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Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, 
har fået åbnet op for et nyt møde 
torsdag, d. 9. juni 2016, mellem bran-
cheorganisationerne, der arbejder 
med telte, scener og andre transpor-
table konstruktioner og Transport- og 
Bygningsminister Hans Christian Sch-
midt. Et møde der skal give branchen 
svar på en række af spørgsmål, der 
ved tidligere møder er blevet forelagt 
ministeren og hans embedsmænd.

frustration over 
manglende regler
– Vi skylder branchen klare svar og 
garanterer, at der laves tilpasninger 
i tidligere udmeldt certificeringsvej-
ledning som gør, at det bliver muligt 
at håndtere opstillinger og nedtag-
ninger på fornuftig vis. Jeg har fuld 
forståelse for, at der er frustration 
blandt såvel udlejere som festarran-
gører, for igen i år står I over for ikke 
at kende reglerne op til en hovedsæ-

son. Det er ikke rigtigt, men det er 
sådan, at lovgivningen arbejder, 
siger Folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen, S.

forventer svar
Problemstillinger og løsningsfor-
slag til disse er blevet forelagt 
Transport- og bygningsminister 
Hans Christian Schmidt omkring 
certificerings-vejledningen for 
telte og transportable konstrukti-
oner. Tilbagemeldingerne har kun 
været begrænsede og Branche-
foreningen Danske Festudlejere, 
Danmarks Tivoli Forening, Sam-
menslutningen af By- og Mar-
kedsfester, Dansk Mobil Scene og 
Zederkof ser frem til et nyt møde 
med ministeren. Det forven-
tes holdt inden sommerferien,  
9/6-16, og indeholde svar på den 
række af forslag, der er blevet 
givet til ministeren.

Transport- og 
bygningsminister 
Hans Christian 
Schmidt har flittigt 
noteret sig de pro-
blemstillinger og 
løsningsmodeller, 
som branchen har 
forelagt. Nu mang-
ler der bare svar på 
disse.

Ministeren skylder svar
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Lovpligtig opgradering - VI ER BILLIGST
Vores unikke certificering giver minimale omkostninger ved 
opgradering til laveste lovpligtige vindklasse.
Vi er leveringsdygtige i telte og -opgraderinger i 3 vindklasser, 
vores heavy-telte er certificeret til vindstyrke 32,7 m/s.
Ring til Peter og hør mere om de nye regler på tlf. 22 11 80 21

Bredde: 3m, 6m, 9m, 12m

Uendelig længde (modulmål 3m)

Certifikat 
medfølger 
ved køb af 

komplet telt
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Af Svenning  
Kjær Pedersen,

Formand, Branche-
foreningen Danske 

Festudlejere

Formanden 
har ordet
en kæmpe indsats 
begynder at vise resultater
Det har været et sejt og slidsomt 
arbejde med forsøg på at få tilret-
tet certificeringsvejledningen for telte 
og flytbare konstruktioner. En lang 
række ting har vi anket imod over for 
Transport- og Byggeministeriet og for 
Transport- og bygningsminister Hans 
Chr. Smith. En betydningsfuld indsats 
som vi nu er begyndt at se resulta-
terne af i form at tilpasninger. 

oK at sammenbygge rammetelte
Sidst er der givet grønt lys for, at 
certificerede rammetelte kan opstil-
les ved siden af hinanden og i for-
længelse af hinanden uden at der 
skal en ny certificering til og under 
forudsætning af, at certificering/
op stillingsvejledningerne for teltene 
overholdes.

revision 
af certificeringsvejledningen
Der er lovet en revision af hele certi-
ficeringsvejledningen, så den bliver 
på forståeligt dansk. At den udkom-
mer i eksemplarer til ejere af telte, 
til brugere af telte, til kommuner og 
certificeringsorganerne. Et tiltag som 
i skrivende stund ikke har været ude 
til høring og som kan forventes på 
banen i løbet af forsommeren.

Bygningsreglement til høring 
Et nyt bygningsreglement, som telte 
hører under, er sendt ud til høring. Et 
digert værk hvoraf kun en begrænset 
del vedrører telte. Et udkast som 
vi p.t. læser med lup og sender 
Trasport- og Byggestyrelsen vores 
kommentarer til inden høringsfristens 
udløb den 11. maj 2016. 

telte til over 150 personer 
skal anmeldes
Som noget nyt skal alle transportable 
konstruktioner, der opstilles, anmel-
des til kommunerne, hvis de anven-
des af mere end 150 personer. Det 
uanset om der er tale om certificering 
eller byggetilladelse. Hvem der skal 
foretage anmeldelsen, fremgår ikke. 
Det slås fast, at det er den person, 
der har opstillet konstruktionen, der 
er ansvarlig for at konstruktionens 
opstilling er korrekt og lovlig. Et for-
hold der i høj grad opfordrer til at 
have uddannede teltmontører, der 
kender krav og muligheder.

Vigtige generalforsamlings 
beslutninger
Generalforsamlingen var en positiv 
opbakning til bestyrelsens arbejde. 
Vi fik tilpasset vedtægterne, strategi- 
og målsætningsplanerne, åbnet op 
for forsøg på etablering af uddan-
nelses- og praktikforløb for flygtninge 
hos udlejere som vil være med hertil. 
Vi fik udstukket retningslinjer til med-
lemmerne om hjælp til håndtering 
af anmeldelse af ulovligt opstillede 
telte. Accept på en medlemshverv-
ningskampagne. Vigtige elementer at 
have på plads for at kunne lave et 
rigtigt navigeringsarbejde for besty-
relsesarbejdet.

Velkommen 
til bestyrelsesarbejde
Vi kæmper videre og udfordringer er 
der mange af. Bestyrelsen tager slid-
det og vi er glade for at havde fået 
nye kræfter med. Tak til Henrik 
Bøtcher og René Frederiksen 
for jeres indtræden i besty-
relsesarbejdet. Vi ser frem 
til et godt samarbejde.
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VELLyKKET 

Minimesse
Minimessen tiltrækker 
mange besøgende
Der var fuldt hus ved Minimessen på 
Comwell, Rebild Bakker, da der blev 
holdt minimesse for alle interesserede 
festudlejere. Producenter og forhandlere 
mødte op med mange forskellige varer 
og mange interesserede fulgte messen. 
En messe der blev ramt af, at mange tidli-
gere udstillere var fuldt optaget ved Food 
Expo Messen i Herning Kongrescenter. 
Producenterne viste deres sidste nyhe-
der til udlejningsbranchen Der blev snak-
ket forsikringer, certificeringskrav, syn og 
godkendelse af forlystelser, demonstre-
ret lysanlæg og meget mere under Mini-
messen, som samlede deltagere fra hele 
Danmark. 

største fremmøde 
– Det er skønt, at vi kan samle så mange 
udstillere til Minimessen og det på trods 
af konkurrencen fra Herning Messecenter. 
Det er et bevis på, at producenter og 
leverandører kan se et potentiale i at del-
tage og for medlemmerne er det at møde 
en række af de kontaktpersoner, som de 

handler med til dagligt. Samtidig har mes-
sen en stor social funktion for medlem-
merne. Det er her man mødes, udveksler 
erfaringer og lader op til eftermiddagens 
generalforsamling. Skønt at kunne konsta-
tere at dette års forårsmøde er et af de 
største, der har været afviklet hvad angår 
antallet af tilmeldte, siger branchefor-
eningsformand Svenning Kjær Pedersen.

Kollegial snak
– Forårsmessen har sin styrke i alsidighe-
den. Vi lærer hinanden at kende gen-
nem fælles oplevelser. Vi får snakket 
om, hvad der sker i de forskellige udlej-
ningsfirmaer, hvordan det går og hvilke 
problemstillinger der arbejdes med. Vi 
får snakket praktiske udfordringer i det 
daglige igennem og beriger hinanden 
med informationer og erfaringer. Skønt 
er det at se flere og flere nye medlem-
mer dukke op og blive en del af fælles-
skabet.

optimale muligheder 
for udstillere
– Med det mål at skaffe flere udstillere 

Claus og Henrik Peder-
sen, Hvalsø Teltudlejning, 
besigtiger her nogle af 
de mange lysestager m.v., 
som Rønhoff Aps, Ros-
kilde, udstillede.

Tommy Telt, Nørresundby, og Michael 
D. L. Christensen, Teknologisk Institut, 
får en snak om de kommende syn og 
godkendelser af forlystelser.

Inge og Hans Iversen, Jysk Festudlej-
ning, får sig her en snak med DFM for-
sikringsmægler Carsten Hartlev, mens 
Martin Bøgelund, Midtjysk Festudlej-
ning, lytter med.

Kim Jansdorf, O.B. Wiik Danmark 

A/S, præsenterer nogle af firma-

ets nyheder for Bo Sandberg, 

Dantelt.dk



til næste år, er vi i fuld gang med at invitere 
udstillere. Ved at være tidligt på banen og 
underrette om afviklingstidspunktet tror vi på, 
at flere vil skrive tidspunktet i deres kalender 
og deltage. Den tro styrkes af at tilgangen af 
besøgende på Minimessen er steget betrag-
teligt i de sidste år. Det giver udstillerne de 
optimale mulighed for kontakt med såvel 
nye som tidligere kunder, slutter branchefor-
eningsformand Svenning Kjær Pedersen.

Gert og Morten Jensen, Bord Dæk Dig, får sig en snak med Kenneth 
Plauborg og Carsten Svendsen, Kibæk Presenning, og deres nye certi-
ficerings beregninger.

Gorm Andersen og Lone Jensen, Gorms 
Telt & Serviceudlejning, i snak med Kim 
Jansdorf, O. B. Wiik Danmark A/S.

Milla Mendes og Louise Mortensen, Zederkof, 

får sig her en god snak med Renè og Lisa Fre-

deriksen, Sæby Fest Service.

Brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen demonstrerer 
en motorhammer til at slå pløkker 
i for Claus og Henrik Petersen, 
Hvalsø Teltudlejning, og Bettina 
og Jørgen Damgaard, Festbutikken 
og Vemmelev Festudlejning.

Kasper Kennedy, Schlüntz Festudlej-
ning, Jesper Christiansen, Karup Telt-
udlejning, og Lone Hjortshøj, Hjortshøj 
Party Service, får præsenteret varer af 
Niels Pedersen, Interno.

Jesper Christiansen, Karup Teltudlej-
ning, i snak med Andreas Jensen, Fad-
ølsservice.

Asger Gregersen, Sækko, sammen med 
Claus og Henrik Petersen, Hvalsø Telt-
udlejning.
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et slidsomt arbejde 
med mange gode resultater
Der var stor opbakning til bestyrel-
sens forslag på generalforsamlingen 
på Comwell, Rebild Bakker. Beret-
ningen blev godkendt. Forslag til 
håndtering af ulovligt opstillede telte, 
tilretninger af vedtægterne, strategi- 
og målsætningsplan, igangsætning 
af udarbejdelse af leje- og leverings-
aftaler/kontrakt, medlemshvervnings-
kampagne og initiativ til integration 
af flygtninge blev vedtaget. En stor 
mundfuld på en generalforsamling.

overlæggeren ligger højt
Tiltag som viser bestyrelsens store 
engagement og fremadrettede mål. 
Ting som viser, at Brancheforeningen 
Danske Festudlejere gør en forskel og 
at overlæggeren ligger højt i forhold 

til at sikre teltmateriellets opstilling 
og en hygiejnisk rigtig håndtering af 
service. 

den største generalforsamling
En velbesøgt generalforsamling med 
det højeste antal deltagere, der har 
været i foreningens levetid. Et for-
hold der passer godt i forhold til den 
store tilgang, der har været af nye 
medlemmer. Bestyrelsens fokusering 
på at drive en Brancheforening, der er 
fremtidssikret og er med til at gøre en 
forskel i professionelle kredse. 

total forvirring
– Det har været et turbulent år med 
opstart af de nye certificeringsregler 
for telte og transportable konstruktio-
ner. Forvirringen ved årsskiftet 2015 
var total. Intet certificeringsorgan 

Formandens beretning
Dirigent 
Claus Peter-
sen, Hvalsø 
Teltudlej-
ning, fik 
generalfor-
samlingen 
afviklet på 
en god 
måde.

Svein Haga, Ps Selskabsutleie.no og 
Stein Ålstedt, Vågå Arrangement Ser-
vice, fulgte afstemningen om taleret til 
passive medlemmer.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, roste besty-
relsen for deres visionære arbejde og lovede fuld 
opbakning omkring certificeringskrav til opstillerne og 
uddannelse af teltmontørerne.

