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Telt- og festudlejningssæsonen 
er nu i fuld gang.

Når solen og de lunere vinde duk-
ker op, vågner danskernes fest-
instinkt – og det giver travlhed 
overalt i branchen.
– Vi har behov for tre ting, siger 
formand for Foreningen af Danske 
Festudlejere, Svenning Kjær Peder-
sen. For det første rimelige rammer 
til at udføre vort arbejde. For det 
andet kvalitet og service til vore 
kunder. For det tredje sammenhold 

og nej til unfair konkurrence fra bil-
lige eller gratis offentlige udlån.

Minitelt opstillet
på Christiansborg
Bestyrelsen lægger mange kræfter 
i at påvirke myndighederne, så de 
lovgivningsmæssige rammer bliver 
til at leve med. Det gav sig ud -
slag i et møde i Folketinget den 
20. marts, hvor der for første gang 
blev opstillet et minitelt på Christi-
ansborgs gange som centrum for et 
møde med centrale folketingspolti-
kere på området.
Der er udsigt til, at foreningens 
indsats bærer frugt. En langt min-
dre bureaukratisk certificeringsord-
ning for telte fik en velvillig første 
behandling og er nu klar til anden 
og tredje behandling i Folketinget 
henholdsvis den 21. og 23. maj 
2013. Foreningen inddrages i det 
nærmere arbejde, når ordningen 
skal udmøntes i form af bekendtgø-
relser med de praktiske regler. 
– Det er et fremskridt, at vi kan 
vælge at få vore telte certificeret, 
så der ikke skal en ny ansøgning 

til, hver gang vi skal opstille et 
telt, understreger Svenning Kjær 
Pedersen.

Sammenhold og et
godt medlemstilbud
Med hensyn til sammenholdet 
lægger formanden vægt på, at 
der er en god dialog i foreningen 
og at medlemmerne vinder styrke 
i fællesskab.
– Vi vil gerne være et slagkraftigt 
organ for festudlejerinteresser og 
støtte vore medlemmer. Som det 
nærmere fremgår inde i dette blad 
kan alle foreningens medlemsvirk-
somheder indtil udgangen af juni 
indsende deres regnskaber til ano-
nym analyse, så man kan se, om 
udgiftsniveau og indtjening ligger 
på et acceptabelt niveau sammen-
lignet med kollegerne. Denne ser-
vice er helt gratis for foreningens 
medlemmer, pointerer Svenning 
Kjær Pedersen.
Foreningen af Danske Festudlejere 
har det sidste år haft en god med-
lemstilgang, selv om flere af bran-
chens virksomheder er fusioneret.

Sammenhold gør Sammenhold gør 
stærk og giver stærk og giver 
gode resultatergode resultater

Carsten Svendsen, Kibæk Presenning og 
Claus Petersen, Foreningen af Danske 

Festudlejere, klar med første telt opstillet 
på Christiansborgs gangareal.
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Af Svenning Kjær 
Pedersen, formand, 
Foreningen af 
Danske Festudlejere

Godt tilbud til Godt tilbud til 
medlemmerne!medlemmerne!

Så gik der endelig hul på foråret, 
og masser af dejlige fester ven-
ter forude.  Konfirmationstiden er 
startskuddet på sæsonen. Og en-
to-tre er det hele i gang for fulde 
gardiner.

Som en gratis ydelse tilbyder vi nu 
medlemmerne af foreningen en grun-
dig gennemgang af jeres regnskab 
uden beregning – og naturligvis helt 
anonymt.
Vi har engageret fhv. bankdirektør 
Preben Haarder, som mange af jer 
kender som underviser i forbindelse 
med årsmødet, til at udføre et over-
ordnet  servicetjek på de regnskaber, 
han modtager fra medlemmerne.
Han vil samle dem og lave en stati-
stik for at se, hvordan  branchen og 
de deltagende aktører ligger. Ud fra 
oplysningerne fra de enkelte med-
lemsvirksomheder vil det være muligt 
for det enkelte firma at danne sig et 

Indehaveren af Fest- og Service 
Fredensborg, Dan Halstad, 
blev på generalforsamlingen 
valgt som ny førstesuppleant 
til bestyrelsen. Den anden sup-
pleantpost varetages fortsat af 
Claus Petersen fra Hvalsø Telt-
udlejning.

Suppleanterne deltager på lige 
fod med de øvrige bestyrelses-
medlemmer i bestyrelsesmøder-
ne og bestyrelsesarbejdet – dog 
uden stemmeret i evt. afstem-
ninger.

indtryk af, hvordan man ligger i for-
hold til kollegerne.

• Tjener man nok?
• Er man på rette vej i sin 
 virksomhed?
• Får man noget sat til side?
• Bruger man sine penge til 
 markedsføring optimalt? 
• Hvor kan man spare?

Ovenstående gratis tilbud forbeholdt 
medlemmer af Foreningen af Danske 
Festudlejere gælder for regnskaber 
indsendt inden 30. juni 2013.
Den mere overordnede gennemgang 
kan suppleres med, at medlems-
virksomheden – mod betaling – kan 
få sit eget regnskab gået igennem 
og analyseret sammen med Preben 
Harder. Dette kan ske til en favorabel 
pris, som det enkelte firma aftaler og 
afregner direkte med ham.  

Alt dette er selvfølgelig 
100 procent anonymt, og ingen 
kommer til at kende til tallene

Send regnskabet til:
Preben Harder, Kobberbæksvej 61, 

5700 Svendborg.
Mail: preben.harder@gmail.com 

senest 30. juni 2013.

Dag Halstad sammen med formand 
Svenning Kjær Pedersen foran bil 
forsynet med festudlejerforenin-
gens logo.

Ny i bestyrelsen
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Pagode 3 x3 x 3 meter
Pris pr. stk . . . . . . . 9.995.- kr.

Tillæg  Ring efter et 
for vinduer  GODT TILBUD 
og døre på  andre 
 størrelser Dansk Dansk 
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KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

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

Kvalitets Kvalitets 
bord-bænke sætbord-bænke sæt
Pris pr. sæt . . . . . . . . . 895.- kr.

Oplev en hel ny verden af bordduge

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

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

Evolin
TM

The evolution of
table covering

D

EvolinTM



VVelkommen til nye teltreglerelkommen til nye teltregler
Bedre sent end aldrig, lød Svening 
Kjær Pedersens kommentar til, at 
ensartede regler for godkendelse 
af teltopstilling på vej.

– Forenklingen fremgår af lovforslaget 
L 150, som vedrører effektivisering 
af byggesagsbehandling, sagde for-
manden i den del af beretningen, 
som vedrørte de overordnede ram-
mer for festudlejernes arbejde.
Forslaget har fået en positiv mod-
tagelse af alle partier i Folketinget. 
Klimaminister Martin Lidegaard sagde 
i forbindelse med første behandling, 
at forslaget om certificering af telte 
vil medføre en forenkling for såvel 
brugere som udlejere og vil danne 
grundlag for et godt sikkerheds-
niveau.

