. Indeha-
veren Jan Cornelis von Lindern, 
Alletiders Party Service, er klar til 
at afsløre hemmeligheden bag 
det flotte udseende.

grillen bliver 
som ny

Opfinderen Jens Kjærulf præsenterer her båndoprulleren, som er ved at blive gjort 
klar til produktion.

Teltudlejer Erik Eriksen, Agder Teltutleie 
AS, Kristiansand, var meget interesseret 
i nyskabelsen.

Kokosolie og klud
Rengøringen af gasgrillen klarer vi 
med rengøringsmiddel baseret på 
kokosolie, som påføres med forstø-
ver/sprayflaske. Lad det virke i ca. 
tyve minutter. Tør det herefter af med 
klud eller viskestykke, som efter aftør-
ringen er klar til at blive smidt ud.

Remedier/forhandler
Rensemiddel CB 100 fra Bo-Circle 
Surface Technology Aps, Toftevej 1, 
5772 Kværndrup. Tlf. 632 330 30 
E-mail: info@bio-circle.dk
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Nyt møbelkoncept er en 
fornyelse på udlejningsmarkedet
Der skal tænkes nyt og stort og krea-
tiviteten skal være i højsædet, når 
det gælder fremtiden i dansk fest-
udlejning. Kundepotentialet til nye 
rammer for festlighederne er der, 
og det er op til os som udlejere at 
skabe kreativiteten og give kunderne 
mulighederne, siger Brian Skøtt, Fyns 
Serviceudlejning, der har været på en 
utraditionel indkøbstur til Kina. En tur 
der har tilført virksomheden mange 
nye loungemøbler som nyheder til 
udlejningsmarkedet.

Nyt møbelkoncept i søgelyset
– Vi har oplevet en forespørgsel 
på alternative møbler til receptioner, 
firmafester, jubilæer samt en lang 
række andre fester og mærkedage. 
For at være med til at dække dette 
behov har jeg deltaget i en kæmpe 
stor messe i Kina. Her fik jeg kontakt 
til flere leverandører af spændende 
og utraditionelt møblement. Efter et 
besøg på deres fabrik for at sikre mig 
kvaliteten, har jeg indkøbt en hel del 
møblement, som skal være med til at 
åbne et nyt marked for os, siger Brian 
Skøtt, Fyns Serviceudlejning.

Udlejet før det er pakket ud
– Mulighederne er utrolig mange og 
om vi har ramt det helt rigtige, ved 
vi først, når der har været lejlighed til 

Import af 
nye loungemøbler

Kuppelstolen  
er anderledes  

i udformning,  
men komfortabel  

at sidde i. En stol 
som Brian Skøtt  
allerede har lejet  
ud til flere arran- 

gementet inden  
den var endt  
på hans lager.

Brian Skøtt ved et nyt barsystem, der 
kan udbygges fra et enkelt modul og til 
flere og som vil kunne sammenbygges 
til en rund bar.

Lotte Skøtt præsenterer her en cham-
pagnekøler, som med halogen belys-
ning vil tiltrække opmærksomheden på 
en dekorativ måde.

Pernille og Allan Friis, Sydhavnsfest, 
besigtiger her nogle af de urtepotte-
skjulere, som Brian Skøtt har fået ændret 
til skamler, som der nu er syet hynder til.
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at præsentere det for kunderne. Men 
jeg kan allerede inden varerne er pak-
ket ud sige, at vi har fået nogle gode 
leverancer til forskellige festarrange-
menter. Det fordi vi har gjort noget 
nyt og anderledes og ramt produkter, 
som kunderne kan se mulighed i.

Halogenlamper laver lysshow
Der bliver lys og farver, når vort nye 
materiel kommer ud. Der er nemlig 
tale om et møblement i hvidt pla-
stik med mulighed for at placere 
fjernbetjente halogenlamper i. Det 
betyder, at vi kan få skiftende farver, 
roterende belysning, ensartet lys og 
meget andet. En belysning som let 
kan ændres til at være noget andet, 
og som kan ændres alt efter hvad sker 
i festforløbet, siger en tændt Brian 
Skøtt, Fyns Serviceudlejning, som vir-
kelig har troen på, at der er grobund 
for nytænkning.

En løbende fornyelsesproces
– Mønstrene for hvordan man afhol-
der fester på, ændrer sig. Behovene 
for det materiel som kunderne vil 
have er som en forvandlingskugle, 
som vi skal kunne tilpasse os. Kun-
dernes indkøbsmønstre og valg af 
leverandører ændrer sig og stiller nye 
krav til os leverandører til festmarke-
det. Vi er derfor indstillet på at lave 
nye tiltag, som vi mener lever op til 
fremtidskravene. Det er ikke alene 
gjort med dette indkøb, men skal ses 
som en del af en løbende fornyelses-
proces, understreger Brian Skøtt, Fyns 
Serviceudlejning.

 Lotte og Brian Skøtt ses 
her med nogle af de godt 
tusinde barstole, som er 
indkøbt i helt nyt design.

Ny form for cafeborde med lys i 
søjlen og glasplader i forskellige 
farver er et møblement, som 
Lotte og Brian Skøtt har stor tillid 
til bliver et hit i den fremtidige 
udlejning.

Kugler til dekorationer 
og plastik skamler i 
helt nyt design præ-
senteres her af Lotte 
Skøtt, Fyns Serviceud-

lejning.

Brian Skøtt ses her ved en af de to- per-
soners bænke, som forventes at blive 
et nyt hit i udlejningsbranchen. Bag 
bænken står en af de transportkasser.
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start Den gode Fest med en hen

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

vendelse til www.festudlejer.dk

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

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

Bjerringbro 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

Bramming 
Bramming Festudlejning 
Tlf. 75 17 40 08

Børkop 
Trekantens Oliefyrservice ApS 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Fredericia 
Festmesteren 
Tlf. 75 92 44 11

Føvling 
Rosenhøj Festudlejning 
Tlf. 21 42 83 69

galten 
Byens Festudlejning 
Tlf. 70 26 56 56

hjørring 
Hjørring Telt- og Serviceudlejning 
Tlf. 61 66 56 60

hobro 
EventBasen 
Tlf. 98 55 77 48

horsens 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

Karup 
Karup Teltudlejning 
Tlf. 40 18 61 16 

Kolding 
HKTELTE, Kolding 
Tlf. 28 83 30 28

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

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

nykøbing M. 
Nykøbing Serviceudlejning 
Tlf. 23 45 59 33

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

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

ranum 
Ranum Teltudlejning 
Tlf. 98 67 68 39

ribe 
Ribe Fest Udlejning 
Tlf. 75 41 18 18

roslev 
Salling Teltudlejning 
Tlf. 97 57 24 00

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

tarm 
Ådum Serviceudlejning 
Tlf. 97 37 41 13

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

thisted 
Thisted Seviceudlejning 
Tlf. 97 92 11 12

tylstrup 
Tommy Telt ApS 
Tlf. 70 22 83 88

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

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

Fyn
odense 
A-udlejning 
Tlf. 66 12 29 27

odense 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 66 11 11 99

ringe 
Event Fyn ApS 
Tlf. 72 48 88 12

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. 26 25 64 30

hedehusene 
FløngPartyTelt 
Tlf. 40 33 62 00

hedehusene 
Roskilde Teltudlejning 
Tlf. 46 59 34 84

helsingør 
Brødr. Olsens Teltudlejning 
Tlf. 20 33 53 54

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

holmegaard 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

hvalsø 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10

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

Køge/tureby 
Køge Serviceudlejning 
Tlf. 27 51 76 66

Maribo 
Sydhavsfest.dk 
Tlf. 54 75 55 05

næstved 
Faxe Teltudlejning 
Tlf. 56 71 24 25

slagelse 
ShowTech 
Tlf. 58 50 61 51

stege 
O.B.Wiik 
Tlf. 70 20 34 75

st. Merløse 
Hede Serviceudlejning  
St. Merløse 
Tlf. 28 71 02 77

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

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

vordingborg 
Hold da helt fest 
Tlf. 55 34 12 10

vordingborg 
Party-Line Teltudlejning 
40 19 55 82

Brancheforeningen Danske Festudlejeres medlemmer leverer  
service, borde, stole, festtelte, hoppeborge,  
legeredskaber og meget andet festmateriel

ved at vælge et af vore medlemmer får De garanti  
for kyndig vejledning og behandling  

som grundlag for den store begivenhed

start Den gode Fest med en henvendelse til  
Danmarks professionelle Festudlejere