Branchefor-
eningsformand 
Svenning Kjær 
Pedersen var 
efter aflægning 
af beretningen 
en glad mand. 
Positive tilbage-
meldinger var 
der mange af.
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var godkendt. Certifikater kunne ikke 
leveres til festarrangører, der blev 
presset af kommunerne til at få det 
på plads. Vi kunne ikke få svar på 
en lang række spørgsmål og blandet 
med det, som folk nu selv fandt frem 
til af løsninger, så var det hele noget 
der lignede dybt godnat, sagde Bran-
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen i sin beretning.

høring om tilrettet 
certificeringsvejledning
– Vi holdt informationsmøder for 
medlemmerne, havde møder med 
politikerne og ministre på Christians-
borg. Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at 
få kravene til fastgørelse af teltene gjort 
lempeligere, tilpasset kravene i certifi-
ceringsvejledningen. Stillede spørgs-
mål og forslag til Transport- og Bygge-

styrelsen, fulgte certificeringsorganer-
nes håndtering af certificeringerne og 
mange andre ting. Et slidsomt arbejde 
som vi nu begynder at se resultatet af. 
I den relation bliver det spændende 
at se det materiale, som Transport- 
og Byggestyrelsen får tilrettet og som 
kommer til høring her i foråret.

stor indsats og opbakning
– Få medlemmer har klandret os for at 
ligge på den lade side, men de skulle 
selv havde gjort en lignende indsats. 
Det glæder mig derfor at mærke den 
store opbakning der er omkring vores 
indsats. Det giver lyst til at arbejde 
videre. Udfordringerne er der stadig 
mange af, så det er bare med at 
hænge i. Han roste i relation hertil 
bestyrelsesmedlemmerne for deres 
store indsats og opbakning.

stor indsats og resultater
En bestyrelsesindsats som der på 
foranledning af Niels Dyhring, Service 
2000, blev kvitteret for med klapsal-
ver. Han roste bestyrelsen for den 
store indsats, de mange resultater 
og det fremsynede arbejde, der har 
kendetegnet arbejdet.

Veltilrettelagt generalforsamling
Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen understregede, at det 
absolut havde været den bedst til-
rettelagte generalforsamling, der har 
været. Alt har bare klappet og han 
takkede her Heine Pedersen for hans 
store indsats.

Her ses den 
nye besty-
relse, inklu-
deret sup-
pleanter. 

Bo og Mette Sandberg, Dantelt.dk, 
fulgte med ildhu generalforsamlingens 
punkter.

Hans og Inge Iversen, Jysk Festudlej-
ning, læser her med interesse om de 
forslag, der blev behandlet.

Lone Hjortshøj hilser her æresmedlem 
Gert Jensen velkommen til generalfor-
samlingen og overrækker ham special-
designet navneskilt.

Martin Bøgelund, Midtjysk Festudlej-
ning, oplyste af certificeringslovgivnin-
gen er noget makværk, som han aldrig 
vil følge.

Udleverede og udsendte materialer 
blev ivrigt studeret. Her af Morten Jen-
sen, Bord Dæk Dig.

Niels Dyhring, Service 2000, og Folke-
tingsmedlem Bjarne Laustsen stemte 
begge for en god historie og opbak-
ning til bestyrelsen.

Niels Dyhring, Service 2000, roste be-
styrelsen for deres store indsats.
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KVALITET 
I
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www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

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

Dugen  
er dansk 

produceret

Du finder vores komplette 
produktsortiment på

www.kibaek-presenning.dk

6 m bredt partytelt:
Kan opsættes uden 
vindkryds og barduner 
op til 24,5 m/s

9 m bredt partytelt:
Kan opsættes uden 
vindkryds og barduner 
op til 20,8 m/s

12 m bredt partytelt:
Der skal kun være vind- 
kryds i siderne.  
Der skal ikke være vind- 
kryds og barduner i taget. 
Kan opsættes  
op til 17,2 m/s

Kontakt os 
via mail/telefon for at få et 
uforpligtende 
tilbud

NYHED NYHED
Nu kan Kibæk telte sættes op 

uden 
vindkryds og barduner 

Vi har 

dag til dag
levering

Ballon
En enkel og funktionel glasserie

   Mål i mm:
A 94260101  Rødvin 25 cl D/H: 83/136 4,95
B 94260201  Rød/hvidvin 19 cl D/H: 76/129 4,95
C 94260301  Hvidvin 15 cl D/H: 71/119 4,95
D 94260401  Portvin   9 cl D/H: 62/103 4,95
E 94267001  Champagneglas 17 cl D/H: 55/170  4,95
Kun salg i hele kartoner á 12 stk.

Priserne er gældende 
til 30. september 2016.

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

A EDCB

duni.dk
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røverne i rold skov 
bød på kaffe og kage
Oplevelsen af at være i Danmarks 
største skov, Rold Skov, og det at 
blive overfaldet af vilde røvere var 
intakt, da medlemmer af Branchefor-
eningen Danske Festudlejere i heste-
vogn bevægede sig rundt i det natur-
skønne område. En tur hvortil varme 
tæpper og regnslag var fundet frem, 
så deltagerne kunne holde varmen.

Masser af fortællinger
En herlig hestevognstur på to timer, 
hvor kusk Ejgil Nielsen ivrigt fortalte 
deltagerne om skoven, dens histo-
rie og den naturkatastrofe der skete 
under orkanen, hvor en stor del af 
skovens træer blæste omkuld. Der 
var lokalhistorier og fortællinger om 
røvernes færden i skoven, krybskytteri 
og meget andet. Underholdende og 
belærende.

en lille skarp til halsen
Samtidig en hyggelig køretur hvor 
snakken gik livligt. Kolde øl og bitter 
var igangsættende for snakken og det 
sociale samvær på turen. Trygheden 
kom på prøve, da røveroverfald ikke 
bare var historie, men de rene facts. 
To vilde røvere stoppede konvojen 
med de to hestevogne. Heldigt for 
passagerene i hestevognene var, at 

Hestevognstur i rold skov

De forklædte røvere 
var Preben Thomsen, 
Ikadan, der sponse-
rede køreturen og 
Carsten Lidegaard, 
Röder HTS Höcker, 
der tog sig af rødvi-
nen efter turen.

det var to gode røvere, som bød 
på en lille skarp til halsen og kaffe 
og kage i røverhulen. Ved nærmere 
studie viste det sig at være sælger 
Preben Thomsen, Ikadan, og repræ-
sentant Carsten Lidegaard, Röder HTS 
Höcker. 

top Karens bedrifter
Turen endte ved Top Karens gamle 
traktørsted ved indgangen til Rebild 
Bakker. Her blev der budt på kaffe 
og kage, kolde øl og fortælling om 
Top Karens bedrifter af hendes olde-
barn. En eftermiddag som i høj grad 
rystede deltagerne sammen.

Der var fuld hus 
i det lavloftede 
traktørsted ved 
Rebild Bakker.

Der var masser af te og kager, da rø-
verne inviterede inden for i røverhulen.

Hestevognsturen blev en oplevelse, 
som deltagerne ikke glemmer.
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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  
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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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studerende analyserer 
festudlejningsbranchen
Festudlejningsbranchen bliver sat 
under lup af Mette Larsen og Muz-
hgan Rahnati, fra Aarhus Universi-
tets afdeling i Herning. De er i gang 
med at lave en bachelorafhandling 
og har valgt at kigge udlejningsbran-
chen igennem i sømmene. Gennem 
en kontakt med Martin Bøgelund, 
Midtjysk Festudlejning, er kontakten 
til Brancheforeningen Danske Festud-
lejere kommet i stand.
De to studerende var meget aktive 
under Minimessen på Forårsmødet. 
Her uddelte de spørgeskemaer til de 
fremmødte festudlejere og fik sig en 

snak med mange af dem. De fik kom-
mentarer med fra udstillerne og fulgte 
efterfølgende generalforsamlingen.

Afhandling midt i maj måned
– Spændende at analysere festud-
lejningsbranchen. Vi prøver med nye 
vinkler at kigge ind i branchen. Se 
hvad der er godt, hvad der kan laves 
bedre, hvad der er skidt. Hvordan 
fremtiden tegner sig for branchen. 
Hvilke nye tiltag der kan tages af med-
lemsforretningerne. Hvorfor mange 
flere udlejere ikke er medlem af Bran-
cheforeningen. Målet er at komme 
dybt ned i branchen og komme med 
konstruktive forslag til tiltag, der vil 
kunne laves i branchen. Et arbejde 
som vi har stor opbakning til fra 
mange festudlejere, hvilket er af stor 
betydning for det resultat, vi kan 
levere og som vi skal forsvare ved en 
afhandling midt i maj måned 2016, 
fortæller studerende Mette Larsen, 
Aarhus Universitet.

hvorfor de store forskelle
Hun bakkes op af sin medstuderende 
Muzhgan Rahnat, som finder det spe-

cielt ,at der er så mange festudlejere 
i Danmark. Hvorfor er der omkring 
500 - 600 festudlejere i Danmark, når 
der kun er 48 i Norge og 57 i Sverige. 
Der må være et eller andet specielt 
i Danmark, hvilket vi sammen med 
meget andet vil studere nærmere, 
understreger hun.

godt med nye øjne
Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen finder deres indsats 
interessant. Da det er godt med nye 
øjne at få branchen analyseret.
– Jeg ser frem til at studere den 
bachelorafhandling, de to studeren-
de laver og som de skal forsvare. Der 
kan være ideer, som er oplagte at 
tage fat på i branchen. Der kan være 
ting, som vi ikke har tænkt på vil 
kunne gavne branchen. Der kan være 
tiltag, som vi aldrig har tænkt på. Jeg 
ser frem til at modtage materialet 
og takker Martin Bøgelund, Midtjysk 
Festudlejning, for hans ide med at 
drage Brancheforeningen ind i 
projektet, siger branchefor-
eningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

Kortlægning af 
festudlejningsbranchen

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen snakker her projektet 
igennem med de to studerende fra 
Aarhus Universitet.

Torben Høgh Johansen, Hold da helt 
fest, og Morten Jensen, Vi-er-til-fest, 
begge Vordingborg ses her i fuld gang 
med at udfylde det spørgeskema, som 
de studerende bruges i deres bache-

lorafhandling.

Repræsentant Carsten Lidegaard, 
Röder HTS Höcker ses her i snak 
med Mette Larsen og Muzhgan 
Rahnati fra Aarhus Universitet.

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen fik formidlet kontakt mel-
lem flere af medlemmerne og de to 
studerende.
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MaNO cREW 
gør en forskel
Uddannelser gør os til 
de billigste samarbejdspartnere
Vikarbureauet Mano Crew, Køben-
havn, vil gøre en forskel inden for telt-
branchen og har haft otte medarbej-
dere med på det sidste AMU-kursus i 
montering af rammetelte. Flere medar-
bejdere vil deltage i et lignende kursus 
til efteråret og de, der har gennemført 
det første kursusforløb, deltager til 
efteråret i overbygningen. Efter i tyve 
år at have leveret mange medarbejde-

re til opstillingsopgaver i København, 
så har indehaverne Nikolaj Christensen 
og Martin Schultz-Petersen håndpluk-
ket en gruppe af medarbejdere til 
deltagelse i teltkurserne.

Vigtigt at forstå 
arbejdsopgaverne
Direktør Martin Schultz-Petersen var 
selv en af kursusdeltagerne og er 
imponeret over dets indhold. 
Et forløb der vil gøre både ham 

Christoffer Kofod Pedersen føler vir-
kelig, at have fået meget med sig fra 
teltkurset.

Projektleder Martin Schultz-Petersen gik 
selv i spidsen for sit mandskab.

Søren Büllow kender nu til de mange 
sikkerhedsfaktorer, der er ved teltopstil-
lingen.

Otte medarbejdere fra vikarbureauet Mano Crew, København, lærte mange ting på teltkurset.

Det kræver en god ind-
sigt og et godt holdsam-
arbejde at rejse store 
telte, hvilket vikarerne 
lærte meget om på tel-
topstillingskurset.
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og medarbejderne eftertragtede for 
festudlejere at hyre ind som vikarer. 
De har nu nogle helt andre forudsæt-
ninger for at forstå de arbejdsopga-
ver, der laves ved teltopstillinger.

fastholdelse af personalet
– Kunderne skal vide, at vores vikarer 
kan noget som andre ikke kan. Vi 
skoler vores medarbejdere, så de kan 
udføre en stor bredde af opgaver. 
Det for at servicere kunderne bedst 
muligt og give dem det optimale 
for pengene. Vi er med ved mange 
teltopstillinger på Sjælland og Born-
holm. Det er derfor oplagt, at vi 
tilegner vort personale nogle kompe-
tencer, som de kan gøre brug af og 
dermed opnå opgaver, som gør det 
muligt at fastholde dem, siger pro-
jektleder Martin Schultz-Pedersen, 
Mano Crew, København. 