Forskellige krav skaber
usikkerhed i branchen
– Vi har længe efterlyst en forenkling, 
da det er utilfredsstillende, at der 
stilles forskellige krav til teltopstilling 
i de forskellige kommuner. I nogle 
kommuner skal du søge byggetilla-
delse til at opstille et telt, mens det 
ikke er tilfældet i andre, sagde Sven-
ning Kjær Pedersen. Det skaber usik-
kerhed, at ingen helt kan vide, hvad 
kommunen vil kræve.

På den baggrund afgav foreningen i 
december et positivt høringssvar til 
L 150.
– Vi er godt tilfreds med, at der nu 
lægges op til, at teltudlejerne kan 
vælge at søge deres telte godkendt 
i en certificeringsordning eller at 
anvende byggelovgivningens ansøg-
ningsprocedure, hver gang der skal 
opstilles et telt. Certificeringen med 
deraf følgende optagelse i en evt. 
database kræver, at teltene opfylder 
visse kriterier og er godkendt af et 
akkrediteret firma, f.eks. Teknologisk.

Bedre teltsikkerhed
via uddannelseskrav
Formanden oplyste, at foreningen 
foruden de positive tilkendegivelser 
i høringssvaret har peget på, at L 150 
efterlader usikkerhed om forslagets 

omfang, da det nævnes, at min-
dre transportable konstruktioner, der 
alene anvendes til privat brug, und-
tages fra krav om certificering eller 
byggetilladelse.
– I den forbindelse gør vi opmærk-
som på, at en væsentlig del af dan-
ske festudlejeres udlejning sker til 
private. Endvidere fremhæver vi, at 
det af sikkerhedsmæssige grunde er 
stærkt påkrævet at have hånd i hanke 
med den private anvendelse eller 
leje. I høringssvaret påpeger vi også, 
at foreningen anser det for meget 
væsentligt, at sikkerheden forbedres 
via udannelseskrav til teltopstillere, 
understregede Svenning Kjær Peder-
sen.
Hvis det går som planlagt, vil lovæn-
dringen få virkning fra 1. juli 2013. 
Først herefter vil der blive udarbejdet 
nærmere regler og bekendtgørelser 
om, hvordan certificeringsordning, 
kontrol m.v. skal udformes.
– En klog mand sagde engang, at 
djævelen findes i detaljen. Derfor vil 
vi fra foreningens side medvirke til, 
at loven bliver til at leve med. Vi må 
se i øjnene, at de nye bestemmelser 
først træder i kraft næste år. Men 
– som jeg startede med at 
konstatere: Bedre sent end 
aldrig. 

Fra foreningens møde på Christiansborg den 20. marts. Fra venstre Linda Kristiansen, MF (RV), Hans Chr. Thoning, MF (V), Carsten 
Svendsen, Kibæk Presenning, Bjarne Laustsen, MF (S), Lars Wiliam Wesh, DI, Kaj Rosenstedt, Teknologisk, Lasse Bo Breddam, AMU 
Nordjylland, Claus Petersen, Foreningen af Danske Festudlejere, og Anette Lind, MF (S).

Claus Petersen og næstformand Heine 
Pedersen, begge Foreningen af Danske 
Festudlejere, sammen med folketings-
medlemmerne Bjarne Laustsen og Orla 
Hav. 

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

og sikrer et smukt resultat. 

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

VASK AF SEJL & TELTDUGE
presenninger & reklame-bannere

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

LBestil 

VASK & VOKS 

tlf. 46 40 84 10 

eller

kirsten@htu.dk

Hurtigt & 
Hurtigt & 

     effektivt
     effektivt

o
s

-
n 
å!

Voksen gør at 

Voksen gør at 

sejl og duge bliver 

sejl og duge bliver 

smudsafvisende

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

SEJL: kun 55,– kr. pr. m2 + moms

HVALSØ TELTVASK – tlf. 46 40 84 10
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Ellekær 10 ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tel. +45 44 88 84 00 
mail@bronnum.dk ∙ www.bronnum.dk

Tænger og ta-ting i rustfrit stål
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A  11026501  Brød/kagetang 210 mm 29,-
B  11026601 Serveringstang 230 mm 39,-
C  11026801  Serveringstang 300 mm 59,-
D  11027001  Spaghettitang 300 mm 69,-
E  11027101  Buffettang 300 mm 59,-
F 11013201 Serveringsske 255 mm 29,-
G 11013301 Severingsske 295 mm 37,-
H 11013401 Serveringsske 320 mm 39,-

A

B

C E

D

F

Langdyssen 7, Lisbjerg . 8200 Aarhus N . Telefon 89 30 00 00 . Telefax 86 22 81 22 
bb@bentbrandt.dk . www.bentbrandt.dk

Artikel Varenr. Stk. kr.
Kurvelåg 81351009 23700

Kurvevogn, lav 81351092 97500

Ring og få vejledning til hvilken løsning passer bedst til dit behov.
Priserne er ekskl. moms og gyldige til 30.09.13. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

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

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

CAMBRO STORE SAFETM

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

Priseksempel på opbevaringsløsning
til 36 Princesa 19 cl vinglas

(ekskl. glas)

Kr. 357,-*
Før kr. 461,-

Kurvevogn til transport af glas

Kr. 975,-
Før kr. 1.285,-

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

SPAR OP TIL

25%
PÅ DE NÆVNTE MODELLER

Besparelsen er fratrukket

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

Ramme, 36 rum (bund) 81351104 7800

Ramme, 36 rum (top) 81351204 7000

Hvalsø Teltudlejning har netop 
installeret et højeffektivt vaskean-
læg til teltgulve. 

Virksomheden anvender den store 
investering til sine mange hundrede 
kvadratmeter teltgulve og tilbyder 
endvidere andre teltindehavere at få 
rengjort deres gulve.
Vaskeanlægget kan rengøre 200 kva-

dratmeter i timen til en pris af 5,75 
kr. eksklusiv moms pr. kvadratmeter, 
fortæller indehaveren af Hvalsø Telt-
udlejning, Claus Petersen. Den store 
kapacitet bevirker, at kunderne – hvis 
de ønsker det – kan få deres telt-
gulve med hjem uden urimelig lang 
ventetid.
Hvalsø Teltudlejnings nye vaskean-
læg er af tysk fabrikat.

Hvalsø Teltudlejning har netop dratmeter i timen til en pris af 5 75

Hvalsø har erhvervet Hvalsø har erhvervet 
nyt vaskeanlæg til teltgulvenyt vaskeanlæg til teltgulve

Teltgulv før vask.

Teltgulv efter vask.

 Her vaskeoperatør hos Hvalsø Telt-
udlejning, Lars Petersen ved det nye vaske-
anlæg, hvor teltgulvene kører igennem og 
bliver skrubbet og skyllet.