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

Agder

oslo

Bergen

tornes

vågå

randaberg
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norske 
medlemmer

Agder 
Agder Teltutleie 

Tlf. +47 90 71 74 00

Bergen 
Eventtjenester 

Tlf. +47 99 500003

oslo 
Rent a Tent 

Tlf. +47 906 79 053

randaberg 
PS Selskapsutleie 

Tlf. +47 92 04 21 34

tornes 
Underholdningshuset 

Tlf. +47 982 17 146

vågå 
Våga Arrangement Service 

Tlf. +47 59 431 132
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Find løsninger og gør en forskel
Erfaringerne fra det første år med 
certificeringslovgivningen for telte og 
transportable konstruktioner har lært 
os udlejere meget. Et forløb der 
opfordrer til nye løsningsmodeller, 
nytænkning der kan give besparel-
ser, at der skal strammes op på 
mange procedurer, at væsentlige til-
pasninger skal til for at nå kravene, 
at priserne for udlejningsmateriellet 
skal tilpasses de nye arbejdsbyrder, 
der følger med lovgivningen. Mange 
tilretninger på en gang, men nødven-
dige tiltag, siger Brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær Pedersen.

Kig på udgifterne 
og sæt udlejningsprisen
– Med udgangspunkt i, at det umu-
lige skal blive muligt og at de nye 
tiltag koster tid og tid er penge, så er 
vi godt i gang. For at overleve imple-
menteringen af certificeringslovgiv-
ningen er en ting vigtig, nemlig en 
kalkulering af omkostningsniveauet 

og en ny prissættelse af udlejnings-
priserne. Jo længere tid man udsæt-
ter denne indsats, jo tættere nærmer 
man sig en urentabel forretning.

Nye tekniske hjælpemidler
– Gængse arbejdsrutiner kan have 
godt af en gennemgang. Der vil kunne 
spares meget tid og penge på at se 
nye muligheder for gøre tingene. 
Der er brug for at tænke på at lave 
tekniske hjælpemidler til at reducere 
tidsforbruget og den nedslidning af 
medarbejderne, som sker. Vi skal 
have de længere pløkker slået i på en 
lettere måde og det samme gælder 
med at få dem op igen. Udfordringer 
som jeg ikke præcis ved, hvordan 
de skal løses, men pludseligt har et 
geni en løsning, understreger Bran-
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen.

Jordbunds- og trækprøver
– Vi har en opfordring i at tænke 
kreative tanker vedr. alternative for-

ankringer af teltene. Det hjælper ikke, 
at vi stabler en række betonklodser 
oven på hinanden, hvis de ikke er 
samlet som en fast enhed. De vil 
vælte og slet ikke gøre den gavn, de 
skal. Der er udfordringer i, hvordan 
vi foretager jordbundsundersøgelser 
og trækprøver på opstillingssteder-
ne, når det gælder opstilling af telte 
med en bredde på over 10 meter. 

Informationer til brugerne
– Der skal tænkes tanker om, hvor-
dan vi får givet brugerne de opti-
male informationer om teltenes brug, 
opstilling, sikkerhed, tiltag ved høje 
vindhastigheder m.v. Ting som vi ikke 
har fået tænkt tilstrækkeligt igennem 
til, at det har den tilstrækkelige pro-
fessionelle vinkel, slutter Branchefor-
eningsformand Svenning Kjær Peder-
sen, der understreger, at udfordrin-
gerne er mange og at det er ved at få 
dem på banen, at man gør en forskel. 

Vi skal vise, at vi er professionelle udlejere og gør en forskel, understreger brancheforeningesformand Svenning Kjær Pedersen.

tilpasninger er nødvendige



Der var et stort fremmøde til åbent hus hos Zederkof, Fredericia.
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Åbent hus afløses 
måske af kundebesøg
Om der bliver åbent hus igen hos 
Zederkof A/S, Fredericia, vurderes 
der på. Overvejelserne går på, om 
ressourcerne i stedet vil kunne bru-
ges på besøg hos kunderne. Det 
opsøgende arbejde har vist sig at 
være meget givtigt, siger direktør Jan 
Zederkof og understreger, at konsu-
lentbesøgene hos kunderne giver stor 
tilfredshed. Vore kunder oplever en 
bred og grundig dialog, hvor der er 
tid til at snakke om præcist de behov 
den enkelte har.

Ro til snak og vejledning
– Jeg er glad for den store interesse 
der er for vore åbent hus arrange-
menter. Folk lærer ved at komme til 
os, hvor vi bor, og kan få et indtryk af 
vores sortiment i showroomet. Men 
med den nye katalogisering vi har 
fået lavet, så kan vi præsentere alt på 
aktuelle billeder. At være ude hos 
den enkelte udlejer gør, at vi har roen 

til at snakke den enkeltes behov og 
muligheder igennem på en for kun-
derne mere givtig måde.

Klar til at prøve nye veje
– Vi evaluerer på resultaterne fra det 
sidste åbent hus arrangement og 
fastlægger herefter den fremtidige 
struktur. Vi er kendte for at ville give 
vores kunder det optimale og prøve 
nye veje for at nå målet, siger en 
tilfreds direktør, Jan Zederkof efter 
et velbesøgt åbent hus arrangement, 
hvor omkring 150 udlejere fra ind og 
udland besøgte arrangementet.

ÅBent hus 
hos Zederkof

Skuespilleren Anders 
Bircow gjorde som 
auktionarius det bed-
ste han kunne for at få 
budene hjem.

Deltagerne var friske til at give bud på 
flere af de varer, der var under ham-
meren. Det var dog langt fra alle der 
blev solgt.

65 år med fart på
Konsulent Heine Pedersen fyl-
der 9. maj 2016 65 år og kan 
se tilbage på et aktivt liv med 
mange gøremål. Arbejdsfor-
holdene har været trædrejer, 
isolatør, pædagog, børne-
haveleder, underviser på et 
hav af kurser, socialpædagog, 
projektleder af lokalt kultur- og 
socialprojekt, kommunalpoli-
tiker, foredragsholder, journa-
list, pressefotograf, forfatter til 
en række bøger, CD’er om og 
til brug for børn i førskolealde-
ren frem til festudlejer.

Mange års 
bestyrelsesarbejde
Heine Pedersen har i mange år 
været aktivt medlem af Bran-
cheforeningen Danske Festud-
lejere. Heraf ca. 15 år i besty-
relsen, hvor 10 år har været 
som næstformand. Han er nu 
ansat som deltidskonsulent og 
redaktør for Festudlejer.dk

Fødselsdag på Mallorca
Fødselsdagen fejrer Heine 
Pedersen sammen med famili-
en på Mallorca, hvor drengene 
Rasmus og Henrik deltager i 
triatlonstævne.

heine fylder 
65 år

Heine Pedersen fylder den  
9. maj 2016 65 år og kan sam-
tidig fej  re 35 års jubilæum som 
festudlejer.
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Store oplevelser venter i USA
Der venter deltagerne i Brancheforenin-
gen Danske Festudlejeres studie- og 
messerejse til New York, Orlando og 
Clearwater mange spændende faglige 
oplevelser, lover konsulent Heine Peder-
sen, som står for at arrangere turen. Der 
er truffet aftaler omkring IAPPA mes-
sen i Orlando, hvor der ud over fire 
messedage med et kæmpe udbud til 
festudlejningsbranchen også bliver et 
virksomhedsbesøg.

Muligheder for nye koncepter
Målet med studie- og messerejsen er at 
give deltagerne så mange muligheder 
for nytænkning som muligt. Det gennem 
at få kendskab til de mange tusinde 

aktiviteter, der findes inden for forlystel-
sesverdenen. Det man kender til, vil man 
kunne skaffe sig. Det man ikke kender 
til, kan man tænke ind i nye koncepter, 
siger konsulent Heine Pedersen, der i 
november måned 2015 på eget initiativ 
deltog i messen for 15. Gang gennem 
20 år.

Ideer til lagertank 
– Den kæmpe store IAPPA messe med 
omkring 1.300 udstillere er en kæmpe 
oplevelse. Her er der alt fra en lille bal-
lonoppuster og til kæmpe karusseller, 
hundrede oppustelige forlystelser og 
meget, meget andet. Masser af inspi-
ration men kun få indkøb blev det til. 
Brochurer og prislister fik jeg mange af. 
Dem kan jeg finde frem, når det aktuelle 
behov opstår eller nye indtag skal indfø-
res i udlejningskonceptet.