Personlige værnemidler 
er en selvfølge
– Vi har fået et bredt kendskab til 
sikkerheden ved teltopstillinger og 
ved, hvad der skal gøres for at opnå 
den optimale sikkerhed. Kompeten-
cer der viser kunderne, at vi interes-
serer os for deres arbejdsområde og 
at vi har styr på tingene. Vi leverer 
vikarer, der er overenskomstmæssigt 
aflønnet, har forskellige uddannel-
ser på AMU, har forsikringsforhol-
dene i orden, sørger for at de har 

sikkerhedssko og hjelme samt andre 
påkrævede værnemidler. Vi er klar 
til opgaverne, når vi kommer ud på 
opstillingsstederne og leverer medar-
bejdere i nobel påklædning. 

lever op til forventningerne
– Vi kan og vil ikke konkurrere på 
størrelsen af timelønnen, men tilbyde 
kunderne en indsats, der gør os bil-
ligst i længden. Vores medarbejdere 
har flere års erfaring med opstilling af 
telte. Det suppleret med faglig viden 
fra kursusforløbene gør, at vi i høj 
grad kan leve op til de forventnin-
ger, som festudlejningsvirksomheder 
vil stille krav om, siger projektleder 
Martin Schultz-Petersen, Mano Crew, 
København, der er klar til, at flere 
medarbejdere skal på både grund- 
og suppleringskurser til efteråret.

Tarek Addel-
Wahal Abdel-
Rasheem 
erkender, at 
han har lært 
meget dansk 
ved at være 
med ude på 
festpladserne.

Martin Schultz-Petersen er klar til at 
sende flere medarbejdere på grund- 
og suppleringskurser i teltmontering.

Søren Toft, Tarek Addel-Wahal Abdel-Rasheem, Sherif Madyan Hassan Madyan og 
Patrick Fitzgerald, Mano Crew, udtrykker alle stor tilfredshed med teltopstillingskurset.

Tarek Addel-Wahal Abdel-Rasheem, 
der kommer fra USA og Sherif Madyan 
Hassan Madyan fra Egypten er faldet 
godt til med vikararbejdet hos Mano 
Crew, hvor de har været med til en del 
teltopstillinger.

Mano Crew
Vesterbrogade 69, 3, tv. · 1620 København

Tlf. 33 28 24 00 · www.manocrew.dk
Indehavere: Nikolaj Christensen

og Martin Schultz-Petersen
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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
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Flygtninge 
uddannes 

som 
teltmontører

Integration og uddannelse 
af flygtninge
Til de medlemmer, som ønsker at 
gøre brug af et forløb med inte-
gration, praktik og grunduddan-
nelse af flygtninge, vil vi i Branche-
foreningen Danske Festudlejere 
arbejde frem mod at få et sådant 
forløb godkendt af arbejdsmarke-
dets parter, DI og 3F.
Et integrationsforløb som vi ser 
frem til at kunne få på plads til 
opstarten af næste års sæson, 
siger Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen, som fik 
forslaget godkendt på generalfor-
samlingen i Rebild den 5. marts 
2016. 

grunduddannelse og praktik
Den ide som Brancheforeningen 
har skitseret og som der vil blive 
taget kontakt til DI om hjælp til 
gennemførelse af er, at flygtninge 
fra forskellige kommuner i landet, 
som har en aftale med en lokal 
festudlejer om et praktikforløb 
og en efterfølgende ansættelse 
i løntilskud, vil kunne indgå i et 
uddannelsesforløb. Grunduddan-
nelsen vil bestå i at gennemføre 
de etablerede AMU teltkurser. De 
kan suppleres med truckcertifi-
kat, lastvognskort m.v., så de ved 
praktikperiodens forløb er godt 
klædt på til et brancheforløb. 
Mellem hovedsæsonen og den 

kommende sæson vil de kunne 
modtage kompetencegivende 
undervisning på fx AMU-kurser og 
derved opkvalificere sig til næste 
års sæson.

lærer dansk arbejdsmoral
Arbejdet med kollegaer og 
mødet med en række festarran-
gører vil give dem mulighed for 
sproglig indlæring og kontakt til 
det danske samfund. Elementer 
som mangler i mange flygtninges 
dagligdag. De vil lære meget om 
det danske samfund og arbejds-
moralen inden for festudlejnings-
branchen og vil kunne blive gode 
fremtidige medarbejdere.

sender et godt signal
– En mulighed for at vise at vi i 
Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere er med til at gøre en 
forskel ved at integrere flygtninge 
i arbejdsmarkedet. Et signal som 
jeg er sikker på vil møde respekt. 
Et tilbud som alene er rettet mod 
de medlemmer, der ønsker at 
være med på vognen, siger næst-
formand Lone Hjortshøj.

stor opbakning
Forslaget har givet stor opbakning 
fra DI og AMU Nordjylland og 
sendes nu til bearbejdning hos 
DI.

AsylAnsøgere
skal være velkomne

Tarek Addel-Wahal Abdel-Rasheem fra 
USA og Sherif Madyan Hassan Madyan fra 
Egypten er respekterede vikarer, der arbej-
der med teltopstillinger. 

Flygtninge fra mange nationer er kendt som 
gode medarbejdere, som efter en integra-
tionsperiode med praktikforløb kan blive 
dygtige medarbejdere.

Andrzej Przygodzki har i syv år arbejdet 
med teltopstillinger i Danmark og taler 
dansk.

Christian Gheorghita fra 
Rumænien er på tredje år 
telmedarbejder i Danmark 
og har udviklet sig godt 
sprogmæssigt.
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lovgivning uden kontrol 
overholdes ikke
Det var en forstående Transport- og 
bygningsminister Hans Chr. Smith, 
der tog imod en delegation af 
repræsentanter fra Danmarks Tivoli-
forening, Sammenslutningen af By- 
og Markeds fester, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere, Dansk Mobilsce-
ne, og Zederkof, som repræsentant 
for producenterne, samt Folketings-
medlem Bjarne Laustsen. Et møde for 
at klarlægge problemstillinger med 
certificeringslovgivningen samt lave 
løsningsmodeller for disse.

Pixi model af 
certificeringsvejledningen
– Vi skal have lavet nogle Pixi model-
ler af certificeringsvejledningen. Det 
skal ikke være et kæmpe værk, der er 
uoverskueligt. Den skal være kortfattet 
og til at forstå for alle. En udfordring 
der skal tages fat på hurtigst muligt, 
var udmeldingen fra Transport- og 
bygningsminister Hans Chr. Smith 
efter at han havde hørt om det digre 
værk, som festaktører i dag skal for-
holde sig til.

Certificering og uddannelse
Han forstod ikke, at man kan opstille 
telte uden at have nogen uddannelse 
og speciel baggrund for det. Han lyt-
tede derfor forstående til oplægget 
fra Brancheforeningen Danske Festud-
lejere, suppleret med forslag fra Fol-
ketingsmedlem Bjarne Laustsen om 
at certificere teltudlejerne og kræve 
uddannede teltmontører ved teltop-
stillingerne.

slet- og rettelak skal i brug
– Man må ikke lave en lovgivning, der 
ikke er kontrol med, om den overhol-
des. Jeg ved også, at man ikke laver 
en ny lovgivning uden at der efterføl-
gende skal bruges slet- og rettelak. 
Der skal altid ske tilpasninger og det 
er jeg klar til at se på. Jeg ser to mulig-
heder for at komme videre. En er, at 
vi mødes igen efter at vi har fået jeres 
input talt igennem. En anden er, at I 
mødes med mine embedsmænd og 
sammen med dem finder løsninger. 
Jeg vil følge dem tæt over skulderen 
og så kan vi mødes igen, lovede 
Transport- og bygningsminister Hans 
Chr. Smith.

Minister møde
Transport- og bygningsminister Hans 
Chr. Smith noterede flittigt de mange 
problemstillinger ned.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, 
Transport- og bygningsminister Hans 
Chr. Smith, Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen og næstfor-
mand Lone Hjortshøj fik sig en snak 
efter mødet.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen fore-
slog nedsat en arbejdsgruppe og at 
teltbranchen bliver certificeret og telt-
montørerne uddannet.

Brancheforeningesformand Svenning 
Kjær Pedersen viste med små modeller, 
hvilke problemer der er med sammen-
bygning af telte.



Transport- og 
bygningsmini-
ster Hans Chr. 
Smith forstod 
ikke, at det ikke 
kræver uddan-
nelse at opstille 
store teltkon-
struktioner.
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Minister møde
Mange problemstillinger 
blev drøftet
Det efter at der var blevet behandlet 
en lang række punkter, som gruppen 
i enighed fremførte som problemstil-
linger. Herunder afstandskravene til 
bygning som gør, at det er umuligt 
at opstille telte i private haver. Pro-
blemer med at overholde 5 meters 
kravene på markeder. Kontrol med 
at teltene opstilles lovligt og at det 
har konsekvenser ikke at gøre det. 
Problemerne med at et telt skal stå 
lige så sikkert som en bygning, hvilket 
kræver masser af tons beton til fast-
gørelse, hvis der opstilles et telt på 
fliser, asfalt m.v. Listen var lang, men 
med vigtige problemstillinger at få 
taget fat på.

Mangler nyt møde 
med ministeren
Kommunernes manglende og meget 
forskellige måder at behandle Cer-
tificeringslovgivningen af telte og 
transportable konstruktioner på var 
også et emne, der blev debatteret. 
Et møde der udmøntede sig i et nyt 
møde med embedsmænd fra mini-

Der var stor deltagelse i mødet med 
Transport- og bygningsministeren, 
da problemstillingerne med certifi-
ceringsreglerne blev diskuteret.

Der var en bred repræsentation med fra 
festudlejningsbranchen.steriets Vej- og Byggekontoret samt 

Transport- og Byggestyrelsen. Dette 
er afholdt og der ses frem til et nyt 
møde med Transport- og bygnings-
minister Hans Chr. Smith.

5 meters afstandskravene er et stort 
problem at overholde for markederne 
og to lovgivninger siger hver sit.

Der blev fore-
lagt mange 

forskellige pro-
blemstillinger 
under mødet.
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ELEGANCE vinglas
- fås i flere forskellige størrelser

Noget der frister?
Kontakt vores kundecenter på tlf. 86 24 84 00 eller shop online på www.kenstorkoekken.dk

MAGU skåle
- bæredygtige skåle af bambus og majsfibre

BUNDPRISKVALITETEN I TOPPRISEN HELT I BUND

A
MAGU skål
Grøn
Diam 240 mm
Normalpris kr. 65,50

Tilbud kr. 45,75
Varenr.: 300280

B
MAGU skål
Råhvid
Diam 240 mm
Normalpris kr. 65,50

Tilbud kr. 45,75
Varenr.: 300268

C
MAGU skål
Grå
Diam 240 mm
Normalpris kr. 65,50

Tilbud kr. 45,75
Varenr.: 300279

A

B

C

SKÅLE I FLERE FACONER, FARVER OG STØRRELSER
MAGU er miljørigtige skåle produceret af bambus og 
majsfibre. Skålene er meget lette og fås i mange farver, 
størrelser og faconer samt tåler maskinopvask.

SPAR
30 %

Tilbudene gælder fra 16. maj - 15. juli 2016 og vedrører kun medlemmer af Brancheforeningen Danske Festudlejere. Alle priserne 
er ekskl. moms. Der tages forbehold for mellemsalg, trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

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

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

ELEGANCE vinglas Indhold BUNDPRIS kr. Varenr.:
A Rødvinsglas  31 cl 11,95 100194
B Hvidvinsglas 14,5 cl 8,95 100204
C Portvinsglas 6,5 cl 7,95 100198
D Champagneglas 17  cl 8,95 100193

A B C D
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fra fnidder til udvikling 
og tilfredshed
Ny lagerhal og nye udenomsarea-
ler, klargøring af 95 toilet/-kontor-
badevogne, indkøb af meget nyt 
materiel til den nye sæson har givet 
Torben Nielsen, www.festudlejning.
com, Varde, en forrygende start på 
den nye sæson. 1. april 2016 overtog 
han de nye lokaler og fik flyttet alt sit 
materiel til Hammeren 8, Varde, som 
er adressen på hans nye domicil. 
Et sted han garanterer for at blive i 
mange år, da der her er 600 kvadrat-
meter hal og ikke mindre end 14.000 
kvadratmeter udenomsplads.
 
Udlejningen er eksploderet
– Jeg havde brug for mere plads. 
Aktiviteten med udlejning af toilet-
ter, badecontainere, kontorvogne og 
meget mere er eksploderet de sid-
ste par år og får jeg tilnærmelsesvis 
det , vi har givet tilbud på i år, så 
bliver der travlt, endda meget travlt. 
Levering af meget materiel til flygt-
ninge lejre i Søgård Lejren og Hagen 
i Tyskland gør, at der er foretaget 
mange ny investeringer til sæsonen i 
år. Det bliver i høj grad nyt materiel, 

vi leverer ud til vores kunder, lover 
Torben Nielsen, www.festudlejning.
com
 
Udfordringer og tilfredse kunder
– Mit skift fra at være udlejer af service 
og telte og til at det er toilet/-bade-
kontor containere er for mig meget 
mere udfordrende. Alle forventer, at 
de får et nyt telt til deres arrangement. 
De tror, der kan ændres på antallet af 
alt det, de lejer og at den fest de skal 
have er den vigtigste.  At jeg er kom-
met væk fra alt det fnidder og har 
udviklet koncepter, som kun nogle få 
har, er væsentligt skønnere. Jeg har 
fået bygget en forretning op, som 
giver mange udfordringer, har mange 
tilfredse kunder som gengangere og 
nye som er på vej. Det giver et godt 
humør siger Torben Nielsen, www.
festudlejning.com

nytænkning
Han glæder sig over de mange fest-
udlejere, som benytter sig af hans 
materiel. Med en række nytænknin-
ger er konceptet noget af det bed-
ste i Danmark og det giver tilfredse 
kunder.