▲
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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

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

NYHEDER 
stabelstole

RR
Belastning - 175 kg

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

Fordele:

• Bordplade, sæde og ryg fremstillet i polyethylen
• Utrolig stærke - top kvalitet - verdens største producent

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

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

Højdejusterbare borde
91 cm

74 cm

61 cm

122 cm x 61 cm

183 cm x 76 cm

Slut med det tunge løft

  SLUT MED SANDPAPIR, LAK OG SPLINTER I FINGRENE

FREMTIDENS MØBLER 
   - NOGET LETTERE

      

bbaa bb
HøHøjdjdejejususteterbrb bb
HøHøjjHHøøjj aa bb

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

55 cmcm x x 76 76 cmcm
183183
24524522

HH jdjdHHHH

SSlluutt  mmeeddddddddddddddddddddddddddddd  ddeett  ttuunnggee  lløøfftt
SlSlulutut memedeedddeddddddddddddddddd

NNYYHHEEDDEENNYYHHEEDDEEEEEERREERRRRNNYYHHEEDDNNYYHHEEDDEEEE

FoFoFo

•••
••• UUU

ststololeessttoottoolleellee
gggg

•••

122 cm x 76 cm

THE ORIGINAL

Trinløs højde !

 SIMPLY BETTER ®
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Foreningen af Danske Festudle-
jere har overdraget opgaven med 
at modernisere og effektivisere 
hjemmesiden www.festudlejer.dk 
til OnlinePartners i Kolding, som 
har taget fat på opgaven.

Beslutningen er en udløber af debat-
ten på generalforsamlingen i Vejle, 
hvor Rune Hansen fra OnlinePartners 
fremlagde status for hjemmesiden, 
som takket være optimering fra fir-
maets side har fået 123-140 procent 
forøgelse af relevant trafik i 2012.
Problemet med den nuværende 
hjemmeside er, at den er tung at 
danse med og at halvdelen af de 
besøgende smutter igen uden at 
komme videre til medlemsvirksom-
hederne.
På generalforsamlingen var der stor 
opbakning til at satse på hjemmesi-
den, og formanden gav tilsagn om, 

at bestyrelsen vil arbejde målrettet 
på at gøre www.festudlejer.dk til 
et effektivt markedsførings-redskab 
med det formål at skaffe flere kunder 
til foreningens medlemmer.
Svenning Kjær Pedersen oplyste, at 
bestyrelsen har skaffet nogle gode 
medlemstilbud, som nu udbydes via 
Intranettet på foreningens hjemme-
side www.festudlejer.dk.
– Vi har haft flere positive reaktio-
ner fra leverandørside, og vi håber, 
at medlemmerne kan bruge disse 
specialtilbud, sagde formanden sin 
beretning. Vi har også lavet en ”Køb-
og-Salg”-rubrik på vor hjemmeside. 
Her kan foreningens medlemmer 
lægge tilbud ind.
Formanden udtrykte håb om, at 
www.festudlejer.dk frem over i 
endnu højere grad end hidtil 
kan blive et mødested til 
gavn for medlemmerne.

www.festudlejer.dk 
bliver nu forbedret

Der blev lyttet interesseret, da Rune Hansen fra OnlinePartners i Kolding orienterede om 
markedsføring via foreningens hjemmeside www.festudlejer.dk.  

Brian Skøtt, 
Odense,
genvalgt til 
bestyrelsen
Indehaveren af Fyns Ser-
viceudlejning, Brian Skøtt, 
blev på generalforsamlin-
gen genvalgt til bestyrelsen 
for en tre-års periode. 

Til første suppleant nyvalg-
tes Dan Halstad, FestogSer-
vice, Fredensborg. I stedet 
for Anders Thøgersen, Rent a 
Tent, Herlev, som ikke ønske-
de at fortsætte. Som anden 
suppleant blev Claus Petersen, 
Hvalsø Teltudlejning, genvalgt.

Til revisor nyvalgte general-
forsamlingen Lone Hjortshøj, 
Hjortshøj Party Service, Varde, 
i stedet for Birger Dyrby, Fest-
mesteren, Fredericia, som har 
afhændet sin forretning. Car-
sten Aamand, Aamands Udlej-
ningscenter, Vojens, gen  valg-
tes.

Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning,  
blev genvalgt til bestyrelsen.
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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

O.B.Wiik festtelt
- dansk kompatibelt

Modelfoto

Lagerførende med:

6 & 9 m bredde
4 spors alu-profi l som standard
Tag og vægge i hvid low-wick dug.

Gældende normer for telt og dug, se hjemmeside. 
Andre behov kontakt venligst salgsafdelingen.

Introduktionspris
6x12 m kr. 31.900,-

9x12 m kr. 39.900,-

Quick-Up telt
Enkel montering på 5 minutter.
Lagerføres i fl ere kvaliteter, størrelser og farver.
Priser fra kr. 2.800,- Kraftigt plast bord 

pr. stk. kr. 349,-

Min. 20 stk, 183x74 cm, 
vægt pr. stk. 15 kg.
Max. belastning 315 kg.

Klapstole 
pr. stk. kr. 79,-

Min. 50  stk. 

Vogn til 50 stole 
pr. stk. kr. 950,-

Klapstol-stof 
pr. stk. kr. 279,-

Krom eller grå ramme

Vogn til 15 stole 
pr. stk. kr. 950,-

Alle priser er ekskl. moms & fragt. Tilbuddene er gældende i 30 dage, så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

BORD/BÆNK SÆT kr. 1.190,-
Min. 15 sæt, 67x220 cm, vægt pr. sæt 46 kg.
Max. belastning pr. bord 350 kg. & bænk 400 kg.

ZOWN NYHED!
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Det hører utvivlsomt til de abso-
lutte undtagelser, at en festudlej-
ningsvirksomhed hyldes i musik 
og sang på en CD-udgivelse.

Ikke desto mindre er det netop, hvad 
der er sket for Ranum Teltudlejning. 
Her har den 29-årige Patrick Stiven 
Knudsen, Ranum, indspillet ”Det hele 
værd”, som han selv har skrevet tekst 
og komponeret musik til.
Patrick Stiven Knudsen er i arbejds-
prøvning/praktik hos RanumTeltud-
lejning, hvor han blandt andet har 
erhvervet truck-kort.
– Jeg har haft en ret turbulent ung-
dom, hvor jeg ikke havde lyst til at 
være med i noget, fortæller den 
unge Ranum-borger. Nu er jeg kom-
met ovenpå på grund af det dejlige 
arbejde i Ranum Teltudlejning. Det 
er første gang, jeg har fået lyst til at 
komme videre. Derfor er den musi-
kalske påskønnelse af Ranum Teltud-
lejning helt på sin plads.
CD-en er indspillet i Lars Marcos stu-
die i Næsby og produceret hos Tewa 
Musik i Fandrup ved Farsø.