Bliver hurtigt fattig
– Købes det man bliver forelsket i, så 
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bliver man hurtigt meget fattig. Besinder 
man sig og får talt sammen på, hvad der 
er råd til, skal man vælge og prioritere. 
Der er så mange muligheder, at det er 
umuligt at overskue, men let at blive 
inspireret. Man skal ikke forvente at finde 
mange udstillere af telte og service. De 
benytter andre veje til at markedsføre 
sig. Men masser af inventar, spil, forly-
stelser og meget, meget mere er der nok 
af, garanterer konsulent Heine Pedersen.

Hotel med super beliggenhed
Jeg har fundet et godt og prismæssigt 
fornuftigt hotel i Orlando centrum. Et 
par kilometer fra messecentret og få 
hundrede meter fra International Drive, 
der er byens hovedgade, og stedet 
med masser af gode restauranter. Gode 
værelser, velfungerende internet, inkl. 
morgenmad. Sammen med den korte 
afstand til messecentret er det et attrak-
tivt sted at bo.

Turen til Messecentret vil kunne klares på 
”gåben” på ca. 20 minutter.

Virksomhedsbesøg
– Når vi får en fornemmelse af det 
endelige deltagerantal, så går detail-
planlægningen i gang. Jeg har flere 
kontakter, som jeg vil gøre brug af vedr. 
virksomhedsbesøg i såvel New York 
som i Clearwater. Vi skal have et så godt 
fagligt indhold i studie- og messerejsen 
som muligt. Hertil kommer, at der vil 
være mulighed for at lave en evaluering 
af sæsonen 2016. Her vil bestyrelsen 
kunne få vigtige informationer til det 
videre arbejde i Brancheforeningsregi, 
siger Brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen, der var en af de 
første, der tilmeldte sig turen.
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Menings- og ideudveksling 
på efterårskurset
Det var en berigende weekend for 
de medlemmer af Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere, der deltog 
i efterårsmødet, som blev afholdt 
på Hotel Faaborg Fjord. En weekend 
med et stort fagligt indhold, inspira-
tion, ideudveksling og fællesskab.

Online markedsføring 
er som trosretninger
Markedsføringskonsulent Bjarke Bek-
høj fik tændt godt op i deltagerne, 
da han fortalte om sit syn og erfa-
ringer med online markedsføring. Et 
instrument som er fremtidens nøgle 
til udvikling i virksomhederne. Sam-
tidigt et værktøj der ændrer sig hele 
tiden og derfor skal tilpasses præcist 
til nuet. Et emne man har lige så 
mange vinkler til, som der er trosret-
ninger i verden, understregede han i 
sit oplæg.

Bordet fanger med et certifikat
Konsulent Claus Dalbøge, Teknologisk 
Institut, understregede at opstarten af 
certificeringsordningen for telte og 
flytbare konstruktioner ikke har været 
bare lige til. Han understregede i sit 
indlæg at bordet fanger, når man har 
fået certificeret sit telt. Med et cer-
tifikat har man også en forpligtigelse 
til at opstille teltet efter den opstil-
lingsvejledning certifikatet er udstedt 
efter. 

efterårskurset blev en succes
Interessen var stor for Danmarks eneste fest-
supermarked. Her svarer Henrik von Lindern 
på spørgsmål fra deltagerne.

Der var ingen, som besøgte Alletiders Party Service, der var i tvivl om at de er eksperter 
i at skabe hygge.

En god kollegial snak og ideudveksling 
fulgte op på rundvisningen hos Alleti-
ders Party Service.

Alletiders Party Service har gennem 24 år serviceret mange private og mange virksom-
heder ved fester med totalkoncepter.

Jan Cornelis von Lindern fortæller her 
levende om Alletiders Party Service’s 
udvikling gennem 24 år.



Der blev lyttet intenst til oplægget omkring Alletiders Party Service, som 
også indeholdt flere nyttige oplysninger til dagligdagens arbejde.
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efterårskurset blev en succes
Ministeren er klar
Et oplæg som efterfølgende gav kon-
struktiv snak om mange emner inden 
for området. Brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær Pedersen kunne 
i den anledning berette om eva-
lueringsmødet med Trafik- og Byg-
gestyrelsen og at Transport- og Byg-
ningsminister Hans Christian Schmidt 
har givet tilsagn om at ville se på 
lovgivningen, når de der arbejder 
med telte, har beskrevet problemstil-
lingerne og er kommet med løsnings-
forslag til disse.

Besøg hos 
Alletiders Party Service
Lørdag eftermiddag var der arrange-
ret virksomhedsbesøg hos Alletiders 
Party Service, Svendborg. Her orien-
terede indehaveren Jan Cornelis von 
Lindern om virksomhedens historie, 
den daglige drift og gav gode ideer 
til løsning af dagligdags opgaver som 
fx pakning af glas i bakker med plastik 
omkring, hurtig rengøring af sølvlyse-
stager og rensning af griller efter brug.

Eneste af sin slags i Danmark
Et spændende og informativt måde, 
hvor der var mulighed for at se en ny 
vinkel på, hvordan man kan drive ser-
viceudlejning som en selvbetjenings 
butik. Alletiders Party Service er nem-
lig den eneste af sin slags i Danmark.

Ideer til nye vinkler
– Dejligt og berigende at mødes med 

medlemmerne på den måde. Gen-
nem konstruktiv snak finder vi sammen 
løsninger på mange ting. Det er også 
her, vi ser værdien af det arbejde der 
udføres i Brancheforeningen og input 

til nye vinkler at tage fat i. Et arrange-
ment som i høj grad er medvirkende 
til, at man føler, at man får noget for sit 
kontingent siger Brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær Pedersen.

Hans Iversen, Jysk Festudlejning, Låsby, får her svar på spørgsmål 
fra Jan Cornelis von Lindern.

Det effektive opvaskerrum gav anledning til spørgsmål, som 
Janne von Lindern her svarer på.

Branchefor-
eningsfor-

mand Sven-
ning Kjær 
Pedersen 

overrækker 
en gave til Jan 
og Janne som 

tak for deres 
veltilrettelagte 
arrangement.
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40 dages betinget fængsel 
for dokumentfalsk
Cirkusdirektør René Mønster, Cirkus 
Baldoni, er ved Retten i Lyngby idømt 
40-dages betinget fængsel for doku-
mentfalsk med sit certifikat for cirkus-
teltet.

Mistanke til certifikat
Et forhold der blev opdaget, da 
embedsmænd i Gentofte og Lyng-
by-Taarbæk Kommune i maj fattede 
mistanke til, at der var noget galt 
med certifikatet. Da certifikatet blev 
forelagt Teknologisk Institut, der stod 

som underskriver af certifikatet, kunne 
de oplyse, at det ikke var en certi-
ficering, som de havde foretaget. 
Derefter kørte sagen derudad med 
politianmeldelse af cirkusdirektør 
René Mønster.

Et forsøg på at overleve
Cirkusdirektør René Mønster har tid-
ligere udtalt til Festudlejer.dk, at han 
godt vidste, at det var forkert at lave 
et falsk certifikat. Han gjorde det 
imidlertid for at redde Cirkus Baldoni 
gennem en svær krise, hvor der var 
lang leveringstid på beregningerne 

af teltet hos de italiensk leverandører 
af teltet. Hertil kommer, at der var 
ventetid på at få udstedt et certifikat 
på teltet. En udredning der efterføl-
gende har kostet over et hundrede 
tusinde kroner at få på plads, oplyser 
cirkusdirektør René Mønster.

Bøde og mistet entreindtægt
Ud over dommen for dokumentfalsk 
på 40 dages betinget fængsel for-
ventes der givet en bøde for den 
ulovlige opstilling, da René Mønster, 
Cirkus Baldoni, op til en forestilling 
blev beordret til at nedtage teltet.

– CIrKus BAlDonI – 
40 dages betinget fængsel

Cirkusdirektør 
René Mønster, 
Cirkus Baldoni, 

er blevet idømt en 
straf på 40 dages betin-

get fængsel for dokument-
falsk med sit certifikat.