– Fuld fart fremad hos 
www.festudlejning.com

Torben Nielsen ses her foran en række 
af de mange containere, der er blevet 
gjort klar til sæsonen og flyttet til hans 
nye lagerplads. 

Det har været en næsten uoverskuelig opgave at få flyttet alt materiellet fra tidligere lo-
kaliteter og til de nye. Hårdt, men godt, understreger Torben Nielsen, www.festudlej-
ning.com

Torben Nielsen, www.festudlejning. 
com ses her i en af sine diesel-
drev ne gatorladvogne som han er en af 
få, der lejer ud i Danmark.

Opfindelse og egenproduktion af 
hånd vaske, som er lette at tilkoble vand 
og afløb, er blevet et hit.

Det skal være til at finde toiletterne 
på festpladserne. Derfor har 
Torben Nielsen anskaffet sige 
nogle dansende reklamesøj-
ler, der er til at puste op.
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Årets festudlejer skal hædres
hæderspris til årets festudlejer
Festudlejere, der gør en forskel, som 
er synlige for den danske befolkning, 
skal hædres. Derfor indfører Branche-
foreningen Danske Festudlejere nu en 
hæderspris til årets festudlejer. En pris 
som uddeles en gang om året efter 
indstilling fra medlemmerne. En pris 
som bliver en god reference for de, 
der får den og for alle medlemmer af 
Brancheforeningen. Der vil kunne laves 
en god profilering ud for de tiltag, der 
tages og som prisen gives efter.

foregangsmænd får sjælden ros
– Folk skal se, at vi gør en forskel 
og det vil være opfordrende til alle 
medlemmer, at de vil kunne vinde 
prisen. Vi har tidligere lagt alt for lidt 
mærke til dem, der virkelig gør en 
forskel og har sjældent rost dem. Det 
skal vi have lavet om på, så ros og 
positiv omtale bliver signalet. Vi vil 
snarest få udarbejdet nogle regler for 
hædersprisen og melde ud, hvad det 
er der bør lægges vægt på. Vi håber 
herefter på, at vi op til den næste 

generalforsamling vil have indstillin-
ger at vælge imellem og her uddele 
hædersprisen for første gang, siger 
Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

en forskel kan gøres  
på mange måder
– Det er positivt at se, at mange vir-
kelig bestræber sig på at overholde 
de nye certificeringsregler. Der er 
nogen, som opfinder smarte måder 
at gøre tingene på. Finder på tek-
niske hjælpemidler, der afhjælper 
medarbejdernes arbejdsbelastninger 
og dermed nedslidningen. Der bli-
ver udviklet nye tiltag inden for dele 
til teltgrejet. Nye forlystelser bliver 
udviklet og introduceret inden for 
udlejningsbranchen. Der kan være 
nye grene af arbejdsopgaver, som 
tages op, deltagelse i initiativer til 
at udvikle festudlejningsbranchen. 
Mulighederne for at gøre en forskel er 
mange, understreger Svenning Kjær 
Pedersen, Brancheforeningen danske 
festudlejer.

første uddeling 4. marts 2017
Hædersprisen uddeles for første 
gang på generalforsamlingen lørdag, 
den 4. marts 2017.

De medlemmer, der gør en for-
skel, skal hædres, siger Bran-
cheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen og vil til næste 
generalforsamling uddele en 
hæderspris.

Vedtægtsændringer på generalfor-
samlingen gør, at passive medlemmer 
nu har taleret ved Brancheforeningen.

forslag fra stein Ålstedt, norge
Stein Ålstedt, Vågå Arrangement Ser-
vice, Norge, havde rejst forslag til 
generalforsamlingen om, at de passive 
medlemmer skulle have tale- og stem-
meret ved generalforsamlingen, men 
at de ikke vil kunne vælges i bestyrel-
sen. Bestyrelsen havde kun forholdt sig 
til det af få taleret. For at kunne give 
stemmeret kræves der en del gen-
nemgang af, hvilke fordele og ulemper 
der vil kunne være.

Der var fuld opbakning til at give 
de passive medlemmer taleret ved 
afstemningen på generalforsamlingen.

Passive medlemmer får taleret

Stein Ålstedt, Vågå Arrangement Service, Norge, der ses først fra højre stillede forslag 
om taleret og fik det vedtaget.



Transport- og Byggestyrelsen har meldt nye retningslinjer ud 
for sammenbygning af telte. Det betyder, at man fra 15. april 
2016 vil kunne opstille to ens certificerede konstruktioner i 
forlængelse af hinanden og to forskellige certificerede kon-
struktioner ved siden af hinanden uden at der skal laves en 
ny certificering eller at der skal ansøges om byggetilladelse.

Ligeledes vil der over en scene i to meters højde kunne opstil-
les et telt som en overdækning over scenen. 

Betingelser
Betingelserne er, at man ikke forringer konstruktionens bæreev-
ne, eller påvirker brandforholdene og at man opstiller teltene 
som beskrevet i certificering- og opstillingsvejledningen.

hjælp ved problemstillinger
Det oplyser kvalitetskonsulent Rolf Heier, Teknologisk Institut, 
efter modtagelse af meddelelse fra Transport- og Byggesty-
relsen den 2. marts 2016. Skulle der opstå problemer med 
godkendelser af sammenbygninger, er man velkommen til at 
kontakte Rolf Heier på tlf. 72 20 18 47.

Muligheder
I praksis betyder det, at to certificerede telte uanset bredde 
vil kunne bygges sammen. Det betinget af, at der vil kunne 
ske den fastgørelse med pløkker/barduner som er beskre-
vet i certificering/opstillingsvejledningen. Det vil være en 
mulighed for at få telte godkendt til lave vindstyrker, hvor 
der kun er krav om brug af pløkker til fastgørelsen. Ved 
telte med beregninger til høje vindstyrker og krav om brug 
af barduner kan det kun lade sig gøre ved, at der placeres 
betonklodser eller alternativ forankring inde i teltet til fast-
gørelse for barduner. Det i det omfang, der fremgår af den 
enkelte teltstørrelses certifikat.

Vigtigt
Det er vigtigt at informere lejerne om, til hvilket antal 
sekundmeter teltet er godkendt til at kunne stå opstillet i, 
og hvilke sikkerhedsmæssige tiltag der skal ske, hvis vind-
styrken bliver højere end den godkendte. Herunder evaku-
eringsplaner for teltet.

en sej kamp
– Det har været en sej kamp at få denne tilpasning på plads. 
Bestyrelsen for Brancheforeningen Danske Festudlejere har på 
møder med Transport- og Byggestyrelsen og med Transport- 
og bygningsminister Hans Chr. Smith gjort hvad vi kunne for 
at få en løsning på dette problem. Endelig er den på plads 
og vil minimere antallet af ulovligt opstillede sammenbygge-
de telte. Der er dog udfordringer ved sammenbyggede telte, 
der opstilles på fliser/asfalt/stenbelagt grund m.v. Her kan det 
blive nødvendigt med alternative fastgørelser inde i teltet, 
siger Brancheforeningsformand Svenning Kjær Pedersen.

Det er nu tilladt at sammenbygge telte i forskellige bredder, 
når de kan fastgøres efter de krav der er i producenternes 
opstillingsvejledning.

Det er også tilladt at sammenbygge forskellige teltbredder i 
forlængelse af hindanden.

Sammenbygning af telte er afhængig af, om man kan lave 
den samme fastgørelse af teltene som certifikat og opstil-
lingsvejledningen foreskriver.

Det er ikke tilladt at sammenbygge telte, hvis det 
ikke er muligt at fastgøre benene i de to teltsider 
der går mod hinanden. Kun opstilling af beton-
klodser inde i teltet vil kunne løse problemet.

OK at sammenbygge telte
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Præsentationssiderne 
skal have et løft

Profilsiderne på hjemmesi-
den skal have et løft
Besøgstallet på Branchefor-
eningen Danske Festudlejeres 
hjemmeside Festudlejer.dk er 
stigende og mange kunder 
vælger den vej til at finde 
deres leverandør. Det er der-
for vigtigt, at de profilsider, 
der er af hver enkelt medlems-
virksomhed er så opdateret 
som muligt. Et tiltag som Bran-
cheforeningen nu sætter gang 
i og tilbyder medlemmerne 
hjælp til at få det lavet.

Alle medlemmer 
kontaktes
I løbet af kort tid vil Online-
Partners ApS, som står for at 
holde hjemmesiden opdate-
ret, udsende en mail til med-
lemmerne. Heri vil I blive orienteret 
om det tiltag, der er sat i gang og de 
muligheder der er for hjælp hertil. 
Efterfølgende vil hver enkelt medlem 
bliver kontaktet telefonisk af Online-
Partners Aps for at aftale det videre 
forløb.

Vær med på vognen
– Brancheforeningens hjemmeside er 
et vigtigt redskab til at få fat i kunder-
ne og vise dem, hvor de finder den 
nærmeste leverandør. Det er vigtigt, 
at de potentielle kunder hurtigt kan 
se, hvilke ting den enkelte udlejer har. 
Det med såvel billeder som tekst. 

De, der har de mest tiltalende 
profilsider, er ofte dem som 
kunderne vælger. Det er der-
for med at være med på vog-
nen og få opdateret sin profil-
side, siger næstformand Lone 
Hjortshøj, der står for kontak-
ten til OnlinePartners Aps.

Hun opfordrer medlemmerne 
til at kigge på deres hjem-
meside og se hvilke ting der 
skal rettes til, finde de bille-
der frem som skal bruges og 
gøre klar til henvendelsen fra 
OnlinePartners Aps.

Vigtigt kontaktled 
for kunderne
– Vi er en stærk Branchefor-
ening, som har et godt navn 
rundt omkring i Danmark. Vi 

bruger en hel del penge på, at hjem-
mesiden er så synlig for kunderne 
som muligt. Det er derfor også vigtigt, 
at kunderne får et godt indtryk af 
hjemmesiden, når de besøger den 
og hurtigt kan få de informationer og 
kontakter som de ønsker, understre-
ger næstformand Lone Hjortshøj.

Lone Hjortshøj forbereder sammen med OnlinePartners Aps 
opjusteringen af medlemmernes profilsider.

Rådet for Sikker Trafik og Trans-
port- og Byggestyrelsen tilbyder 
et gratis 2 timers kursus til sikker-
hedsrepræsentanter, vognmænd, 
masterdrivere, disponenter, ope-
rations managers mv. i transport-
virksomheder. Målet med kurset 
er at klæde deltagerne på til at 
formidle viden videre i virksom-
heden og dermed være med til 
at forebygge højresvingsulykker.

Kurset afholdes i:
•	 Ballerup, Hotel Lautruppark
 Tirsdag den 24. maj kl. 17-19
•	 Billund, Hotel Propellen
 Torsdag den 26. maj kl. 17-19

Der er plads til maksimum 2 deltagere 
fra hver virksomhed, og tilmeldingen 
foregår efter først-til-mølle-princip-
pet.
undervisere på kurset er: Lone Hald, 
konsulent, Rådet for Sikker Trafik og 
Palle Kofoed, bilinspektør.

Tilmelding til Dorte Borg, Rådet 
for Sikker Trafik, dob@sikkertrafik.
dk.
Angiv venligst navn, telefonnr., 
virksomhed og funktion samt hvil-
ken dag, du deltager.

Spørgsmål vedr. kurset kan stilles 
til Pernille Ehlers, Rådet for Sikker 
Trafik, tlf. 61 70 41 09 eller pe@
sikkertrafik.dk.