Deettt t hhhhehe
StStililllee mmorggen,n, jjjjegegg viilSS

TTeeltudlejning i Ranumltudlejning i Ranum
hyldes i musik og sanghyldes i musik og sang

e o
OgOgOgg mmmmeedd gllæ
RaRannuuummmmm Teeltu

Allle hhaaarrr enn ssæDeet vaarr jjjjeerr, ddeMeed jeerrereeesss eggenFikk I mimiggg g ooogg mSåå alt i aalltlttt hhhaar aaVill gøree aalltlttt fforr Foorr minn foorrrtrttiidd hhHvvad mmin fffrrrereeemmmti

Att jjeg kkan ssppprprrrreeeddeMeed goo sammvvviiittttttt iiggOgg ta’ iimmod ddedeeettt,t, ssOgg videere gii’’ bbebeeeessskkOmm hvoor meggett jjjjeeeeggOgg Heiinne oooggg gg BrBrBrBrBrruuuununununnooOgOgOgOgg mmmmededededd ggllælæddede kkanan jRRaannuumm TTeeltuudlelejnninngg

– Det har været en spændende at 
følge tilblivelsen af CD-en lige fra 
skrivning af teksterne, kombination 
med melodierne og indspilning på 
min mobiltelefon til, at de er gået 
videre til studiet. Her er der lagt flere 
instrumenter på, og jeg har herefter 
indsunget sangene, oplyser Patrick 
Stiven Knudsen.
Den unge musiker var stolt, da han 
stod med sin første masterudgivelse 
i hånden. 

Patrick Stiven Knudsen 
er stolt over sit musikalske produkt.

Patrick Stiven Knudsen 
har udgivet en sang 
om Ranum Teltudlej -
ning, hvis ejer, Heine 
Pedersen, han her 
ses sammen med.
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• Vi har ALTID telte på lager og kan derfor levere fra dag til dag. 

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

• Altid 3 års garanti.

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

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

indvendig i dugens vævning).

www.zederkof.dk  •  89121200
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Foreningen af Danske Festudlejere 
rundede sit årsmøde af med et 
søndagsbesøg hos en af medlems-
virksomhederne, Freddy’s Ud lej -
ning i Kolding.

Foreningens kasserer, Grethe Madsen, 
som ejer Freddy’s Udlejning, bød kol-
legerne velkommen og viste – assiste-
ret af sin ægtefælle Per Christensen – 

rundt på den veldrevne virksomhed.
Der var rig lejlighed til at få en god 
branchesnak og erfaringsudveksling.
Formand Svenning Kjær Pedersen ret-
tede en tak til Freddy’s Udlejning for 
gæstfriheden.
Til slut var Freddy’s Udlejning vært 
ved en lækker frokost, før deltagerne 
kørte hjem efter en rigtig god festud-
lejer-weekend. 

Festudlejerne Festudlejerne 
sluttede med sluttede med 
besøg i Koldingbesøg i Kolding

Guldstole i Kolding. Fra venstre Jens Hjortshøj, Grethe Madsen, Jørgen Svendsen, A-
Udlejning, Odense, Svenning Kjær Pedersen og Per Christensen. I baggrunden skimtes 
Betina og Jørgen Damgaard og Morten Jensen.

Fra besøget hos 
Freddy’s Udlejning 
i Kolding ses Jens 
Hjortshøj, Hjortshøj 
Party Service, 
Morten Jensen, 
Bord Dæk Dig, 
Grethe Madsen og 
Per Christensen, 
Freddy’s Udlejning, 
Stein Åldstedt, 
Vågå Arrangement 
Service, Norge, 
og Brian 
Skøtt, Fyns 
Service-
udlej-
ning.

Afstem-
nings-
procedure 
er nu lagt 
helt fast
Generalforsamlingen beslut-
tede, at vedtægterne æn -
dres, således at der i forbin-
delse med skriftlige valg skal 
anføres ligeså mange navne 
på stemmesedlen, som der er 
på valg til bestyrelsen.
Efter denne ændring er 
der ikke mere uklarhed om 
afstemningsproceduren på 
generalforsamlingen, og det 
er sikret, at alle afgivne stem-
mer har samme vægt.

Gitte og 
Dan vandt 
weekend-
ophold
Gitte og Dan Halstad, Fest-
ogService.dk Fredensborg, 
vandt et weekendophold, 
som Ikadan havde sat på høj-
kant blandt sine købere af 
gulve på minimessen i Vejle. 
Det var foreningens formand, 
Svenning Kjær Pedersen, der 
forestod lodtrækningen.
Præmien blev overrakt af Pre-
ben Thomsen, Ikadan.
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wwwwww.festudleje.festudlejerr.dk

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

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

Hedehusene

Hjørring
Hjørring

Sæby

Frederikshavn

Fredensborg

Nykøbing F

Svendborg

Hobro

Låsby

Karup

Ranum

Aabybro

Thisted

Her bor vi!

Herlev
Herlev

Horsens

Lystrup
Grenå

Silkeborg

Randers

Horsens

Flemming

Brøndby
Brøndby

Kolding

Kokkedal

Fredericia

Vemmelev

Søndersø

Sunds

Varde
Varde

Varde

Vojens

Odense
Odense

Næstved

Vedbæk

Hedehusene

Køge

VallensbækHvalsø

Stege

Løsning

Tilst



www.festudlejer.dk

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

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

Flemming
Festgården
Tlf. 76 90 66 00

Fredericia
Festmesteren
Tlf. 75 92 44 11

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

Galten
Byens Festudlejning
Tlf. 70 26 56 56

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

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

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

Hobro
EventBasen
Tlf. 98 55 77 48

Horsens
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning
Tlf. 75 64 10 77

Horsens
Centrum Serviceudlejning
Tlf. 75 62 24 80

Karup
Karup Teltudlejning
Tlf. 40 18 61 16 

Kolding
Freddy’s Udlejning
Tlf. 75 50 33 33

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

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

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

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

Ranum
Ranum Teltudlejning
Tlf. 98 67 68 39

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

Sunds
Midtjysk Festudlejning
Tlf. 97 14 40 98

Sæby
Sæby Fest Service
Tlf. 98 46 38 30

Thisted
Thisted Serviceudlejning
Tlf. 97 92 11 12

Varde
Festudlejning.com
Tlf. 75 22 52 57

Varde
Hjortshøj Party Service
Tlf. 75 25 17 29

Varde
Tinghøj Service Udlejning
Tlf. 75 26 14 86

Vojens
Aamand Udlejningscenter
Tlf. 74 50 64 40

Fyn
Odense
A-udlejning
Tlf. 66 12 29 27

Odense
Fyns Serviceudlejning
Tlf. 66 11 11 99

Svendborg
Alletiders Party Service
Tlf. 62 22 10 33

Søndersø
Vigerslevlund Udlejning
Tlf. 64 89 23 30

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

Brøndby
Schlüntz Festudlejning
Tlf. 43 43 40 80

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

Hedehusene
FløngPartyTelt
Tlf. 40 33 62 00

Hedehusene
Roskilde Teltudlejning
Tlf. 46 59 34 84

Herlev
Bribon Totalservice
Tlf. 70 22 44 11

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

Hvalsø
Hvalsø Teltudlejning
Tlf. 46 40 84 10

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

Køge
Harleqin Lej til Fest
Tlf. 70 15 73 73

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

Næstved
Faxe Teltudlejning
Tlf. 56 71 24 25

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

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

Vedbæk
Charlottenlund 
Udlejning ApS
Tlf. 39 64 31 46

Vemmelev
Vemmelev Festudlejning 
og Festbutik
Tlf. 57 82 07 19

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

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

Start Den Gode Fest med en henvendelse til Danmarks professionelle Festudlejere

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

Den direkte linje til medlemmerne af Foreningen af Danske Festudlejere 
– Deres garanti for god og faglig service –
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De vigtigste nøgleord for vor 
strategi er kvalitet, opfyldelse af 
gældende normer, garanti for 
god gennemførelse af aktiviteter 
bestilt hos medlemmerne, lands-
dækkende service og ensartet 
præg, ingen kaffeklub, men en 
aktiv brancheforening.