Det er blevet en selvfølge for bran-
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen og næstformand Lone 
Hjortshøj at færdes mellem etagerne 
på Christiansborg. Det efter et møde 
med folketingsmedlem Bjarne Laust-
sen. 

Efter mødet om de forventninger der 
er til Trafik- og Byggestyrelsens hånd-
tering af revideringen af certificerings-
vejledningen bød Bjarne Laustsen på 
en rundvisning på Christiansborg. Her 
blev der fra tilhørerpladserne fulgt 
med i debatten i Folketingssalen og 
senere var der besøg i tårnet, hvorfra 
der var en fantastisk udsigt ud over 
København.
– En spændende rundvisning hvor vi 

fik set meget, som vi ikke tidligere har 
set. Jeg har i fjernsynet set det sam-
færdselsmiddel, der er mellem eta-
gerne på Christiansborg, når der har 
været Tv-udsendelser herfra. Aldrig 
har jeg troet selv at skulle stå i en af 
paternostrene, men fik det prøvet 
flere gange i løbet af rundvisningen. 
En sjov oplevelse, som jeg ikke glem-
mer foreløbigt, siger Lone Hjorts-
høj, der sammen med Svenning Kjær 
Pedersen, Kasper Kennedy og Heine 
Pedersen besøgte folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen.

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen og næstformand Lone 
Hjortshøj færdedes meget hjemmevant 
i Christiansborgs paternoster.

op og ned med paternoster på Christiansborg
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Planlæg brugen af 
annoncekronerne
En udlejningsforretning er en døgn-
butik, hvor mange besøger hjemme-
siderne uden for normal åbningstid 
og hvor de forventer at kunne bestille 
de varer, de ønsker og kort tid efter 
få en skriftlig bekræftelse på deres 
bestilling. Forhold som festudlejere 
må indstille sig på og samtidigt erken-
de, at kunderne ved lige så meget om 
udlejningsmateriellet som dem selv. 
Gennem ihærdig søgning på nettet 
henter de deres informationer. Når 
de så er langt nok i processen, er det 
her og nu de handler. Så præcis var 
udmeldingerne fra strategikonsulent 
Bjarke Bekhøj, Compell, til festudle-
jere på efterårsmødet.

Indkøbsmønstret 
er vendt på hovedet
– Den der erkender omstændighe-
derne og hurtigt får gjort noget ved 
det, overhaler konkurrenterne både 
inden- og uden om. Det er dem der 
løber med udlejnings opgaverne på 
trods af, at du vil kunne yde dem en 
god service og levere noget profes-
sionelt grej. Købernes indkøbsmønster 
er vendt total på hovedet men er kun 
en start på fremtidens vaner, siger stra-
tegikonsulent Bjarke Bekhøj, Compell.

De købedygtige er målet
– Det er ikke den, der råber højest, 
der får ordrene, men ham der laver 
en flot hjemmeside, hvor varerne 
præsenterer sig. Professionelle bil-
leder, rigtige opstillinger, et rigtigt 
farvematch, vælg de rigtige kanaler 
og sats på flere strenge ud til de 
potentielle kunder. Det er dem som 
er købedygtige og ikke alle de andre, 
som ikke gider bevæge sig efter at 
se udlejningsmateriel. Hvordan det 
præcist skal gøres, er der vidt forskel-
lige holdninger til og erfaringer med. 

De professionelle laver arbejdet
– Det lyder måske uoverskueligt med 
alle der muligheder og valg, der skal 
tages. Brug derfor professionelle fir-
maer til at stå for, at I tjener penge. Får 
I en optimal profilering af jeres firma, 
så stiger omsætningen i en grad, så 
I får endnu flere penge til at gøre jer 
kendte og øge omsætningen. Ved 
vejledning om online annoncering 
kontra i aviser, ugeblade og meget 
mere, så har jeg fundet mange og 
store besparelser for kunder. Den 
potentielle målgruppe skal rammes 
og det er kun dem, man betaler for 
og ikke de mange, der er totalt lige-
gyldige, understreger strategikonsu-
lent Bjarke Bekhøj, Compell, Aarhus.

onlIne markedsføring

Strategikonsulent Bjarke Bekhøj, Compell, ses her i snak med Lone Hjortshøj, Hjortshøj 
Party Service, som han kører al online annoncering for. En indsats der har givet en væ-
sentlig stigning i omsætningen.

Brug køns-
neutrale ord
Tænk jer derfor godt om, når I skal 
søge nyt personale til jeres virksom-
hed. Det er langt fra ligegyldigt hvad 
der står på de sociale medier eller i 
avis annoncer. 

Det er ikke tilladt at ansøge om et 
bestemt køn til at løse arbejdsopga-
verne. Køn er et ulovligt kriterium og 
I anbefales at bruge kønsneutrale ord 
som ”medarbejder” eller konsekvent 
skrive ”mand/kvinde”.

I strid med 
ligebehandlingsloven
Ligestillingsnævnet har afgjort to sager 
hvor der har været nævnt henholds-
vis en kvinde eller mandelige med-
arbejder, som de ønskede. Begge 
sager finder Ligebehandlingsnævnet 
er i strid med annonceringsbestem-
melserne i ligebehandlingsloven. Det 
på trods af at opslagene har været på 
lukkede sider på de sociale medier.
Kilde: DI

overdragelse 
af udlejnings-
forretninger
Eske Udlejning og Odder 
Udlejning som i nogle år har 
samarbejdet om udlejningen 
gennem Byens Udlejning, Gal-
ten, har pr. 1. januar 2016 
solgt forretningerne til Alt til 
festen.dk A/S, Randers.

Gennem rundsendt mail 
har Flemming W. Thomsen, 
Odder Udlejning Aps, med-
delt at overdragelsen ikke 
omfatter varelageret i de to 
udlejningsforretninger. 

Det oplyses i mailen, at der 
frem til april vil blive afholdt 
nogle auktioner. Det uden 
at nævne, hvilke auktioner 
det vil ske igennem.
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Lovgivningen omkring børneforlystel-
ser bør ændres på mange fronter. 
Der skal ”nummerplader” på forly-
stelserne, politiet skal væk fra deres 
tilsynsfunktion, som bør ligge hos Sik-
kerhedsstyrelsen. Synsintervallerne og 

prisen for syn af forlystelserne bør ikke 
koste mere end at få synet en person-
bil. Der skal gives plads til, at mange 
flere vil kunne opnå ret til at forestå 
syn af forlystelserne. Legepladsin-
spektører må med en tillægsuddan-
nelse kunne overtage synsopgaverne, 
mener forlystelsesimportør Leif Søren-
sen, Holtegaard Trading, Hjortshøj.

Nedprioriteret område 
hos politiet
– Den danske lovgivning omkring bør-
neforlystelser lugter alt for meget af at 
lave handelshindringer. Det gør det 
utrolig dyrt at få synet og godkendt 

Leif Sørensen driver sammen med sin 
kone Gitte Holtegaard, Holtegaard Tra-
ding, som hvert år importerer hundre-
devis af forlystelser til Danmark fra aner-
kendte udenlandske producenter.

legepladsinspektører skal kunne syne forlystelser

Siden 1988 har Leif Sørensen importe-
ret hoppeborge fra England og har haft 
et tæt samarbejde med Dodley Taylor 
og nu hans søn,Richard Taylor. Sammen 
har de lavet et utal af specialdesignede 
oppustelige forlystelser.

For Leif Sørensen er kvalitet et must 
og i samarbejde med førende pro-
ducenter har han leveret forlystelser 
til udlejere, tivolier, familieparker, 
parker og meget andet i hele Skan-
dinavien og på Grønland.
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en forlystelse og besværligt at få 
godkendelser til brug af den. Forhold 
der er tidskrævende og irriterende 
for landets udlejere og festarrangører 
og som ikke tjener noget sikkerheds-
mæssigt formål. Det samtidig med at 
det er et ansvarsområde, som politiet 
nedprioriterer og som man har for-
nemmelsen af, at det er noget, de 
helst vil være foruden.

Producentens beregninger 
som grundlag 
– Som en ansvarlig importør med 
ansvar for det materiel der leveres 
til udlejerne, så bør en godkendelse 
kunne udstedes alene på producen-
tens beregninger. Der er ingen fornuft 
i at synsorganet skal bruge tid på at 
lave nye tegninger og beregninger af 
en forlystelse før at den kan godken-
des og tages i brug i Danmark.