Forebyg højresvingsulykker i din virksomhed
Gratis kursustilbud:



ny afdeling skal sikre kunder 
på sjælland og i skåne
Udlejningsfrekvensen er så stor for 
Fyns Serviceudlejning på Sjælland, at 
der åbnes en afdeling på Midtager 9, 
2605 Brøndby. Et tiltag der skal skabe 
en tættere kontakt vil den nuværen-
de kundekreds på øen. Samtidig er 
målet at opdyrke et nyt kundepoten-
tiale i området, hvilket Cliff Skøtt, der 

bliver leder af Sjællandsafdelingen, 
ser gode muligheder for.

nye kunder på sjælland 
og i skåne
– Ser vi på den udvikling vi har 
opnået gennem de sidste par år, så 
har vore leverancer været stigende. 
Udviklingen i området giver også 
store forventninger om, at der vil 

kunne vindes endnu flere kunder på 
Sjælland og i Skåneområdet. Med 
et nyt koncept af udlejningsmateriel, 
en yderligere markedsføring og ved 
at flytte servicen tættere på mange 
af vore kunder, så forventer jeg at nå 
meget, siger Brian Skøtt, Fyns Service-
udlejning.

sparet kørsel dækker huslejen
Kalkulationer af tid og kørsel samt de 
lønudgifter, der er i forbindelse med 
nuværende leveringer til Sjælland, vi 
ser at besparelserne vil være store.  
Vi har faktisk kørt over Storebælt 416 
gange t/r inden for det sidste år med 
materiel. De udgifter der er i forbin-
delse hermed, vil kunne dække store 
dele af udgifterne til leje af lokaliteter 
på stedet, siger en optimistisk Brian 

Skøtt, Fyns Serviceudlej-
ning.

helt nyt personale
Der har været en stor udfordring 
for Cliff Skøtt at få bygget den nye 
afdeling op. Travlheden med indret-
ningen af de nye lagerfaciliteter, pla-
cering af de tusindvis af varenumre, 
der bliver tale om, indkøring af nyt 
personale, da alle medarbejder er 
nyansatte, er nogle at de ting, den 
nye afdelingsleder skal have på plads 
inden hovedsæsonen sætter ind. 
Den 2. maj 2016 blev afdelingen 
åbnet og sommerens mange udfor-
dringer ligger nu for døren.

FyNS SERVicEuDLEJNiNG 
       til Sjælland

Brian og Lotte 
Skøtt ses her foran 
en af Fyns Service-

udlejnings sæt-
tervogne, som har 
påklæbet firmaets 

nye logo. Cliff 
Skøtt var ikke til 

stede, da billedet 
blev taget.

Roskilde Teltudlejning har opkøbt 
Frederikssund Teltudlejning
roskilde og frederikssund 
teltudlejning slås sammen
Fra den 15. april 2016 hører Frede-
rikssund Teltudlejning under Roskilde 
Teltudlejning Aps, idet Tom Rasmus-
sen har købt teltudlejningen op. 

– Det giver god mening for mig at 
overtage denne udlejningsforretning 
og jeg ser frem til at betjene de nye 
kunder, der følger med, siger Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltudlejning 
Aps.
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Tom Rasmussen står ikke i vejen for 
udviklingen. Han har pr. 15. april 2016 
opkøbt Frederikssund Teltudlejning.
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Deltagelse i Minimessen under Forårsmødet i Rebild gav lidt 
ekstra kulør for Brancheforeningens æresmedlem Gert Jen-
sen, Bord dæk Dig A/S, og Knud Madsen, tidligere Østjysk 
Serviceudlejning, Vejle, da de mødte hinanden igen efter 
mange år. De to har begge været trofaste medlemmer af 
foreningen i mange år. Et medlemskab der stoppede, da 
Knud Madsen solgte sin forretning.

snak om gamle dage
Der blev snakket om gamle dage, hvad man laver, hvor-
dan foreningen har udviklet sig, hvad der var godt, da de 
mødtes for år tilbage og meget mere.

fra kaffeklub til brancheforening
– Skønt at møde en tidligere kollega igen og få snakket om 
mange forskellige ting. Vi har haft vore fælles oplevelser 
og vil kunne snakke om dem i timevis. Vi var dog begge 
meget tilfredse med de mange aktiviteter, der foregår i 
Brancheforeningen. Udfordringerne i dag er nogle helt 
andre end dem vi havde dengang vi var med. Det var 
en kaffeklub med to fester om året og et medlemsblad, 
der hed ”Madam blå”. Festaftenerne med et forårs- og 
efterårsmøde har I holdt fast ved. Madam Blå er skiftet ud 
med et farverigt og indholdsrigt brancheblad. Et blad som 
jeg ser frem til at få hver gang, det udgives. Her får jeg et 
indtryk af, hvad der sker rundt omkring i landet, siger Gert 
Jensen, Bord dæk Dig, Vallensbæk Strand, der stadig er i 
fuld vigør i firmaet.

Gamle venner 
mødtes i Rebild

Gert Jensen, Bord dæk Dig A/S, Vallensbæk Strand, og Knud 
Madsen, tidligere Østjysk Serviceudlejning, Vejle, får sig her en 
snak under Minimessen.

Der er fremsat og vedtaget nyt lovforslag vedrørende 
hastighed med trailere og campingvogne. Da det 
ikke her været muligt ved redaktionens afslutning til 
dette blad at finde en bekendtgørelse, er den føl-
gende tekst fra lovforslaget.

Betingelserne, som det trækkende køretøj skal opfyl-
de for at kunne bruges til Tempo 100-kørsel, vil i 
overensstemmelse med de tyske forskrifter være 
følgende:

• Bilens registrerede tilladte totalvægt 
må ikke overstige 3.500 kg,

• Bilen skal være udstyret med bloke-
ringsfri bremser (ABS), og

•	 Bilens	 registrerede	 køreklare	 vægt	 skal	
mindst svare til den køreklare vægt for 
det trækkende køretøj, som er angivet 
på Tempo 100-godkendelsesattesten 
for det pågældende påhængskøretøj.

Transport- og Byggestyrelsen fastsætter i øvrigt nær-
mere bestemmelser om angivelsen af det trækkende 
køretøjs køreklare vægt på Tempo 100-godkendel-
sesattesten.

Det forventes, at påhængskøretøjet vil skulle opfylde 
følgende tekniske krav:

•	 Køretøjet	skal	være	udstyret	med	en	stiv	
trækstang. 

•	 Køretøjsfabrikanten	 skal	 have	 fundet	
køretøjet egnet til kørsel med mindst 
100 km/t.

•	 Det	 registrerede	samlede	 tilladte	aksel-
tryk må ikke overstige 3.500 kg.

•	 Dækkenes	 alder	må	 til	 enhver	 tid	højst	
være 6 år.

•	 Dækkenes	 hastighedsmærkning	 skal	
mindst svare til 120 km/t.

•	 Køretøjet	 skal	 være	 godkendt	 og	 regi-
streret til Tempo 100-kørsel. 

•	 Køretøjet	 skal	 på	 dets	 bagside	 være	
forsynet med et synligt, dansk Tempo 
100-mærke, eller anerkendt udenlandsk 
mærke.

•	 Periodisk	syn	hvert	2.	år

Hastighed på motorvej 100 km/t og 80 km/t på lan-
devej

Kilde: DI

Tempo 100 
kørsel med trailere
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gavekort til hotelophold for to fra Ikadan
Det var en god investering for Karsten Aamand, 
Aamands Udlejning, Vojens, at han besluttede sig for 
at købe noget plastikgulv af Preben Thomsen, Ikadan. 
Han kom derved med i lodtrækningen om et week-
endophold og blev vinder af gavekortet. Han kan nu 
vælge, hvilket hotel blandt flere han vil gøre brug af.

Alle der købte over 50 m2 plastikgulv på messen del-
tog i lodtrækningen.

Sælger Preben Thomsen overrækker her gavekortet 
til festudlejer Carsten Aamand, Aamands Udlejning, 
Vojens.

Vinder af  
weekendophold

stor betydning med konsulent
Han påpegede den store betydning 
det har fået for Brancheforeningen 
Danske Festudlejere, at der er blevet 
ansat en konsulent. Et godt initiativ 
der gør, at der følges op på alt, hvad 
der rører sig omkring telt- og service-
branchen. Han udtrykte respekt for 
den måde Brancheforeningen hånd-
terer tingene på og henviste til, at 
det er der mange, der kan lære af.

går i flæsket på politikerne
– I er på forkant med tingene. I 

Bestyrelsen yder en stor 
og vedholdende indsats
Brancheforeningen Danske Festudleje-
res bestyrelse er stærk, visionær, prø-
ver nye veje og følger op på det lov-
givningsarbejde, der er lavet omkring 
certificering af telte og transportable 
konstruktioner. De arbejder for sikker-
heden ved teltopstillingerne, certifi-
cering af branchen og uddannelse af 
teltmontørerne. Stor respekt for denne 
indsats, sagde Folketingsmedlem Bjar-
ne Laustsen, S, i sin tale på Branchefor-
eningens generalforsamling.

Der var rosende ord til Brancheforeningen Danske Festudlejeres bestyrelse. Den ses 
her med fra venstre Brancheforeningsformand Svenning Kjær Pedersen, næstformand 
Lone Hjortshøj, kasserer Kasper Kennedy og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Bøtcher 
og Jesper Christiansen.

Stor ros til bestyrelsen ønsker sikkerheden i top hos såvel 
medarbejdere, brugere og dem der 
opholder sig omkring telte. I ønsker 
at uddanne jeres personale, for at de 
kan bidrage til at løse opstillings- og 
nedtagningsarbejdet på den mest 
sikre måde. I informerer medlemmer-
ne og går i flæsket på os politikere 
og embedsmænd, hvis der er noget 
I er utilfredse med. En kampånd som 
giver resultater for såvel jeres med-
lemmer som hele branchen. I gør en 
forskel, som er bemærkelsesværdig, 
understregede Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen, S, i sit oplæg.

Han takkede for den orientering, han 
jævnligt får og de udfordringer, der 
har været i forbindelse med indkø-
ringen af de nye certificeringsregler, 
der er inden for området.

den der holder ud, kan vinde
– Udfordringerne har været mange 
og de er ikke slut endnu. Folke-
tingsarbejdet tager ting tid og man 
skal væbne sig med tålmodighed. 
Resultaterne kommer ikke lige her 
og nu, men på sigt. I har været 
vedholdene og har fået stor ind-
flydelse på den lovgivning, der er 
lavet. Måske synes I ikke, at det er 
nok, men fortsæt jeres vedholden-
de indsats. Den der holder ud, har 
chancen for at vinde en sejr, sagde 
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen.
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www.festudlejer.dk

Start Den gode Fest med en hen

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

Horsens 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

Højbjerg 
Dansk Mobilscene A/S 
Tlf. 40 55 91 36

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 
Jysk Festudlejning 
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

Medlemmer pr. 15. januar 2016
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festudlejningsbranchen 
er fyldt med muligheder
Afvikling eller udvikling er mottoet for 
den 47-årige telt- og serviceudlejer 
Tommy Telt, Nørresundby, som på 
rekord tid har opbygget sit udlej-
ningsfirma. Det fra et lille beskedent 
firma i Tylstrup i Vendsyssel og til 
nu at være det største udlejnings-
firma i Nord- og Midtjylland. For få 
måneder siden flyttede han til nye 
store lokaler i Nørresundby. En 2.000 
kvadratmeter stor hal, der er blevet 
indrettet med showroom, opbeva-
ringslokaler, kontor og meget mere. 
En virksomhed, der både i 2014 
og 2015 fik tildelt Børsens Gazelle 
pris for omsætningsforøgelse fire år 
i træk, hvor omsætningen øges med 
en million kroner om året og viser et 
overskud på minimum en halv million 
kroner om året.

nye koncepter og afdelinger
Men udviklingen er ikke stoppet for 
Tommy Telt og hans virksomhed ved 
samme navn. Mulighederne er mange 

og store. Der er brug for nye koncep-
ter og Midtjylland har et potentiale at 
bygge på, mener Tommy Telt. Han er 
klar, hvis han finder den rette med-
arbejder til at stå for en ny afdeling 
i de rette lokaliteter. Han peger på 
Aarhus/Randers området som et at de 
næste steder, han kunne tænke sig at 
starte en afdeling op i. 

Køber gerne konkurrenter op
Tommy Telt er ikke en hvem som 
helst. Han er en fighter, der elsker at 
gøre en forskel over for kollegaerne. 
Han vil være bedre servicemæssigt, 
have kvalitetsprodukter, kunne give 
kunderne de bedste oplevelser og 
tilføre branchen nye tiltag. Han går 
ikke på kompromis med sine målsæt-
ninger og køber gerne en konkurrent 
op, hvis den er en stopklods for at nå 
målene. Udvikling står højt for ham, 
mens afvikling kun er hypotetisk og 
kun bliver aktuelt, hvis den rigtige 
mand kommer med en stor pose 
penge og vil købe forretningen.

Tommy Telt

Tommy og Lone 
Telt planlægger 
sammen mange af 
de større arran-
gementer, så de 
kommer til at køre 
problemfrit.

Tommy Telt ses her i sin nye 2.000 
kvadratmeter store hal, som er indrettet 
med forskellige lagerlokaler, pallereoler 
m.v.

Lotte Telt er aktiv på mange fronter i ud-
lejningsfirmaet. Her ses hun i gang med 
at pudse og polere bestikket.