Det understregede formanden for 
Foreningen af Danske Festudlejere, 
Svenning Kjær Pedersen, i sin beret-
ning på generalforsamlingen i Vejle. 
– Vi vil slå fast med syv tommer søm, 
at folk, som lejer festudstyr af for-
eningens medlemmer, kan forvente 
en ydelse af god kvalitet og udstrakt 
service, fortsatte formanden. Kunne 
man forestille sig, at vi som forening 
stod inde for, at vore kunder får en 
fest-garanti. Vi skal foretage os to 
step: For det første skal vore med-
lemsvirksomheder levere varen, det 
vil sige rettidige, kvalitetsydelser. For 

det andet skal vi synliggøre forenin-
gen gennem kraftig brug af vort logo.

Synliggørelsen skal
udbredes fra nu af
Svenning Kjær Pedersen pointerede, 
at synliggørelsen ikke kan vente.
– Vi skal straks styrke indsatsen for 
at udbrede kendskabet til vor bran-
cheforening. Derfor har foreningen 
fået lavet en pakke materialer, som 
skal bruges til synliggørelse i alle 
vore medlemsvirksomheder. Sæt 
de udleverede klistermærker med 
foreningens logo op som reklame 
overalt, hvor I er i kontakt med kun-
der og andre. Sæt logo på jeres 
køretøjer. Brug de blokke, som findes 
i markedsføringspakken, i hverdagen. 
Ingen lejer af festudstyr bør være i 
tvivl om, at der findes en landsdæk-
kende brancheforening, hvor logoet 
er tegn på god service. Endelig vil 
jeg hermed også opfordre jer til at 
bruge foreningens bannere og disk, 

når i holder ”Åbent hus” eller andre 
arrangementer.
I forbindelse med punktet ”Indkomne 
forslag” gennemgik formanden besty-
relsens forslag til strategi og under-
stregede vigtigheden af, at forenin-
gen fungerer som en aktiv branche-
forening fremfor udelukkende som 
en kaffeklub.

Livlig debat med god
opbakning til udspillet
Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, 
pointerede, at det har stor betydning, 
at der stilles krav til medlemmerne 
om kvalitetsydelser over gennemsnit-
tet. Ikke alle krav skal opfyldes her 
og nu, men kan indgå i en rullende 
planlægning. Det er vigtigt at starte 
et sted. Det vil gavne foreningens 
medlemmer markedsføringsmæssigt.
Bo Sandberg, Dantelt, Brøndby, 
støttede tanken om kvalitet i udlej-
ningen, blot det ikke resulterer i en 
halvering af foreningens medlemstal.

Enstemmig opbakning til aktiv 

Formanden, Svenning 
Kjær Pedersen, aflæg-
ger beretning. Ved be-
styrelsesbordet Brian 
Skøtt, Heine Pedersen 
og Grethe Madsen.



Flemming Andersen, Thisted Ser-
viceudlejning, fandt det fint med 
høje målsætninger, men påpegede, 
at krav om opvask i udlejningsvirk-
somheden kan frastøde kunder – 
f.eks. i yderområderne – som er vant 
til selv at klare opvasken.
Formand Svenning Kjær Pedersen, 
Tinghøj Serviceudlejning, oplyste, at 
der i Norge er krav om opvask af det 
lejede udstyr hos udlejerne.
Hans Iversen, Låsby Telt- og Service-
udlejning, roste bestyrelsens initiativ 
og kunne tilslutte sig, at der opstilles 
realistiske krav og visioner.
Heine Pedersen, Ranum Teltudlej-
ning, betonede, at det gælder om 
at være på forkant, så foreningens 
medlemmer er et hestehoved foran, 
når myndighedskravene dukker op.
Tom Rasmussen, Roskilde Teltud-
lejning, fandt strategiudspillet godt 
tænkt fra bestyrelsens side. Arbejdet 
med at få udarbejdet en strategiplan 
er imidlertid så krævende, at det er 

formålstjenligt at arbejde med højst 
to fokuspunkter ad gangen. 
Birger Dyrby, Festmesteren, Frederi-
cia, kunne melde om gode erfaringer 
med at stille krav om opvask i firmaet. 
Han opfordrede til, at foreningens 
medlemmer deler erfaringer med 
hinanden. Når tingene gribes rigtigt 
an, og der informeres grundigt, er det 
muligt at skabe forbedringer. 
Dan Halstad, FestogService.dk, Fre-
densborg, fremhævede, at med-
lemsvirksomhederne skal tilbyde høj 
standard. Når reglerne/kravene er 
fastsat, bør forbedringerne gennem-
føres hurtigst muligt.
Inge Iversen, Låsby Telt- og Ser-
viceudlejning, sagde, at det vil gavne 
branchen rigtig meget at få lagt 
afstand til skrammel og skåret service, 
der leveres af useriøse udlejere, og 
Hans Iversen opfordrede udlejerne 
til, at deres ansatte optræder i pænt 
og rent arbejdstøj, når de kommer 
ud til kunderne. Det understreger, at 

her arbejder en seriøs udlejningsvirk-
somhed.

Formanden takkede for en god og 
saglig debat. Herpå blev oplægget til 
strategiplan sat til skriftlig afstemning, 
hvor der var enstemmig tilslutning 
til udspillet. Samtidig fik bestyrelsen 
bemyndigelse til at arbejde videre 
med strategien. Svenning Kjær Peder-
sen oplyste, at det er planen at lade 
strategiudspillet indgå i programmet 
for efterårsmødet 2013.
Bestyrelsen vil nu bearbejde de 
mange gode ideer, som frem-
kom på generalforsamlingen.

linje med kvalitet i foreningen

Brian Skøtt, Svenning Kjær Pedersen og 
Heine Pedersen på generalforsamlingen.

e de 
m-
.
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Minimessen i Minimessen i VVejle ejle 

blev en stor succesblev en stor succes
– Det er den hidtil bedste messe, 
vi har deltaget i hos Foreningen af 
Danske Festudlejere.