Legepladsinspektører 
bør kunne godkende
Afstanden til de, der syner og godken-
der, skal mindskes. Der er uddannet 
mange legepladsinspektører i Dan-
mark. Ved at give dem en tillægsud-
dannelse vil de let kunne overtage 
store dele af forlystelsesområdet, og 
prisen for synsvirksomheden vil kunne 
reduceres væsentligt, siger Leif Søren-
sen, Holtegaard Trading, Hjortshøj.

Førstegangssyn 
må gælde i fem år
– Ved at lave førstegangs synet gæl-
dende i fem år og at det efterføl-
gende bliver hvert andet år, så mener 
jeg, at de sikkerhedsmæssige hensyn 
er tilgodeset. Det vil samtidig være 
med til at reducere de faste synsom-
kostninger væsentligt og gøre det til 
at leve med.

28 år som importør
Leif Sørensen, Holtegaard Trading, 
har i 28 år stået for importen af langt 
over tusinde af børneforlystelser til 
Danmark, Grønland og Skandinaviske 
lande. Han samhandler med store og 
anerkendte forlystelsesproducenter i 
hele verden og kender herfra meget 
til de procedurer, der er med at få 
forlystelserne godkendt i Danmark.

Mød Leif Sørensen i Orlando
På efterårsmødet 2016 i Orlando vil 
der på IAAPA messen blive lavet 
et arrangement sammen med Leif 
Sørensen. Her vil han informere om 
nogle af de farepunkter der er, hvis 
man selv påbegynder import af 
forlystelser.

legepladsinspektører skal kunne syne forlystelser

Leif Sørensen ses her på 
IAAPA messen i Orlando 
sammen med Scott Ab-
bott, han hvert år køber 
flere hundrede hoppe-
borgsblæsere af.
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nye satser for kilometerpenge 
og rejseudgifter 2016
Der bliver i 2016 et fald i beløbsstørrelsen for, hvad virk-
somhederne kan betale af skattefri kilometerpenge og rejse-
udgifter til medarbejderne. Det grundet faldende udgifter 
ved at holde bil. Blandt andet kører bilerne længere på en 
liter brændstof og benzinpriserne forventes at blive lavere i 
2016, end der forventedes i 2016. Når bilerne kører længere 
på literen, så falder ejer afgiften også.

Befordringsgodtgørelse 
(kilometerpenge)
Virksomheder kan skattefrit betale kilometerpenge til med-
arbejderen, når medarbejderen benytter sin egen bil under 
arbejd.

Statens takster for kørsel i bil/motorcykel for 2016 
udgør: Indtil 20.000 km. årligt: kr. 3,63 pr. km.
 Over 20.000 km årligt: kr. 1,99 pr. km.
Hvis medarbejderen kører på egen cykel eller knallert, er 
satsen kr. 0,52 pr. km.

Kontrol med kilometerpenge
Virksomhederne skal føre kontrol med antallet af kørte 
kilometer for at kunne betale kilometerpenge til medarbej-
derne. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med:

•	 Rejsen/kørslens erhvervsmæssige formål
•	 Rejsens start- og sluttidspunkt, antallet af erhvervs-

mæssige rejsedage/det faktiske antal erhvervs-
mæssige kørte km., angivelse heraf samt dato for 
kørslen

•	 Rejsens/kørslens formål og eventuelle delmål
•	 Beregning af rejsegodtgørelse/befordringsgodtgø-

relsen – herunder de anvendte satser.

Hvis virksomheden udbetaler mere til medarbejderen end 
statens takst for kilometerpenge, skal medarbejderen betale 
skat af hele beløbet.

Medarbejderne betaler også skat af hele beløbet, hvis 
medarbejderen får et fast beløb, som er uafhængig af antal 
kørte kilometer.

Befordringsfradrag 
(fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde)
Medarbejderne har mulighed for at tage et skattemæssigt 
fradrag for den afstand, der er mellem medarbejdernes 
bopæl og arbejdsstedet. 

Fradraget er uafhængigt af, om medarbejderen benytter 
egen bil eller ej. Der kan foretages fradrag uanset om med-
arbejderen selv køre i bil, eller hvis medarbejderen kører 
sammen med en kollega.

Også hvis medarbejderen vælger at tage offentlige trans-
portmidler eller fx cykle til arbejde, kan medarbejderens 
fradrag beregnes ud fra afstanden mellem hjem og arbejde.

Satser for indkomståret 2016 er fastsat til:
0 – 24 km.: Intet fradrag
25 – 120 km.:  kr. 1,99 pr. km.
Over 120 km.:  kr. 1,00  pr. km.

Rejseudgifter
Hvis medarbejderen rejser i forbindelse med arbejdet, kan 
virksomheden skattefrit betale medarbejderens udgifter til 
mad, drikke og overnatning efter regning.

Virksomheden kan derudover betale medarbejderen en 
skattefri godtgørelse på 256 pct. af kostsatsen til at dække 
medarbejderens udgifter til småfornødenheder på rejsen.

Virksomheden kan i stedet for at dække medarbejder-
nes udgifter vælge at betale medarbejderen en skattefri 
godtgørelse for henholdsvis mad og drikke på kr. 477,00 
(kostsatsen) og kr. 205,00 (logisatsen). Alternativt kan med-
arbejderen foretage fradrag for faktiske rejseudgifter mod 
dokumentation eller ved anvendelse af standardsatserne. 
Fra og med indkomståret 2016 er loftet over fradraget for 
rejseudgifter kr. 26.200,00

Fri kost
Får medarbejderen fri kost på rejser, skal kostsatsen (kr. 
477,00) reduceres med 15 pct.  for morgenmad, 30 pct. for 
frokost og 30 pct. for aftensmad.

Alle skattefri godtgørelse kræver, at der er tale om en rejse 
på mindst 24 timer og at medarbejderen overnatter i forbin-
delse med rejsen. Kilde: DI



Rune An-
dersen er 

en beslut-
ningsdygtig 

mand. På 
kun to uger 

skiftede han 
fra ansat 

og til ejer 
af Køge 

Serviceud-
lejning.
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Solgt på to uger
Hvorfor bruge lang tid på noget, 
der vil kunne ske hurtigt. Det er Rune 
Andersens holdning og der gik kun to 
uger fra han blev spurgt om køb af sin 
arbejdsplads Køge Serviceudlejning, 
og til at han den 1. oktober 2015 stod 
som ejer af udlejningsforretningen.

Vil gøre en forskel
– Min erfaringsbaggrund er arbejde 
hos SARA Telte og chaufførarbejde 
hos Køge Serviceudlejning, og da 
min mester en dag spurgte, om jeg 
ikke kunne være interesseret i at over-
tage butikken, så var svaret ja. Kort 
tid efter var handlen på plads, og jeg 
ser frem til at kunne være med til at 

gøre en forskel. Det gennem et løft af 
antallet af udlejninger og ved at tilføre 
nye ting til udlejningskonceptet, siger 
Rune Andersen, som overtager Køge 
Serviceudlejning fra Kim Dahl Sven-
ningsen.

Rolig udvikling venter
– Jeg vil selv fortsætte som chauf-
før og fastholde en tidligere kollega 
til at styre modtagelsen af ordrer og 
den daglige udlejning. Der hvor der 
bliver pres på, har jeg nogle vikarer 
at trække på. Der bliver tale om en 
rolig overtagelse. Jeg skal ikke fra dag 
et ud at fange mange nye kunder, 
men stille og roligt udvide omfanget 
af såvel området jeg leverer til som 

Køge serviceudlejning

omfanget af det udlejningssorti-
ment der er i forretningen og 
mængden af det, siger Køge 
Serviceudlejnings nye ejer, 
Rune Andersen, Køge.

Ændringer af Færdselslovens regler for betaling af fartbøder 
betyder, at hvis en medarbejder er taget i overtrædelse af 
fartreglerne ved kørsel i en firmabil, så er det chefen, der 
betaler bøden. Det selv om ejeren ikke var fører på tids-
punktet for overtrædelsen.

Det når fartoverskridelsen er på op til 30%. Er den der 
over ,skal medarbejderen inden 30 dage over for politiet 
erkende at havde siddet bag rettet. Det er her alene føreren 
af køretøjet, der hæfter for bøden.