Lotte og Tommy Telt har store forventninger til 
deres showroom. Det har allerede vist sig at 
være for lille og tredobles inden for kort tid.



Tommy Telt
fra lirekassemand 
til stædig frontkæmper
En stædig kamp med helbredet har 
Tommy Telt også været ude i og 
vundet over lægevidenskaben, der 
havde dømt ham til lirekassemand 
resten af hans liv. Først smadrede han 
sit ben og måtte lukke den teltudlej-
ning ned, som han havde fået gang i. 
Senere blev ryggen ødelagt, men en 
rygoperation i Schweitz og stædig 
træning gjorde, at han fik førlighe-
den igen og startede sin udlejnings-
virksomhed op igen. En kamp for 
overlevelse som har sat sine spor hos 
Tommy Telt. Stædighed og ihærdig-
hed er hans kendetegn.

festudlejer ved en tilfældighed
– Jeg besøgte en udlejer, hvor nogle 
venner kom for at hente noget lejet 
materiel til en konfirmation. Udleje-
ren måtte beklage, at han ikke kunne 
levere det, for alt var udlejet. En kvik 
bemærkning blev da sendt til mig om, 
at det må du da kunne levere Tommy. 
Jeg tænkte over henvendelsen og 

sagde til mig selv, at selvfølgelig skulle 
den opgave løses. Jeg købte service 
hjem, så jeg kunne levere ordren. 
Senere udviklede det sig til at blive 
væsentligt mere. Herefter kom telte 
med i konceptet og senere købte jeg 
jukeboks udlejningsfirmaet No Body, 
som jeg driver nord for Randers og har 
kollegaer på Sjælland, Fyn og Sønder-
jylland, siger en tændt Tommy Telt, 
Nørresundby, der vil fremad.

Komplette fester
– Vi har specialiseret os i at lave kom-
plette fester for virksomheder, bryl-
lupper m.v. Vi står for alt ved festen 
og i 2015 havde vi ikke mindre end 
79 større arrangementer, som min 
kone Lotte Telt står for gennemførel-
sen af. Jeg tager mig af de hundrede-
vis af andre fester, vi leverer materiel 
til. I år supplerer vi med salg fra vores 
showroom og laver en internet butik 
med et utal af varer. Nye koncepter er 
under udvikling, så vi kigger fremad 
og ser både muligheder og lys at gå 
efter, siger Tommy Telt, Nørresundby.

Medarbejder Rune Pilgaard i gang med 
at sætte teltdug på plads.

Medarbejderen Lars Nielsen ses her i gang med at sætte 
varer på plads efter hjemkomst fra opstilling.

Tommy Telt ses her foran sin 
kæmpehal, som har et stort 
udenoms område. 

Der skal gode køretøjer til for at kunne opnå en god logi-
stik. Tommy Telt ses her ved en af sine sættervogne.

Er det en  
rodeotyr,  
Rudolf med 
den røde tud 
eller hop-
peborge man 
ønsker at leje, 
så har Tommy 
Telt det på 
hylderne.
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”En god og personlig betjening har 
været en vigtig del af det koncept, 
som Zederkof i 2015 lancerede. Kun-
debesøg med god rådgivning, kort 
leveringstid, høj kvalitet og konkur-
rencedygtige priser har medvirket til 
en stor fremgang inden for tallerke-
ner, bestik, glas og moderne buf-
fetartikler. I alt 20.000 artikler er der 
at vælge imellem, når gryder, duge, 
forbrugsartikler, småmaskiner og sidst 
men ikke mindst professionelle stor-
køkkener er taget med”, siger direktør 
Jørgen Due Jensen, Zederkof.

stor fremgang af teltleveringer
”Udviklingen i Zederkof har været rig-
tig fin og vi er blevet godt modtaget. 
Festudlejningsbranchen har gennem 
mange år kendt os for leverancer af 
artikler som telte og inventar. Produk-

ter, som vi altid har udviklet meget på 
– og som vi har haft stor succes med 
– er telte. Her har vi som de første på 
det danske marked kunnet præsen-
tere teltberegninger til tre forskellige 
vindklasser. Det har betydet en stor 
fremgang af teltleverancer i alle bred-
der og størrelser. En udvikling, som vi 
løbende følger op på for hele tiden 
at være et skridt foran”, fortsætter 
Jørgen Due Jensen, Zederkof.

nu 20.000 katalognumre 
Inden for afdelingen med tallerkener, 
bestik, glas og storkøkkenmaskiner er 
det også en tilfreds Category Mana-
ger Thomas Pedersen, der udtaler sig. 
Udviklingen har næsten løbet Zeder-
kof over ende. På kun et år er der 
tilført mere end 5.000 nye katalog-
numre, som nu er at finde på hjem-

mesiden. To nye kataloger vejleder 
om henholdsvis møbler og interiør 
samt om udstyr til storkøkkener.

Prisen bankes helt i bund
”Vi har fået kontakt til leverandører 
af kvalitetsvarer af det varesortiment, 
som vi forhandler. Hurtig levering, 
godt design og fin service til de rig-
tige penge er, hvad vi giver videre til 
vore kunder. Vi er ikke færdige med 
udviklingen. Der kommer hele tiden 
nyt til og inden for kort tid lancerer 
vi et lavprissortiment. Det indeholder 
tallerkener, bestik, glas og møbler – 
og jeg kan garantere for, at priserne er 
banket helt i bund”, udtaler Category 
Manager, Thomas Pedersen, Zeder-
kof, Fredericia.

Lavprissortiment banker prisen helt i bund

Mere end 5.000 nye varenumre på et år er, hvad Category Ma-
nager Thomas Pedersen har kunnet levere.

Der tænkes kreativt hos Zederkof, hvor indkøber Hanne Larsen 
her er ved at få nye varenumre på hylderne.

Telte certificeret til tre vindkategorier har været et hit, som har 
betydet stor travlhed hos Zederkof.

Møbler og interiør udgør en 
stor del af de varer, der sælges 
fra Zederkof.

Rondo porcelænsserie 
er en del af Zederkofs 
nye lavpris sortiment.
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Professionelle leverings- og 
lejekontrakter vil kunne danne 
standard i branchen
Juridisk professionelle leverings- og 
lejekontrakter inden for festudlejnings-
branchen er en mangelvare. Mange 
tvister mellem kunder og udlejere og 
opslidende kampe om betalinger vil 
kunne være sparet, hvis aftaler om 
lejemål tog udgangspunkt i under-
skrevne aftaler. Lejekontrakter hvoraf 
det præcist fremgår, på hvilket grund-
lag udlejningen foretages og hvilke 
regler der er, som lejeren skal opfylde. 
Det tager Brancheforeningen Danske 
Festudlejere nu fat på og vil snarest 
få lavet et oplæg til fælles lejebetin-
gelser. Disse vil kunne bruges af med-
lemmerne eller tilpasses den enkelte 
medlemsforretning, så man får det 
maximale udbytte ud af dem.

Udlejere trækker ofte  
det korteste strå
– Lejekontrakter er fast kutyme hos 
mange udlejere, men et ukendt 
fænomen hos mange. De, der altid 
laver dem ved udlejninger, oplever 
tilfredshed fra kunderne, for de ved 
præcist, hvad spillereglerne er. De, 
der ikke bruger at udstede lejekon-
trakter, ved mange gange ikke, hvor 
de står. De ved, at et ord er et ord, 
men det løber nogle lejere fra. Så 
skal man som udlejer bevise, hvad 
der er aftalt og det bliver påstand 
mod påstand. Et forhold der gør, at 
man som udlejer ofte trækker det 
korteste strå, siger næstformand Lone 
Hjortshøj.

Certificeringsreglerne  
giver nye udfordringer
– De nye certificeringsregler gør, at der 
er mange nye ting, der er aktuelle at 
få med i en leverings- og lejekontrakt. 
Det er her vigtigt at få afgrænset, hvem 
der har ansvaret for at foretage evaku-
eringer af telte, hvis vindhastigheden 

bliver for høj. Hvem der foretager for-
stærkninger af forankringerne. Hvem 
der har ansvaret ved forandringer af 
teltkonstruktionen efter opstillingen. 
Om der er givet oplysninger om, hvor-
vidt teltet er certificeret eller ej, så 
lejeren ved, om de skal ansøge om 
byggetilladelse eller ej. Spørgsmålene 
er mange og vigtige at få på plads 
inden tvister opstår.

endelig behandling på  
efterårsmødet
– Vi har bedt en professionel advo-
kat om at lave udkast til et sæt af 
leverings- og lejebetingelser. Når de 
er udfærdiget, vil bestyrelsen gen-
nemgå dem med tættekam og få 
dem rettet til. Når det er sket, vil vi 
rundsende dem til medlemmerne for 
at få tilbagemeldinger om, hvorvidt 
flere tilretninger er ønskelige. På efter-
årsmødet den 5. november 2016 vil 

vi gennemgå det tilrettede materiale 
og dermed have et grundlag for Bran-
cheforenings relaterede leverings- og 
lejebetingelser, siger næstformand 
Lone Hjortshøj, der mener at det bli-
ver en stor hjælp for medlemmerne.

– Domstole og jurister efterspørger 
ofte standard lejekontrakter inden for 
området. Nogle sådanne findes ikke, 
hvilket er en mangel. Det kan være 
et problem i de retssager, der føres. 
Med Brancheforeningens leverings- 
og lejebetingelser har vi vist vej til en 
standard. Et redskab som vil være 
en hjælp til at undgå retssager, men 
også et grundlag for at afklare rettig-
heder og pligter. Et materiale som jeg 
er sikker på, at mange i Branche-
foreningen vil være glade for, 
understreger Lone Hjortshøj.

Brancherelateret lejekontrakt 
er en mangelvare

Næstformand Lone Hjortshøj mener, at fælles lejebetingelser i Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere vil undgå mange tvister mellem udlejere og kunder.
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Kampen slutter først ved regler, 
der er til at leve med
Vi havde forventet, at vi i denne udga-
ve af Festudlejer.dk ville kunne have 
orienteret om ændringer i den nye 
certificeringsvejledning, som Trans-
port- og Byggestyrelsen har varslet 
udgivet. Det med tilretning af forskel-
lige dele af certificeringsvejledningen, 
som de har erfaret har givet misfor-
ståelser, som har givet tvist, som har 
gjort det ulovligt at opstille forskellige 
teltformater, sammenbygninger m.v.

Intet på skrift
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere har påpeget en række vigtige 
punkter at få gjort noget ved. Det 
over for såvel Transport- og Bygge-
styrelsen og som for Transport- og 
bygningsminister Hans Chr. Smith, V. 
Problemer der har været lydhørhed 
over for, men som vi ikke har set på 
skrift endnu. Før det er sket, har vi ikke 
nogen garanti.

sammenbygning af telte  
er godkendt
Glædeligt er det, at Transport- og 
Byggestyrelsen har taget vore hen-
vendelser omkring afstandskrav 
mellem telte til efterretning. Der er 

ændret på opfattelsen af sammen-
bygning af to telte. Tidligere har den 
været således, at når to telte bygges 
ved siden af hinanden er der tale 
om en ny konstruktion og at der så 
skal laves endnu en certificering eller 
søges en byggetilladelse. To certi-
ficerede telte i ens eller forskellig 
bredde vil nu kunne bygges sammen 
på betingelse af, at det ikke påvirker 
brandforhold, bæreevne og at det 
kan opstilles efter certificerings- og 
opstillingsvejledningen.

tilpassede regler for markedstelte
Det forventes, at der også kommer 
nye regler for opstilling af markedstel-
te. På nuværende tidspunkt er der en 
konflikt mellem to notater. En udfor-
dring som der er blevet lovet, at man 
vil se på og komme med ændrings-
forslag til, således at der bliver tale 
om et notat. Hvordan fortolkningen 
bliver, ser vi frem til at få forelagt.

Pixi udgave af 
certificeringsreglerne
Der er lovet en pixi udgave af certi-
ficeringsreglerne. En vejledning som 
er overskuelig, letlæselig, forståelig 
og som henvender sig til såvel ejer 
som lejer og myndighederne. Et for-

Der bør ske en afklaring af, hvordan 
personbelastningen i et telt må være. I 
certificeringsvejledningen står der et tal 
og i DS/EN 13782 et andet tal.

Krav om certificering af teltbranchen og 
uddannelseskrav til teltmontører forven-
tes ikke indfriet i denne omgang.

Kommunerne skal have et beredskab, 
der kan rykke ud ved anmeldelse af 
ulovligt opstillede telte, så uheld kan 
forebygges.

Der bør ske en tilbageføring af reglerne, så telte til under 150 personer må opstilles op til mur, når det ikke forhindrer flugtveje.
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hold som Brancheforeningen har gjort 
meget for at få på plads. Den nuvæ-
rende vejledning er al for tung og for-
stås vidt forskelligt i forvaltningerne.