Det siger salgskonsulent Preben 
Thomsen fra Ikadan, Ikast, om mini-
messen på Hotel Hedegaarden i 
Vejle. Den blev afviklet i forbindelse 
med foreningens årsmøde.
Vi havde rigtig travlt med at fortælle 
festudlejerne om vort sortiment, og 
mange gav sig god tid til at snakke 
om produkterne, fortsætter Preben 
Thomsen. At vi så tilmed fik solgt 
1200 kvadratmeter af vore gode gulve 
er naturligvis ikke uvæsentligt.

– Minimessen bød også på en række 
andre gode tilbud til festudlejerne, 
og snakken gik godt.

Følgende virksomheder 
deltog i minimessen:

• Kibæk Presenning
• Ken Storkøkken
• Antik Blå, Odense
• Ikadan/Röder
• Bent Brandt
• Lund Telte
• O.B.Wiik
• Pantom
• Rønhoff
• Streamline
• Sækko Solutions
• Teknologisk
• Zederkof

Bestyrelsesmedlem i Foreningen af 
Danske Festudlejere, Torben Nielsen 
fra Festudlejning.com, Varde, fore-
stod minimessen, der som nævnt, 
blev en stor succes.

Charlotte Larsen og 
Jørgen Linde fra Antik 
Blå, Odense, sammen 
med Gitte Halstad, 
FestogService.dk, 
Fredensborg.

Morten Munk 
fra Pantom klar med en softice 

til Betina Damgaard, Vemmelev.

Klaus Klinge fra Bent Brandt svinger termo-
kanden for Jens og Lis Nielsen, Viger slev-
lund.

Mogens og Steen Thomsen, 
Vejen. Askov Telt- og Service-
udlejning, får en snak med Ole 
K. Jensen fra Bent Brandt.
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3 sikre hits
- fås nu i mindre portioner

Slush Ice 
1 liters dunke i karton 

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

 tilpasset i antal.

Popcorn
1 spand = 125 ltr. popcorn

inkl. salt + kokosolie.

Candy  oss 
1 kg spande i karton 

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

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

Markstykkevej 4B
2610  Rødovre

Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S

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

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

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

AA

Vi står parat med 
• ideer  
• ekspertise  
• erfaring

Lad os 
producere 

Deres næste 
tryksag
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Glimt fra minimessen i VejleGlimt fra minimessen i Vejle

M. Yusaf fra Rønhoff sammen med Tom Ras-
mussen, Roskilde Teltudlejning.

Kaj Rosenstedt, Teknologisk, diskuterer 
sikkerhed med Dan og Gitte Halstad, 
Fredensborg.

Lunde Telte på 
miniudstillingen 
i Vejle.

Lene Jensen og Berit Møller, begge Ken  Storkøkken, præsente-
rer sæsonsns nyheder for Hans og Inge Iversen, Låsby Telt- og 
Serviceudlejning.

Jørgen Astrup, Lunderskov, Morten Dam-
gaard og Kim Jansdorf, begge O.B.Wiik, 
René Frederiksen, Sæby, og Klaus Nøhr 
Han sen, O.B.Wiik.

Jørgen Astrup, Ove 
Hansen, Sækko Soluitions, og Ingrid Astrup.

Tonny Staes og Stine Rasmussen fra Smartos Group, Boeslunde, Korsør, får en snak 
med foreningens formand Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj Service Udlejning.
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Röder HTS Höcker GmbH - Hinter der Schlagmühle 1 - D-63699 Kefenrod - Tyskland
Tel: +49 6049 95100 - Fax: +49 6049 9510 20 - Email: verkauf@roeder-hts.de 

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

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

• Kontakkt tt iiiiiiii SSSSScScandinavien: Carsten Lidegaard - Tel: +46 70325 36
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– Hvad skal jeg gøre for at 
peppe bordene ved vort 
sølvbryllup op, spørger 
Bente Olesen, Sønderby 
ved Juelsminde, mens hun 
kikker sig interesseret om i 
Centrum Serviceudlejnings 
flotte festbutik i den sydlige 
del af Horsens.

Det skorter ikke på gode råd 
fra indehaveren af Centrum 
Serviceudlejning, Ingelise 
Ads bøl, 58. Den 70 kvadrat-
meter store festbutik er nemlig fyldt 
med flot service, duge, servietter 
i alle regnbuens farver og alskens 
andre festartikler. Hertil kommer, at 
samtlige stoletyper, som Horsens-
virksomheden udlejer, er anbragt om -
kring et smukt pyntet bord. 

Efter kort tid er Bente Olesens sølv-
bryllupsbord sikret, og endnu en 
tilfreds kunde forlader butikken.

Ægtefællens øvelokale
blev til en fin festbutik
Centrum Serviceudlejning startede 

med udlejning af Nimbus 
motorcykelsidevogne og køle-
skabe for over 65 år siden.  
Ingelise Adsbøl erhvervede 
Centrum Serviceudlejning i 
2006. Hendes bedre halvdel 
– den 64-årige efterlønsmod-
tager Jørgen Adsbøl – havde 
dengang chaufførjob for virk-
somheden. På den måde kom 
handelen i gang. Virksomhe-
den flyttede følgelig fra midt-
byen til familien Adsbøls pri-
vatbolig på adressen Bjerrevej 
176  i den sydlige del af Hor-

sens. I forbindelse med etablering 
af serviceudlejningsfirmaet her blev 
Jørgens musikøvelokale i den tidli-
gere garage indrettet til butik, 
ligesom der blev bygget 70 
kvadratmeter lager til.

enen rum Serviceudlejning rum Serviceudlejning 
– et lille – et lille ffirma med irma med 

stort hjerte for Horsensstort hjerte for Horsens

Ingelise og Jørgen Adsbøl foran festbutikken i Horsens.

Ingelise Adsbøl ved 
bord med forskel-

lige stoletyper.

Fortsættes næste side
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Centrum Serviceudlejning hører ikke til 
branchens mastodonter. Firmaet råder 
over service til 4000 kuverter fordelt 
på fem-seks slags. Desuden udlejes 
borde og stole. Derimod har Centrum 
Serviceudlejning ikke selv telte, men 
har et formidabelt samarbejde med 
Festgården i Flemming, når det gæl-
der udlejning af telte og andet udstyr, 
firmaet ikke selv råder over.