Lav tillæg til ansættelseskontrakten
Det anbefales derfor at lave et tillæg til ansættelseskon-
trakten, hvori der skrives, at det vil have økonomiske og 
ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen ikke 
overholder hastighedsgrænserne, herunder at virksomhe-
den kan modregne bøden i lønnen.
En sådan modregning bør kun foretages, når I har oriente-

ret medarbejderne om det og forelagt dokumentation for 
overtrædelsen.

Skriv det ind i personalehåndbogen
Har I en personalehåndbog, så få det endelig skrevet ind 
her, så medarbejderne kan se at fartoverskridelser ikke 
accepteres, og at det kan have økonomiske og ansættelses-
mæssige konsekvenser.

Bevisførelse om at information er givet
Skulle der opstå en tvist med en medarbejder, så vil I kunne 
henvise til såvel ansættelseskontrakt som personalehåndbo-
gen, som en bekræftelse på, at informationer herom er givet 
til medarbejderne.

Fartbøder betales af chefen
Politiet er meget aktive omkring udstedelse af fartbøder. I kan 
derfor hurtigt komme i den beskrevne situation, så sørg for at få 
givet medarbejderne information virksomhedens retningslinjer 
ved fartbøder for kørsel i virksomhedens køretøjer.
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Preben Tomsen, Ikadan Plastgulver, 
viser her Mark Mikkelsen, Trekantens 
Oliefyrservice, sine sidst nye produkter.

Mini Marked med 
bredt udbud af varer
Der bliver meget at se på, når Mini 
Messen ved Forårsmødet åbner 
dørene lørdag, den 5. marts 2015 på 
Comwell Sport Rebild Bakker. Besty-
relsesmedlem Jesper Christiansen, 
Karup Teltudlejning, har haft kontakt 
til mange leverandører til festudlej-
ningsmarkedet, og har fået positive 
tilbagemeldinger.

Bredt udbud af varer
– Målet er at præsentere et bredt 
udbud af varer, som passer ind i 
vores udlejningskoncepter og den 
daglige drift af forretningerne. Jeg har 
derfor kontaktet en række leverandø-
rer og har fået mange positive tilken-
degivelser. Ikke alle har vendt tilbage, 
men det tegner godt, siger Jesper 
Christiansen, Karup Teltudlejning.

Mange muligheder 
på Mini Messen
– Mini Messen er stedet, hvor man får 
præsenteret de nye ting på markedet 
og hvor man kan få sig en dialog med 
grossisterne. 
Det er her man kan gøre en god han-
del, da de fleste har messetilbud. 
Ligeledes er det en oplagt lejlighed 
til at møde kollegaer, få en snak om 

forventningerne til den kommende 
sæson, få en snak og evt. svar på 
spørgsmål hos leverandørerne.

Ikke-medlemmer er VELKOMNE
Der vil blive gjort en ekstra indsats for 
at motivere festudlejere, som ikke er 
medlem af Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere til at deltage. 

– Jo flere udlejningsforretninger der 
besøger messen, jo større er interes-
sen hos udstillerne for at medvirke, 
så opbakningen er selvforstærkende, 
siger Jesper Christiansen, Karup Telt-
udlejning, der har ansvaret for Mini 
Messens afvikling.

Mini Messe 
til forårsmødet

Cliff og Lotte 
Skjøt, Fyns Ser-
viceudlejning, får 
her informationer 
om nyt service 
er er kommet på 
markedet.

Bestyrelsesmedlem 
Jesper Christiansen 
er i fuld gang med 
at samle et stort an-
tal udstillere til Mini 
Messen.

Kim Jansdorf, O. B. Wiik, Stege, ses 
her ved sidste Mini Messe i gang med 
at informere Lisa og Rene Frederiksen, 
Sæby Fest Service.

Salgschef Carsten,  
Kibæk Presenning,  
får sig her en snak 
med Flemming 
Andersen, Thisted 
Serviceudlejning, og 
Jesper Christiansen, 
Karup Teltudlejning.



Dagsorden for 
generalforsamling
Dagsorden for Branchefore-
ningen Danske Festudlejeres 
generalforsamling på Com-
well Sport Rebild Bakker, den  
5. marts 2016 kl. 14.00: 

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Opgørelse af antal stem-
meberettigede.

4. Valg af to stemmetællere.

5. Formanden aflægger be sty - 
relsens beretning for 2015.

6. Behandling af indkomne 
forslag.

7. Kasseren fremlægger revi-
deret regnskab for 2015 
samt budget for 2016. Her-
under fastsættelse af kon-
tingent.

8. Valg til bestyrelsen.
Der skal vælges et besty-
relsesmedlem. Ingen af de 
nuværende bestyrelses-
medlemmer er på valg.

9. Valg af to suppleanter.

10. Valg af revisorer. På valg er: 
Carsten Aamand, Aamands 
Udlejningscenter og Hans 
Iversen, Låsby Telt- & Ser-
viceudlejning.

11. Eventuelt.
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Der forventes stor deltagelse til dette 
års generalforsamling, hvor introduk-
tionen af certificeringsvejledningen nok 
bliver berørt.

Utraditionel generalforsamling
Det bliver en noget utraditionel 
generalforsamling, idet der ikke er 
nogen bestyrelsesmedlemmer, der 
er på valg. Dog skal der vælges et nyt 
bestyrelsesmedlem, idet der efter 
afmeldinger efter sidste års general-
forsamling, kun har været fire med-
lemmer i bestyrelsen.

Kun fire bestyrelses-
medlemmer i et år
– Det var en beklagelig situation vi 
kom i kort tid efter sidste års gene-
ralforsamling. To bestyrelsesmedlem-
mer valgte af tidsmæssige årsager 
at trække sig. Da den ene af de to 
suppleanter ej heller kunne afse tid 
til bestyrelsesarbejdet, måtte vi køre 
igennem med kun fire bestyrelses-
medlemmer, siger brancheforenings-
formand Svenning Kjær Pedersen.

Ikke langt fra suppleant til 
bestyrelsen
– Jeg er overbevist om, at vi på den 
kommende generalforsamling får valgt 

et nyt bestyrelsesmedlem og nye sup-
pleanter. Det er dog vigtigt, at man 
gør sig klart, at det at være bestyrel-
sesmedlem kræver tid. Det er lige så 
vigtigt for de, der stiller op til sup-
pleant valget at gøre det klart, at det af 
forskellige årsager kan blive aktuelt, at 
titlen ændres til bestyrelsesmedlem. 

Kun ved at være foran 
får man indflydelse
– Udfordringerne til bestyrelsen har 
været ekstraordinære de sidste par 
år. Den nye certificeringslovgivning 
har krævet en stor indsats af alle. 
Arbejdsindsatsen er langt fra slut. Der 
er evalueringer af lovgivningen, som 
vi er med i. Politikere der skal kende 
forskellen fra teori og til det praktiske 
arbejde. Der skal ske tilretninger af 
certificeringsvejledningen og uforud-
sete tiltag skal bearbejdes og ind-
arbejdes i vejledningen. Kun ved at 
være foran har vi mulighed for at gøre 
en forskel og få vore ønsker gennem-
ført, siger brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.

generalforsamling

Den sid-
dende 

bestyrelse 
er alle 

klar til at 
videreføre 

arbejdet 
og tage 

fat på de 
mange 
udfor-

dringer 
der er.