Beredskab til ulovligt  
opstillede telte
Kommunerne skal på skolebænken 
og lære, hvordan de håndterer cer-
tificeringsvejledningen. Transport- og 
Byggestyrelsen har lovet at gøre noget 
ved den forskellighed kommunerne 
læser reglerne på. Det ved møder, 
som de indkaldes til i løbet af for-
årsmånederne. Her vil kommunerne 
også blive orienteret om vigtigheden 
af at have et beredskab, der er klar til 
at rykke ud til ulovlige teltopstillinger, 
samt orientere borgerne om, hvor 
man skal henvende sig med anmel-
delse af ulovligt opstillede telte.

Certificering af branchen  
og uddannelses krav
Krav om certificering af teltudlejnings-
branchen samt uddannelseskrav til telt-
montørene har vi fremført mange gange, 
men må nok erkende, at sådanne ikke 
bliver aktuelle lige nu og her i form af 
lovgivning. Det gøres dog i udkastet til 
nyt Bygningsreglement mere åbenlyst, 
at ejerne af telte har en klar fordel i at 

Det bør være klart, hvilken forankring 
der skal være af telte ved opstillinger af 
mindre telte til markeder m.v.

Sagsbehandling af telte bør efter Bran-
cheforeningen høre under Beredska-
bet. Lovgivningen forventes at sige 
noget andet.

Der har været mange spørgsmål 
og ønsker om tilretninger i den 
nuværende certificeringsvej-
ledning. Disse forventes til-
godeset i den kommende 
vejledning.

Landets markeder afventer en løsning af konflikt mellem to modsigende notater.

have uddannet personale. Ligeledes 
er det vigtigt for den, der leder og 
fordeler arbejdet, at være kendt med 
alle regler. Det er nemlig den person, 
der har opstillet konstruktionen, der er 
ansvarlig for, at konstruktionens opstil-
ling er korrekt og lovlig. Er det brugerne 
selv, der forestår opstillingen, er det 
dem, der har ansvaret.

Ønske om ændring af  
afstandskrav 
Afstandskravene til fast bygning er 
blevet påtalt som værende et stort 
problem med fem meter. Det gør det 
umuligt at opstille telte i mange pri-
vate haver. Brancheforeningen Danske 
Festudlejere har påtalt problemstil-
lingen og foreslået, at man går tilbage 
til de gamle regler med, at når et telt 
benyttes af op til 150 personer, så må 
det bygges op til fast mur.

Mange forslag til tilrettelser
Vi har stillet en række andre forslag 
til tilrettelser og ser frem til se, hvilket 
udkast til certificeringsregler der kom-
mer. Vi blev i november fra Transport- 
og Byggestyrelsen orienteret om, at vi 
ville blive indkaldt til møde i løbet af 
foråret. Det er ikke sket og vi føler, at sty-
relsen holder kortene tæt til kroppen.

Det har været en sej kamp, som først 
ender, når vi har fået et reglement, 
der er til at arbejde med.

Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen
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Vi ved alle, hvor generende det 
er at være sammen med folk, 
som brokker sig og ikke kan se 
lyset. Forskning viser, at brok og 
negativitet skader hjernecellerne 
og gør os dumme. Tænk derfor 
på, hvordan du vil kunne hjælpe 
dig selv, dit personale, dine kun-
der, familien og gode venner. 
Drop det negative og agér i stedet 
positivt og tænk lyse tanker.

Hjernen virker som en muskel og 
det betyder, at vi i en nega-
tiv mental tilstand, der varer for 
længe, det kan være ved at lytte 
til en person som brokker sig, så 
er der stor sandsynlighed for, at vi 
bliver smittet og selv opfører os 
på samme måde. Hvad gør vi for 
at forsvare vores hjerner mod al 
den negativitet og brok vi støder 
på i dagligdagen?

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
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BROK gør os dumme
1. Skab afstand. Den letteste og hur-

tigste vej er at skabe afstand. Din 
hjerne vil takke dig, hvis du kan 
komme på afstand af brok.

2. Vær positiv. Vær det gode 
eksempel, drop brokken og skab 
en positiv effekt på dine omgi-
velser.

3. Stil brokkeren spørgsmålet ”Hvad 
har du tænkt dig at gøre ved det” 
Det simple spørgsmål kan let få 
en brokker til at klappe i, for ofte 
er svaret ”Det ved jeg ikke”. Enten 
går det op for personen, hvor 
dum han/hun lyder, eller endnu 
bedre, personen begynder måske 
at tænke over, hvordan vedkom-
mende kan gøre noget ved sit 
problem.

4. Er du fanget i et selskab af 
brok, som du ikke kan gå fra, 
så sæt ørepropperne i. Ikke 
fysisk, men ved at lukke af. 
Mediter dig væk fra tilstan-
den, tag en mental gåtur på 
din hemmelige vej og husk at 
smile og nikke på de rigtige 
tidspunkter.

Hvorfor brokke sig over, at der 
kun er et halvt glas øl i stedet for 
at glæde sig over det halve glas.
Vil man lære mere om disse psy-
kiske mekanismer og virkemidler, 
kommunikation og motivation, så 
holdes der en konference om 
Positiv Psykologi ved Institut for 
Personaleudvikling. 

Konferencen afholdes den 25. 
maj 2016 i København og den 26. 
maj 2016 i Århus.



Svenning Kjær Pedersen ses her i gang med at køre en pla-
stik gulvplade igennem den gulvvasker, han har udviklet til 
discountpris.
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Grundet manglende tilslutning til stu-
die- og messerejsen til New York/
Orlando/Clearwater ser bestyrelsen 
sig nødsaget til at aflyse turen.

Kun fem tilmeldte
– Vi undersøgte stemningen for at 
lave turen på forårsmødet 2015. 
Her var der godt tyve personer, der 
udtrykte interesse for at deltage. Indtil 
nu er der kun fem, der har tilmeldt sig 
turen. Det er for få til et stort arbejde, 
så derfor har vi valgt at tage konse-
kvensen nu, så vi ikke binder os for 
udgifter, som kommer til at belaste 

Brancheforeningen, siger Branchefor-
eningsformand Svenning Kjær Peder-
sen.

store besparelser at hente
– Jeg havde set frem til en inspira-
tionstur, som ville kunne sætte nye 
tanker i gang hos deltagerne. Det at 
se muligheder og få direkte kontak-
ter til leverandører vil kunne spare 
vores medlemmer for mange penge. 
Vi ved, at hver gang en varer skal 
gennem en forhandler, så tillægges 
prisen omkring 30 procent. Min over-
bevisning er, at man hurtigt kan spare 

de penge, som rejsen koster. Det 
har ikke været den prioritering, der 
er lavet, så derfor aflysningen, siger 
Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

Alternativ løsning
Vi er straks gået i gang med at lave 
en alternativ løsning. I dagene 4.-5. 
november 2016 vil der blive lavet et 
efterårsmøde på Den Gamle Grænse-
kro ved Christiansfeld. Der arbejdes 
på at lave et indholdsrigt program for 
weekenden.

Inspirations- og messerejsen til USA aflyses og erstattes med Efterårsmøde i Christiansfeld.

Studie- og messerejsen er aflyst

Gulvvaskemaskine 
til discountpris
Hvorfor investere mange tusinde kroner i en gulvva-
skemaskine til plastikgulve, når man kan lave en selv for 
nogle få tusinde kroner. Det har Svenning Kjær Peder-
sen, Tinghøj Serviceudlejning, svaret på. Gør det selv!

Kan ikke helt det samme
– Ved at købe nogle skrottede reservedele og få dem 
sat sammen på den rigtige måde, så er det lykkedes 
at få en yderst funktionsduelig gulvvasker samlet. Jeg 
er godt klar over, at den ikke kan det samme som de 
professionelle maskiner, men hvorfor bruge masser af 
penge, når det kan laves for få, siger Svenning Kjær 
Pedersen, Tinghøj Serviceudlejning.
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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
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for dårligt at I ikke kender 
reglerne før højsæsonen
Det bør være de lokale beredskabsfolk, der står for håndte-
ringen af certificeringsreglerne og fører kontrol med at reg-
lerne og opstillingsvejledningerne overholdes. Send dem 
på et teltopstiller kursus, så de lærer både den teoretiske 
og praktiske del af håndværket at kende, var udmeldingen 
fra Folketingsmedlem Bjarne Laustsen på Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres generalforsamling. Han henviste til, at 
de er ude på festpladserne for at besigtige, om festteltene 
er sikkerhedsforsvarligt indrettet, at flugtvejene er i orden og 
mange andre ting.

Uden kontrol ingen sikkerhed
– De er på hjul 24 timer i døgnet året rundt og vil kunne 
blive en værdifuld kontrolenhed for, om certifikater, byg-
getilladelser og en rigtig opstilling jf. opstillingsvejledningen 
er overholdt. Der bør tages en politisk beslutning om, at det 
bliver dem, som står som kontrolenhed i kommunerne. Jeg 
er fuldt ud enig med Transport- og bygningsminister Hans 
Chr. Smith om, at man ikke kan lave en lovgivning, som der 
ikke er kontrol af. Det kommer aldrig til at fungere og de, der 
snyder på vægten, får succes og de seriøse taber, da de 
ikke kan være med prismæssigt. Sådan skal det ikke være, 
understregede Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, på 
generalforsamlingen.

Politik er ikke altid fornuft
– Lad os få teltudlejningsfirmaerne certificerede og lovkrav 
om, at teltmontørerne skal være uddannede. Det vil give 
den sikkerhed, som var målet med indførelse af certifice-
ringsreglerne. Et mål jeg erfaringsmæssigt ved ikke er blevet 
forbedret synderligt i praksis. Det er kun på papirerne, at der 
nu er placeret et ansvar hos de, der opstiller teltene.
Det er langt fra tilfredsstillende, men politik er langt fra altid 
fornuft. Vi må derfor gøre en indsats for at få rettet tingene 
til, så det sikkerhedsmæssige fastholdes og at der er plads 
til fornuften.

det er noget rod
– Jeg har gjort en stor indsats på mange leder med hensyn 
til certificeringsreglerne og vil også gøre det fremadrettet. 
Sidst fik jeg åbnet op for møder med Transport- og Byg-
ningsminister Hans Chr. Smith og repræsentanter fra Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere, Danmarks Tivoliforening 
og Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark. 
Møder hvor mange vinkler i lovgivningen er blevet vendt og 
forventningerne er, at der snarest sker en tilpasning af mange 
ting i certificeringsvejledningen. Det er for dårligt, at det 
ikke er meldt ud allerede nu. I står over for en ny 
sæson og er ikke bekendte med, hvordan reglerne 
kommer til at se ud, når højsæsonen kører af sta-
ben, sagde Folketingsmedlem Bjarne Laustsen.

Send de lokale beredskabsfolk 
på teltkurser

Det var en meget tilfreds bestyrelse, der lyttede til Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsens krav til certificering og uddannelseskrav til teltmontører. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen foreslår, at 

kommunernes lokale beredskaber skal på teltkur-
ser og have ansvaret for kontrol med telte.
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dagens program og opgaver planlægges ved spisebordet
Målet med størrelsen af Nykøbing Serviceudlejning er afklaret 
hos indehaverne Elin og Allan Knappe, der bor på Jantevej 5, 
Nykøbing Mors. Udlejningsforretningen skal have en størrelse, der 
gør, at familiens medlemmer med deres tre børn på 14 – 21 og 
24 år vil kunne klare udfordringerne. Faste medarbejdere er der 
ikke plads til i hverken budgettet eller i deres verden af at drive 
udlejningsforretningen. Kampen om priserne på Mors ligner alle 
andre steder i Danmark og det er ikke dem, de vil kæmpe imod. 
De vil hellere give kunderne gode oplevelser, levere kvalitetsvarer, 
have tid til at vejlede kunderne, så de får en god fest og på anden 
måde servicere kunderne. 

Positive sætninger giver livsglæde
De bor på Jantevej ved Nykøbing Mors og kender bedre end 
mange andre Jantelovens tekster med ”Du skal ikke tro, du er 
noget”. ”Du skal ikke tro, at du ved mere end os” og de andre otte 
bud i Janteloven, som forfatteren Aksel Sandemose skrev på Mors. 
De er hos Elin og Allan Knappe vendt til den positive jantelov, 
som siger, at du skal tro ”at du er noget” ”at du dur til noget” og 
andre positive budskaber. De positive sætninger giver parret lyst 
til at vise, at de kan gøre en forskel i udlejningsbranchen, at de kan 
lære noget og at de kan opbygge en solid udlejningsforretning. 

overblik
Begge har gjort brug af det, de er gode til. Allan Knappe, som 
er uddannet blikkenslager med håndværkersnilde og Elin som 
tidligere butikschef i tøj- og skobutik. Forudsætninger som de gør 
brug af i dagligdagen. Reparationer og nyskabelser laver Allan. 

NyKøBiNG SERVicEuDLEJNiNG

Ved morgenkaffen planlægges dagens opgaver 
og tingene bliver snakket igennem på en familiær 
måde.