Sjovt og spændende
at være festudlejer
Det er sjovt og spændende at være 
festudlejer, understreger Ingelise 
Ads bøl.  Dog ville det være lækkert, 
såfremt udlejningen var fordelt mere 
jævnt over hele året. Nu forleden 
skulle vi f.eks. pludselig levere 140 
caféborde, og Store Bededag stod 
alt på gloende pæle i anledning af 
udlejning til konfirmationsfester.
I forbindelse med den store konfir-
mationsudlejning fik Ingelise Adsbøl 
en hjælpende hånd fra familie og 
venner, bl.a. fra en tjeneruddannet 
datter, der arbejder som dagplejer, 
og en søn, der er montør.
Fra start af havde Ingelise Adsbøl 
flere kæmpemæssige serviceudlej-
ninger i forbindelse med store kon-
cert-events i Horsens. 
– Vi skulle vaske op efter 10.000 
mennesker to gange inden for en 14 
dages periode. Udbyttet stod ikke i 
forhold til arbejdets omfang, hvorfor 
de meget store arrangementer blev 
valgt fra til fordel for mindre udlejnin-
ger, som firmaet er gearet til at klare, 
fortæller Ingelise Adsbøl.
Centrum Serviceudlejning leverer 
cirka halvdelen af ordrerne, mens 
den anden halvdel hentes og leveres 
tilbage af kunderne selv.
– Det er livsbekræftende at være 
festudlejer. Mange af vore kunder 
kommer i festbutikken. De fleste har 
på forhånd gjort sig forestillinger om, 
hvordan de vil have deres fest. De 
vil dog gerne se og røre ved tingene 
samt have inspiration, råd og vej-
ledning – og det får de så i rigt mål, 
understreger Ingelise Adsbøl. 
Centrum Serviceudlejning opererer 
fortrinsvis i og omkring Horsens og  
Juelsminde. Kundegrundlaget udgø-
res af kommunen og mange private.

Fortsat fra forrige side 

Bente Olesen, Sønderby ved Juelsminde, får råd om festudstyr til sølvbryllupsbordet 
hos Centrum Serviceudlejning.

Jørgen Adsbøl ved firmabil.

Centrum Serviceudlejning anvender 
containerplads som ekstra lager. Her 
Jørgen Adsbøl ved en af containerne.

Jørgen Adsbøl på lageret med firmaets 
mange glas.
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– En lille udlejningsforretning som 
min har ikke kapacitet til at have udlej-
ninger alt for langt fra hjemadressen. 
Til gengæld har vi fordelen af vore 
flinke lokale stamkunder.
Konklusionen er, at Centrum Service-
udlejning er en lille udlejningsvirk-
somhed med et stort hjerte for Hor-
sens og omegn.

Er med på 1200 km cykeltur
fra Horsens til Paris i juli
Både indehaver Ingelise Ads-
bøl og hendes ægtefælle, 
Jørgen Adsbøl, er med i ser-
viceteamet, når cirka 40 lokale 
cykelryttere 13.-19. juli tager 
den godt 1200 km lange tur fra 
Horsens til Paris.

Jørgen Adsbøl sidder bag rattet 
i den store supply-lastbil, mens 
Ingelise er aktiv på cateringsiden.
Det sidste har hun god erfaring i 
fra flere års arbejde på amtsgår-
dens køkken i Aarhus samt på 
hoteller og restauranter – hvoraf 
flere var ejet af hendes far.
Jørgen Adsbøl er uddannet ma -
skinsnedker, men har haft man ge 

forskellige jobs. Endvidere har han 
siden 17-årsalderen underholdt med 
musik på keyboard og guitar. Han har 
gennemført ti maratonløb i Hamburg 
og Berlin og træner på sin racercykel 
flere gange om ugen.
Fruen har tidligere været aktiv løber. 
Nu sikrer hun motionen ved at gå tur 
med hunden og deltage i spinning
Når Horsens – parret deltager aktivt i 
”Team Best of Horsens” – cykelløbet, 
skyldes det ønsket om at bidrage til 
arrangementets overskud, som går 
til børn og unge i Horsens. Sidste år 
beløb det sig til over 200.000 kr.

På denne racercykel har Jørgen 
Adsbøl to gange tilbagelagt 

strækningen Horsens-Paris.

Ingelise Adsbøl præsen-
terer servietter og festudstyr 

i alle regnbuens farver.

Serviet-
foldning.
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Medlemsnyt

Husk at I er mere end 
velkomne med tips, 

stof og indlæg til Festudlejer.dk.
Jeg skal gerne have stoffet 

inden 2. september 2013 
for at det kan nå med 

i oktober-udgaven.
Mail til mig: 

martin-glerup@nypost.dk
eller ring på: 

9862 3078 / 4045 6938

Foreningen af Danske Fest-
udlejere  har prøvet på, at 
lave et fælles forsikringstil-
bud til alle medlemmerne. 
Da dette ikke var en helt 
nem opgave, har foreningen 
taget kontakt til en forsik-
ringsmægler, som vil tilbyde 
at gennemgå forsikringerne 
i de enkelte virksomheder. 
Målet er at lave en bespa-
relse på forsikringsområdet 
og  samtidig sikre, at man har 
de rigtige forsikringer.

– Jeg kan oplyse at vedkom-
mende som vi har fundet, selv 
er ud af en udlejerfamilie, da 
hans forældre har haft service-
udlejning i Vejle, oplyser for-
mand Svenning Kjær Pedersen.
Der vil snart komme besked 
ud til medlemmerne, og for-
sikringsmægleren vil automa-
tisk kontakte medlemmerne for 
nærmere info, herunder om 
den nærmere procedure.
Vi håber, at medlemmerne vil 
tage godt imod dette tilbud, 
fastslår formanden.

TILBUD om 
forsikrings-

analyse

Uændret kontingent
hos festudlejerne
Kassereren i For-
eningen af Dan-
ske Festudlejere, 

Grethe Madsen, Freddy’s Udlej-
ning, Kolding, fremlagde regnska-
bet for 2012, som viser et resultat 
på 34.558 kr.
Generalforsamlingen godkendte 
en  stemmigt regnskabet.

Også kontingentsatserne blev en -
stemmigt godkendt. 
Kontingentet er 6000 kr., dog 
4500 kr. for medlemsvirksomhe-
der med en dokumenteret om -
sætning på under 1,8 millioner kr. 
og støttemedlemmer. Filialer med 
fysisk aktivitet koster 1500 kr. i år 
og 3000 kr. i 2014. 

I anledning af at vi runder de 
”fyrre, fede og færdige” vil det 
glæde os at se vore kollegaer til 

 

Lørdag den 24. august 2013 
kl. 17.30 

Syvstenhallen, Idræts Allé 3, 
Syvsten, 9300 Sæby.

Af hensyn til kokken: 
Tilmeldingsfrist 1. aug.  2013: 

Mail lrf.lmf@pc.dk 
eller tlf. 2032 2526

TTo gange 40 år hos 
Sæby Fest ServiceSæby Fest Service

Indehaveren af Sæby Fest Ser-
vice, René Frederiksen, og hans 
hustru, Lisa, runder i år begge 
de 40. Lisa passerede det runde 
hjørne den 8. maj, mens René 
gør det den 29. november. Der-
for markerer parret meget pas-
sende mærkedagene midt imel-
lem, nemlig i august.