Dette års generalfor-
samling holdes i nogle 
unik ke rammer.
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PRAHA STABLE porcelæn Mål Indhold BUNDPRIS kr. EKSTRA TILBUD kr. Varenr.:
Overkop 15 cl 11,95 10,75 461415
Overkop 20 cl 12,45 11,20 461416
Underkop 145 mm 7,45 6,70 461414
Krus 22 cl 6,95 6,25 461411
Krus 26 cl 6,95 6,25 461413
Tallerken flad 170 mm 8,95 8,05 461417
Tallerken flad 210 mm 13,45 12,10 461421
Tallerken flad 240 mm 14,95 13,45 461424
Tallerken flad 260 mm 21,95 19,75 461426
Tallerken flad 310 mm 24,95 22,45 461431
Tallerken dyb 220 mm 15,95 14,35 461422
Pastatallerken dyb 300 mm 25,95 23,35 461432
Tallerken oval 320 mm 39,00 35,10 461434
Tallerken oval 360 mm 49,00 44,10 461433
Salatskål 130 mm 23 cl 13,95 12,55 461440
Salatskål 160 mm 44 cl 17,45 15,70 461441
Multiskål 130 mm 30 cl 19,95 17,95 461442
Multiskål 160 mm 50 cl 25,25 22,70 461443
Kartoffelskål 170 mm 40 cl 25,25 22,70 461444
Kartoffelskål 220 mm 1,2 ltr 29,25 26,30 461445

PRAHA STABLE
- den orginale porcelænsserie fra G. BENEDIKT

CHRISTO bestik
- et unikt mix af det rå og højglanspolerede

CHRISTO spisegaffel
L 205 mm
Normalpris kr. 19,75
Tilbud kr. 15,20
Varenr.: 352002

CHRISTO frokostgaffel
L 185 mm
Normalpris kr. 18,-
Tilbud kr. 13,85
Varenr.: 352008

CHRISTO bordkniv
L 228 mm
Normalpris kr. 23,25
Tilbud kr. 17,90
Varenr.: 352004

CHRISTO frokostkniv
L 210 mm
Normalpris kr. 21,50
Tilbud kr. 16,55
Varenr.: 352009

Tilbudene gælder fra 1. feb - 1. april og vedrører kun medlemmer af Brancheforerning Danske Festudlejere.  Alle priserne er ekskl. 
moms. Fragtfri levering ved køb over kr. 3.000,- ekskl. moms til brofaste øer inden for Danmarks grænser. Der tages forbehold for 
mellemsalg, trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

Noget der frister?

Kontakt vores kundecenter på tlf. 86 24 84 00 Eller shop online på www.kenstorkoekken.dk

KEN storkøkken a/s
Runetoften 15-17
DK-8210 Aarhus V

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

SPAR YDERLIGERE

10%* PÅ VORES
FASTE LAVE

NYHED

*: Gælder kun Praha Stable serien
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Hotelmanageren der blev 
festarrangør i Svendborg
Femogtyve år har ændret Svendborgs 
almindelige serviceudlejningsforret-
ning til Danmarks eneste fest-super-
marked inden for festudlejningsbran-
chen, kaldet Superfesten. Et super 
moderne koncept hvor kunderne 
betjener sig selv hvad angår bestik, 
tallerkener, glas, servietter, duge og 
et utal af andre varer i det velassorte-
rede fest-supermarked.

Fest-supermarkedet
Indehaveren Jan Cornelis von Lindern 
har med hjælp fra sin kone Janne og 
senest også sønnen Henrik fået 
lavet en attraktiv festbutik 
til glæde for mange i og 
omkring Svendborg. 
Dels med varer fra 
fest-supermarkedet, 
men også med telte, 
inventar og totale 

Alletiders Party service
festkoncepter, som var Jan Cornelis 
von Lindern’s grundidé fra opstarten.

Drøm om festen i haven
– Som uddannet hotelmanager fra 
en schweizisk hotelskole og med 
erfaring fra køkken og restaurationer 
i forskellige lande, var det oplagt, at 
festerne ville kunne flyttes fra hoteller 
og restauranter, hjem i folks haver og 
ud til virksomhedernes kantine eller 
produktionshaller. En drøm der blev 
til virkelighed, da jeg i 1991 reflek-
terede på en annonce i Jyllandspo-
sten. Her var et serviceudlejnings-
firma til salg, og det gav mig ideen 

til at komme i gang i Svend-
borg, Danmarks smukkeste 

mødested, siger Jan 

25 Års juBIlæuM hos

Cornelis von Lindern, Alletiders Party 
Service, Svendborg.

Kendt institution i by og opland
– Det er gennem årene blevet til et 
utal af fester hjemme i folks haver og 
Fyns mange firmaer. Vi har talt kon-
cepterne igennem og fået de ønsker 
med, som kunderne har haft. Opga-
ven med at få en succesfuld fest, har 
så ligget i mine hænder. Når antallet 
af fester altid har været stigende, 
må det være, fordi det har været 
godt håndteret. Vi er blevet en kendt 
institution i Svendborg og på resten 
af Fyn. 

Succes giver nye job
– Sammen med en række trofaste 
tjenere, kokke, madleverandører og 
andre service folk, har vi altid fået 
tingene skruet positivt sammen. Med 
telte i haven eller fest i villaen, så har 
vi sørget for at løse alle de opgaver, 
som kunderne har tiltroet os, og det 
har været mange. Men når noget er 
gået godt, kommer andre opgaver til, 
understreger Jan Cornelis von Lindern, 
Alletiders Party Service, Svendborg.

At lave noget alternativt 
er lykkedes!
– I starten klarede jeg let tre totalar-
rangementer i en weekend, men i 
dag er det nok med en. De mange 
års indsats på festsiden med masser 
af weekender booket op, så holder 
kroppen ikke til det samme i dag, 
som tidligere. Men en ting er sikkert 
og det er, at jeg glæder mig over 
de mange skønne oplevelser, jeg har 
haft med afvikling af festerne. De har 
været med til at berige mit liv og vise, 
at min drøm om at kunne lave noget 
alternativt på festmarkedet er lykke-
des. Mange kan hyres til at grille en 
pattegris, men kun få kan, som jeg, 
planlægge og gennemføre et 
stort totalarrangement, siger 
Jan Cornelis von Lindern 
med et stort smil.

Et stærkt familiesammenhold har væ-
ret med til at udvikle Allertiders Party 
Service fra festudlejning og til festar-
rangør. På billedet ses børnene Henrik, 
Marie-Louise, Jan Cornelis von Lindern 
og konen Janne.

Janne og Jan Cornelis von Lindern ses 
her på torvet i det velassorterede fest-
supermarked som er det eneste af sin 
slags i Danmark.

Janne og Jan Cornelis von Lindern er et 
afholdt værtspar i Allertiders Party Ser-
vice, hvor de råder og vejleder mange 
af deres kunder.

Eksempler på flot 
borddækning er en 
del af indholdet af 
landets eneste fest-
supermarked.
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ranum 
teltudlejning 
fejrer 35 års jubilæum

Markant udlejningsfirma 
fejrer 35 års jubilæum
Et hurtigt køb af et børnetog over 
et glas rødvin blev fulgt op med 
små el-biler og senere to telte og en 
hoppeborg. Hermed var opstarten 
af Ranum Teltudlejning med Heine 
Pedersen ved roret en realitet, og 
til maj kan han sammen med konen 
Anette Gammelholm fejre 35 års jubi-
læum i udlejningsbranchen.

Et forløb med medvind gennem 
mange år gjorde Ranum Teltudlejning 
til en af Danmarks største udlejere af 
børneforlystelser og telte med 136 
børneforlystelser og 16.000 kvadrat-
meter telte. En kapacitet der gjorde 
firmaet synligt over hele landet.

Først med indendørs legelande
Heine Pedersen var foregangsmand 
for etablering af Danmarks første 
indendørs legelande. Med en fyldt 
Gigantium hal i Aalborg blev der lavet 
nye tiltag for børn og unge i efterårs- 
og vinterferierne. Tiltag der blev fulgt 
op med alkoholfrie fester for 14-18 
årige børn i Nordjylland kaldt Jump’n 
Dance. En blanding af forlystelser, 
dans, musik og sport med inspiration 
fra en stor IAPPA messe på det Olym-
piske stadion i Atlanta, USA.

Drukfester skiftet 
ud med oplevelser
Med store navne som Nik & Jay, 
Infernal og en række andre populære 
kunstnere på scenen, mens tusindvis 
af unge slog sig løs i forlystelser og 
på dansegulvet. Initiativet blev en 
stor succes og var medvirkende til 
at tage livet af de halballer, der blev 
holdt mange steder. Druk blandt de 
unge blev skiftet ud med aktiviteter 
og oplevelser.

Synlige overalt i Danmark
Ved markedspladser, dyrskuer, by-
fester, virksomhedsarrangementer, 
store sportsstævner og mange andre 
arrangementer, lyste Ranum Teltudlej-

nings telte op og forlystelserne vandt 
børnenes interesse. En udvikling som 
var med til at sætte mange aktiviteter 
i gang og give ideer til andre om at 
gå i gang med lignende udfordringer.

Op på hesten igen
Ordsproget ”Højt af flyve, dybt at 
falde” kom også til at passe for Ranum 
Teltudlejning. Da den økonomisk krise 
ramte Danmark i 2008 og interessen 
fra erhvervslivet side for at leje telte 
og lave festligheder forsvandt, måtte 
Heine Pedersen erkende, at en kon-
kurs var uundgåelig. Det dog med 
det resultat, at aktiviteterne blev købt 
op af et datter selskab og kørt videre 
uden en eneste dags lukning.

Anette står for driften
Aktivitetsniveauet er i dag sænket 
væsentligt. 
Der er gennem 2 x auktion sket en 
tilpasning af udlejningsmateriellet. 
Heine Pedersen varetager som kon-
sulent for Brancheforeningen Danske 
Festudlejer en række af de vigtige 
funktioner, der er med foreningslivet. 
Det mens hans kone Anette Gammel-
holm står for driften af Ranum Telt   - 
udlejning.

Anette og Heine Pedersen kan den 9. maj 2016 fejre Ranum Teltudlejnings 35 års jubilæum.

Det var købet af børnetoget ”Lille Fut”, 
der satte gang i udlejningsforretningen, 
og gjorde at Heine Pedersen skiftede 
arbejdet som projektleder inden for 
kulturformidling ud som udlejer.



Dem der gør de skøreste ting er dem 
man husker længst
Røverne i Rold Skov har gennem mange år overrasket 
mange, der har færdedes i området. En tradition som 
stadig effektueres gennem aftalte overfald, som bestilles 
gennem det lokale turistbureau.

Røverhistorier og markedsføring
Opstarten på Forårsmødet byder på overraskelser, dog ikke 
arrangeret gennem turistbureauet. Der er bestilt hestevogne 
til at køre deltagerne en tur rundt i Rold Skov. Her vil man 
kunne høre nogle af røverhistorierne, og om den natur 
som skoven er en del af. Men deltagerne vil også få 
et indblik i, hvordan man laver alternativ markeds-
føring.

Man huskes for skøre indslag
En førende reklamekonsulent sagde, at dem 
der laver de skøreste ting, er dem der vil blive 
husket. Lad os se, om det ikke gælder de over-
raskelser, der kommer på hestevognskøreturen.

Alternativ 
markedsføring

At Dronning 
Margrethe  
kan lide heste 
viste hun 
her, hvor 
hestene fra 
Rold Skov 
fik en  
klapper.

Prins Henrik giver 
her den gule 

nordbakke en 
krammer.

Det bliver nok ikke Prins Henrik og Dronning 
Margrethe, der stopper hesten i Rold Skov, 
men hestene og kusken bliver den samme.
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Lyager 11 •  6933 Kibæk  •  Tlf.: 97 19 13 11
 e-mail: kp@kibaek-presenning.dk

Dugen  
er dansk 

produceret

Du finder vores komplette 
produktsortiment på

www.kibaek-presenning.dk

EUROLINE er 
fremstillet af 
brandgodkendt 
700 gram pvc 
dug. Dugen er 
lakeret på begge 
sider og har 
low-wick garn, 
som forhindrer 
misfarvninger

EUROLINE EUROLINE telt 
fås i 6, 9 og 12 meters bredde

ekskl. fragt og moms

6x9 meter

EUROLINE telt 

med 50% vinduer og en dør

22.900,-
Vi har 

dag til dag
levering

Vi tilbyder alle vores 
kunder vask af teltduge 
til favorable priser

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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til artikler, mærkedage m.v.  
Derved skabes baggrunden for 
at få så meget nyt fra medlems-
kredsen med, som tilfældet er.

Et godt efterårsmøde er overstået. Et 
spændende forårsmøde med Mini 
Messe og generalforsamling er under 
opbygning og en Studietur/messe-
rejse til USA i november har fået et 
fagligt indhold. Emner som sammen 
med nyttige tips, nyt på markedet, 
mærkedage, medlemsnyt mm. er 
med i bladet.

GLÆDELIGT at der er fuld gang i fest-
udlejningsbranchen!

 

redaktørens hjørne
GODT NYTÅR til alle!
Skønt at starte det nye år med 
udgivelsen at et alsidigt Festudle-
jer.dk. Et blad der viser, at det har 
været et travlt efterår, og at det, 
nye år også har udfordringer. 

Selv om der udgives en ny certi-
ficeringsvejledning med revide-
rede tekster og tilpasning af nogle 
af reglerne, så bliver der ikke tale 
om det turbulente forår, som vi 
oplevede i 2015. 

Jeg er glad for de positive til-
bagemeldinger, der er givet på 
Festudlejer.dk i 2015 og for hen-
vendelserne med nye vinkler 

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

Indlæg til 
branchebladet 
sendes til: 
heine@festudlejer.dk

Mange hilsner fra

Heine

TILLYKKE med 25 + 50 + 50
Diskotek River Side, Holstebro, havde 
tradition for at give champagne til 
kursisterne på Slagteriskolen. Denne 
gestus ville Lone Hjortshøj ikke gå glip 
af på sin 21 års fødselsdag, der faldt 
på en mandag. Kun en af de øvrige 
kursister ville med i byen, og det var 
Jens Hjortshøj. Resultatet blev ud 
over den gratis champagne et sølv-
bryllup den 6. april 2016.

Fra Djursland til Esbjerg
Den kvindelige slagterlærling fra 
Spar, Rønde på Djursland, flyttede 
til Esbjerg og flyttede sammen med 
en stovt slagter fra tilflytterbyen. Det 
resulterede i to børn: Trine og Jeppe 
som der blev tid til mellem et travlt 
arbejde som slagtermestre i forskel-
lige supermarkeder og mad til masser 
af private fester.

Dage, aftener og weekender
Arbejdsfordelingen var Hjortshøj 
Party Grill i weekenderne, hjemme-

slagter om aftenen og slagtermester 
om dagen. Sådan var livet i mange år 
for Lone og Jens Hjortshøj. For ti år 
siden blev navnet ændret til Hjorts-
høj Party Service, da telte og service 
blev en del af konceptet.

Mange tusinder retter mad
I 2011 indviede Lone og Jens Hjorts-
høj et nyt storkøkken på i alt 1.400 

kvadratmeter. Et tiltag der er blevet til 
levering af mange tusinder retter mad 
årligt samt et utal af teltopstillinger. Et 
par der har lært, at man ikke bare kan 
sove sig til at drive en forretning.

Stresser af på den trehjulede
Når Jens Hjortshøj stresser af, så sker 
det på nakken af hans trehjulede mo -
torcykel, som han elsker at køre på.

TILLYKKE  TILLYKKE  TILLYKKE

tIllyKKe lone 
med din 50 års 
fødselsdag den 
30. marts 2016.

tIllyKKe jens 
med din 50 års 
fødselsdag den 
29. november 
2015. 

tIllyKKe med 
jeres sølvbryllup 
den 6. april 2016.

Gratis champagne var årsagen til at Lone 
og Jens Hjortshøj den 6. april 2016 kan 
fejre deres sølvbryllup.

lone og jens hjortshøj 
2 x 50 år + sølvBrylluP



Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

Afviklingssted: Comwell Sport Rebild Bakker • Rebildvej 36 • 9520 Skørping

Forårsmøde – Program:
Fredag, den 4. marts 2016
 Kl. 12.00: Indkvartering
 Kl. 13.00: Frokost
 Kl. 14.00: Hestevognstur i Rold Skov/Rebild Bakker 

med overraskelser med alternativ markeds-
føring, faglig inspiration og udfordringer. En 
oplevelse som I ikke må snyde jer selv for.

 Kl. 18.30: Middag på Comwell Sport Rebild Bakker

lørdag, den 5. marts 2016
 Kl. 09.30: Minimessen åbner
 Kl. 13.00 Frokost (inklusive en øl eller vand)
 Kl. 14.00: Generalforsamling
 Kl. 19.00: Festmiddag

søndag, den 6. marts 2016
 Kl. 08.00-10.00: Morgenmad
  Herefter hjemrejse

2016 Minimesse &
generalforsamling

Fredag, den 4. – søndag, den 6. marts 2016

Kun 
deltagelse for 

tilmeldte

Festaftenen er 

alene for tilmeldte

tilmelding: heine@festudlejer.dk  
senest torsdag, d. 11. februar 2016
Ved afbestilling senere end 14 dage før  
arrangementets afvikling betales der  
fuld pris for det man er tilmeldt.

Pris:
Deltagelse pr. person 

på db.værelse:
Fredag – søndag kr. 2.500,-
Lørdag – søndag kr. 1.450,-
Fredag – lørdag kr. 1.050,-

Pristillæg kr. 150,- pr. nat 
for enkeltværelse