René, som er uddannet stålskibs-
bygger på Ørskov Skibsværft i Fre-
derikshavn, erhvervede Sæby Fest 
Service i 2004.
Virksomheden har til huse i det tidli-
gere Hørby Mejeri, som i 2008 blev 
udvidet med 100 kvadratmeter.
Sæby Fest Service udlejer fortrins-
vis i Vendsyssel samt til Støvring 
syd for Limfjorden.

Invitation til 80-års fødselsdagg

3 

Vi glæder os til at se jer. 

Lisa og René Frederiksen,
Sæby Fest Service

ÅBENT HUSÅBENT HUS
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Velkommen til otte nye medlemmer
På generalforsam-
lingen i Vejle kunne 
formanden, Sven -
ning Kjær Peder-
sen, byde velkom-
men til otte nye 
med lemmer af for-
eningen, nemlig

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

--------------------------------------

Nyt dansk medlemNyt dansk medlem
har norske rødderhar norske rødder

O.B.Wiik Danmark A/S er blevet medlem af Foreningen 
af danske Festudlejere.

Virksomhedens danske domicil ligger i Stege. Her blev det 
danske datterselskab etableret via køb af Danhal pr. 1. januar 
2011.
Firmaet blev grundlagt i Oslo i 1912. O.B.Wiik udvikler, pro-
ducerer, sælger og udlejer partytelte, telthaller, stålhaller, 
produktionshaller og presenninger. Desuden er virksomhe-
den aktiv på eventområdet. Den har eksempelvis udlejet til 
mega-arrangementerne Vasaloppet og Norway Cup. 
– Vi er blandt Nordens førende inden for midlertidige 
og permanent teltløsninger til en række formål, fortæller 
afdelingsleder Kim Jansdorf, O.B.Wiik Danmark A/S. Vi har 
musklerne til de meget store arrangementer. Vor virksomhed 
udlejer ofte til andre aktører samt festivaler og andre store 
events.
Som lidt af en kuriositet kan nævnes, at O.B.Wiik råder over 
flere store to – etagers telte med glasfacader og isolerede 
vægge.
– Vore produkter er tilpasset danske forhold og brugerbe-
hov, samtidig med, at vi opfylder gældende forskrifter og 
myndighedskrav. O.B.Wiik samarbejder med en række aner-
kendte leverandører, som opfylder vore høje krav til kvalitet, 
slutter Kim Jansdorf.

Et af O.B.Wiiks todækkertelte opstillet i Oslo.

Der er stor aktivitet hos Aabybro Telt- & Service-
udlejning i det nordjyske.

Vokseværk, 
da ny ejer overtog 
Aabybro-firma
Der er sket en stor udvikling, siden Lars Holm Christen-
sen for syv år siden erhvervede Aabybro Telt- & Ser-
viceudlejning i Nordjylland. Virksomheden er netop 
blevet medlem af Foreningen af Danske Festudlejere.

Firmaet råder nu over 3000 – eller næsten fire gange så 
mange – kvadratmeter telte, end da den nuværende ejer 
kom til. Desuden har Aabybro Telt-& Serviceudlejning 
service til 1500, slushicemaskiner, hoppeborge og meget 
andet festudstyr.
– Vi gør meget i totalløsninger, hvor vi tager os af hele arran-
gementer, hvoraf nogle er meget store, fortæller Lars Holm 
Christensen. Sidste år servicerede vi f.eks. det store airshow 
på Flyvestation Aalborg.
Aabybro Telt- & Serviceudlejning opererer mest i Nordjyl-
land, men udlejer også til kunder længere mod syd i det 
midtjyske. Virksomheden tæller fem ansatte.

• Telt og Lyd Design, Silkeborg

• Fløng Party Telte

• Karup Teltudlejning

• O.B.Wiik, Stege

• Alt til Festen, Randers/Grenå/Lystrup

• Centrum Serviceudlejning, Horsens

• Festgården, Flemming

• Løsning Telt- og Serviceudlejning

Formanden oplyste, at tre medlemsvirk-
somheder ikke længere er med i for-
eningen. Det gælder Ørnbøl Service- og 
Teltudlejning i Hjørring, som er er solgt til 
Nordjysk Service og Teltudlejning, AltiFest i 
Ishøj, der er solgt til/fusioneret med Nord-
sjællands Serviceudlejning under navnet 
Nordsjællands Serviceudlejning/AltiFest, 
og Nobody, som er gået konkurs.

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

--------------------------------------
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Pris pr. deltager:
Pr. person i dobbeltværelse fredag til søndag  .................... kr  2000,00
Pr. person i enkeltværelse fredag til søndag  ........................ kr  2400,00
Pr. person i dobbeltværelse lørdag til søndag  .................... kr  1395,00
Pr. person i enkeltværelse lørdag til søndag  ........................ kr  1595,00

Sted: HOTEL FREDERIK d. II, Slagelse
 HOTEL & KONFERENCECENTER
 Idagårdsvej 3, DK-4200 Slagelse
Tlf.:  (+45) 58 53 03 22
Tid:   Fra fredag den 8. nov. eller lørdag den 9. nov. 
 til søndag den 10. nov. 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FREDAG DEN 8. NOVEMBER: 
Fra kl. 14.00 Ankomst til hotellet 
Kl. 15.00 Afgang i bus til Festbutikken Vemmelev, hvor 
 Betina og Jørgen vil vise deres virksomhed. 
 Kaffe/kage/øl og vand. 
 Herefter retur til hotellet med ankomst kl 18. 
Kl. 19.00 Middag (Højreb ad libitum excl. drikkevarer). 
 Herefter hyggeligt samvær

LØRDAG DEN 9. NOVEMBER:
Fra kl. 8.00 Morgenmad for overnattende gæster 
Kl.  10.00 Kursus for festudlejerne. Emnet er 
 ”Foreningens strategi og visioner” ved 
 Preben Harder. Gruppearbejde, opsamling 
 m.m. Deltagerne forventes at have overvejet 
 generalforsamlingens beslutning om 
 strategiarbejdet, således vi kan få opstillet 
 mål og visioner for fremtiden 
Undervejs:  Frokost, kaffe med kage
Kl. 19.30 Middag med tre retter og vin ad libitum 
 under middagen. 
 Herefter hyggeligt samvær 
 og drikkevarer for egen regning 
SØNDAG DEN 10. NOVEMBER: 
Kl. 8.00-10.00  Morgenmad
Kl 13.00 Afrejse

Invitation til Invitation til EFTERÅRSTRÆFEFTERÅRSTRÆF  
i Foreningen af Danske Festudlejerei Foreningen af Danske Festudlejere

Det forløbige program – udarbejdet af Dan Halstad fra bestyrelsen: 

Som varslet  

mødes vi til 

efterårstræffet for at fastlægge 

foreningens strategi. 

Arrangementet er flyttet til 

den 8.-10. november 2013

Derfor: 

Sæt allerede nu 

et stort       

i kalenderen

Tilmelding senest fredag den 11. oktober 
– og gerne før pr. mail til post@festogservice.dk 

med antal deltagere og besked på, om man deltager 
fredag-søndag eller lørdag-søndag