Elin Knappe har mange 
varer og er i fuld gang 
med at opdatere sin 
hjemmeside. Det med 
håbet om, at det kan ge-
nerere en meromsætning.

Elin Knappe er glad for de mange roser de får 
efter at alt servicen er kommet i plastkasser, 
der også gør det let at håndtere.

Orden i lagerhallen og let 
adgang til materialerne gør 
det let for Allan Knappe at 
håndtere udlejningsarbej-
det.

Elin Knappe er glad for den 
investering de lavede på 
sidste års Mini Messe, nem-
lig indkøb af plastikkasser til 
alt deres service. 

Nye store pløkker er ingen 
sag at lave for Allan Knappe. 
Selvgjort er velgjort, mener 
han og laver dem selv.



NyKøBiNG SERVicEuDLEJNiNG
Opbygning og drift af servicebutik tager Elin sig af og tingene sker 
i et tempo så der hele tiden er overblik over arbejdsopgaver og 
økonomi.

Indkøb efter modne overvejelser
Ved spisebordet i stuen er kontoret. Her drikkes kaffen og dagen 
planlægges sammen med Bente Hølledig, der er i skånejob og 
hjælper til med opvasken. Her skrives udlejningerne ned og 
dagens rudekuverter gås igennem. En dejlig afslappet atmosfære 
og en åbenlys erkendelse af, at man har nok i det man har og at der 
ikke skal mere til for at man er lykkelige. Huslejen er overkommelig 
og mangler man plads, så bygges der til. Mangler der udlejnings-
materiel, låner man af en kollegaer eller indkøber nyt efter modne 
overvejelser.

får noget for kontingentkronerne
– Vi meldte os i Brancheforeningen Danske Festudlejere, da vi 
mener at kunne berige med noget til andre og lære af dem. Vi 
føler os godt tilpas blandt kollegaerne og har lært meget ved at 
besøge hinanden. Vi får snakket om, hvordan man klarer forskellige 
situationer og får inspiration til pludseligt at se andre muligheder 
end dem, jeg selv gør tingene efter. Vi føler virkelig, at vi får noget 
for kontingentkronerne, siger Elin og Allan Knappe enstemmigt.

Uddannelse giver respekt
Sidst har Allan Knappe deltaget i AMU kurset Montering og ind-
retning af rammetelte – 1. Et kursusforløb med et stort indhold 
omkring det sikkerhedsmæssige. Et kursusforløb der har medvirket 
til at skabe respekt for Nykøbing Serviceudlejning for seriøsitet.

Allan Knappe ses her i gang med at lægge 
teltdug på plads i lagerhallen.

Ingen skal være i tvivl om, hvor festmateriellet 
kommer fra. Derfor har Elin og Allan Knappe ty-
deligt mærket deres lastvogn med firmaets logo.

Elin og Allan Knap-
pe ved skiltet, der 
tydeligt viser, at det 
er her Nykøbing Ser- 
viceudlejning har 
hjem me.

Elin og Allan Knappe ses 
her i deres festservice 
forretning, hvor kun-
derne strømmer til fra 
hele Jylland.

Allan Knappe gør brug 
af sin håndværkerfær-
digheder og ses her i 
gang med at bore huller 
op i benene, så de store 
pløkker kan passere.
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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 
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få pengene i kassen  
hurtigst mulig
Tjek erhvervskunderne på www.cvr.
dk for at se, hvem der er ejer og 
hvem der tegner firmaet. Tjek deref-
ter proff.dk for at se dets regnskaber, 
hvis det er er A/S eller ApS. Derved 
vil du mange gange kunne se, om 
det er en henvendelse der er værd 
at få som kunde.

Private kunder
Er det en privat kunde, vil det være 
en ide at undersøge, om vedkom-
mende står opført i Debitor Registret 
eller RKI. Er det tilfældet, anbefaler 
advokat Mogens Kjær, Kjær Advokat-
firma, Løgstør, at overveje om det kan 
betale sig at indlede et samarbejde 
omkring et arrangement.

Vigtigt med hvem  
der tegner firmaet
– For at sikre sig det optimale grund-
lag for at få sit tilgodehavende, så lav 
en lejekontrakt hvorfra det fremgår, 
hvad prisen er og hvilke betingelser 
festgrejet leveres på. Ved virksom-
heder er det vigtigt, at kontrakten 
stiles til den person, der tegner 
firmaet og vær sikker på, at det er 
ham der underskriver lejekontrakten. 
Er det en person, der ikke i juridisk 
forstand der tegner firmaet, så er 
erfaringerne, at det kan gå galt og 
at man må vinke farvel til pengene, 

siger advokat Mogens Kjær, Kjær 
Advokatfirma, Løgstør.

sikker dig begges underskrift
– Er det private, så sikker jer at der 
står både mandens og konens/sam-
leverens navn på lejekontrakten og 
at de begge skriver under. Vi har 
set eksempler på, at den ene part 
underskriver og efterfølgende ikke 
kan betale. Den anden part afviser at 
have noget med kontrakten at gøre, 
for det er alene den der har skrevet 
under som hæfter. En træls situation 
at stå i, når festen er overstået og 
pengene er væk.

første rykker i god tone
– Lav en fast struktur for din virk-
somheds aftaler, så der ikke opstår 
misforståelser. Sørg for at tingene 
står helt klar anført med beløb og 
betalingstidspunkt. Ryk kunden for 
betalingen straks efter at betalingsfri-
sten er passeret. Efter sidste rettidige 
indbetalingsdag kan du sende den 
første rykker. Den første i en god 
tone, da der kan være sket en fejl. 
Rykkerne kan du højest påføre et 
rykkergebyr på kr. 100.00, som ikke 
indeholder moms. Disse sendes med 
ti dages mellemrum. 

regler for rentebetaling
– I rykkerbrev nummer to kan du 
varsle om, at sagen overgår til inkasso 

ved advokat, hvis der ikke er sket en 
indbetaling inden for 10 dage. Her-
efter bør man kontakte en advokat 
for udarbejdelse og fremsendelse 
af en inkassoskrivelse. Heri anføres at 
skyldneren pålægges takstmæssige 
inkassoomkostninger og opfordres 
til at betale inden for yderligere 10 
dage. Der kan opkræves en mora-
rente efter renteloven. 8,05 p.a. af 
det skyldige beløb, regnet fra 30 
dage efter fakturadato. Hvis der for-
udgående er aftalt en tidligere beta-
lingsfrist, kan renten kræves fra dette 
tidspunkt, oplyser advokat Mogens 
Kjær, Løgstør.

Kompensationstillæg  
hos erhvervsdrivende
– Er kunden erhvervsdrivende, kan 
der kræves en højere rente, hvis det 
er aftalt. Det vil være en god ide at 
indføje rentesatsen i lejekontrakten 
samt angive på hvilket tidspunkt, 
renteberegningen påbegyndes. 
Til erhvervsdrivende vil der kunne 
pålægges et kompensationsgebyr 
som p.t. er kr. 310.00. Gør kunden 
klar i den tredje rykker, at sagen 
overgår til advokat, at omkostnin-
ger til advokat ved inkasso beta-
les af skyldneren, foreslår advokat 
Mogens Kjær, Kjær Advokat-
firma, Løgstør.

Få pengene i kassen
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Thisted Serviceudlejning sørgede for 
de rette rammer, da verdens største 
lagkage blev kreeret og fortæret i 
anledning af Løgstørs 500 års by-
jubilæum.

En lagkage på 11,1 meter i længden 
5,94 meter i bredden så i alt 65,9 
kvadratmeter blev den på. En ny 

rekord efter at man på Folkemødet 
på Bornholm i 2014 serverede en på 
42 kvadratmeter.

Kage nok til 15.000 personer
1.500 mennesker mødte op for at 
smage på lagkagen, hvor der vil 
kunne blive ca. 15.000 almindelige 
stykker. Der var ingen fedteri på 

dagen, så det blev store stykker kage 
til alle fremmødte.

Beredskabsfolk lavede kaffen
Frivillige fra Beredskab Vesthimmer-
land havde stillet deres feltkøkken 
op og sørgede for at lave kaffe og te 
til de mange fremmødte.

Teltet med 600 pladser var langt fra nok 
til at huse de mange lagkagespisere. Bagermester  

Nikolaj Thom-
sen, Løgstør,  
ses her ved  

den 65,9 kva-
dratmeter store  

lagkage.

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

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

Efteråret 2016

2016

Verdens største lagkage  
i telt fra Thisted



stor efterspørgsel på teltkurser til efteråret
Det har givet positive resultater for mange festudlejere 
at annoncere med, at personalet er uddannede teltmon-
tører, at teltene er certificerede og at de opstilles efter 
de opstillingsvejledninger, som producenterne har lavet. 
Sikkerhedstiltag der gør det meget lettere for kunderne 
at træffe en beslutning om, hvilken leverandør man skal 
gøre brug af.

Vikarer tager teltuddannelser
Interessen for at uddanne vikarer som teltmontører og der-
efter tilbyde dem med deres baggrundsviden og erfarin-
ger til teltopstillingsopgaver er ligeledes gået i gang. Vikar-
bureauet Mano Crew, København, har haft de første otte 
vikarer på det første teltkursus i montering af rammetelte. 
Når sommerens travlhed er ovre, er nye medarbejdere i 
vikarbureauet klar til det grundlæggende kursus og de, der 
har været afsted, tager fat på suppleringskurser.

Pres på teltkurserne
Den øgede interesse for uddannelse af teltmontører giver 
et pres på de udbudte kurser og jeg kan derfor kun opfor-
dre alle medlemmer til hurtigst muligt at få tilmeldt jeres 

personale til kurserne. Der køres maksimalt med 15 kursi-
ster på et hold og efter de tilbagemeldinger, der er givet 
fra interesserede medlemmer, så er maksimum for holdene 
hurtig ramt. Skal vi have flere i gang, er det af hensyn til 
AMU Nordjyllands planlægning vigtigt, at vi får det meldt 
ud så tidligt som muligt, siger Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.

følgende kurser er meldt ud
Følgende kurser er meldt ud til efteråret:
14.-18. november 2016 
– AMU mål: 40583 – Montering af rammetelte – 1.

21.- 25. november 2016 
– AMU mål: 40581 Koordinering af teltmontage – 2.

29. november - 2. december 2016 
– AMU mål 40584 – Planlægning af teltopstillinger og ind-
retninger – 3. Et kursus som er ved at blive tilrettet efter de 
nye certificeringsregler.

Teltkurser i 2016

Der undervises i montering af forskellige 
størrelser af telte.

Samarbejdet bliver prøver af under 
kurserne hvor opgaverne er forskellige 
og varierede.

Alle dele af opstillings- og nedtagnings-
processer gennemgås og afprøves.

Nye teltstørrelser og samlings 
metoder bliver prøvet af.

Teori og praktisk arbejde er ligeligt 
fordelt på teltkurserne.

Det af skabe sikkerheden un-
der opstillinger og nedtag-
ninger er vigtige punkter.
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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:



PROGRaM:
FREDAG: Der er mulighed for, at I kan leje et værelse og fx nyde en middag på 

Den Gamle Grænsekro. Bestilling skal ske til Den Gamle Grænsekro – 
75 57 32 18

LøRDAG: 
Kl. 10.00: Hvad betyder det at have leje- og leverings-aftaler skrevet ned og 

lejernes underskrift? Oplæg ved advokat Mogens Kjær, Løgstør, med 
gennemgang af det oplæg til leje- og leveringsbetingelser, som Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere har fået udarbejdet

Kl. 12.30: Frokost
Kl. 14.00: Afgang til guidet rundtur i Christiansfeld, optaget i UNESCO´s ver-

densarvsliste. Lokalguide vil vise os rundt i den spændende bys 
seværdigheder. Der vil være kaffe i Brødremenighedens gamle kæl-
derlokaler

Kl. 19.00: Festmiddag
SøNDAG: 
Kl. 11.00:  Virksomhedsbesøg på medlemsvirksomhed hos 
 Vejen-Askov Telt & Serviceudlejning, Estrupvej 1, 6600 Vejen

Pris: Deltagerpris pr. person på dobbelt værelse kr. 1.250,00
 Pristillæg kr. 200,00 pr. nat for enkeltværelse

Tilmelding: Tilmelding skal ske til konsulent Heine Pedersen 
 – heine@festudlejer.dk senest mandag, d. 10. oktober 2016

Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementets afvikling, betales 
der fuld pris for det man er tilmeldt til

EFTERÅRSMøDE
Brancheforeningen Danske Festudlejere indbyder alle medlemmer til 

Efterårsmøde 5.- 6. november 2016 
på Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld
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Til arrangementerne er der kun adgang for deltagere, tilmeldt gennem Brancheforeningen
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Mindre krævende at  
opstille Kibæk telte
Kibæk Presenning har fået lavet nye 
beregninger på deres 6 og 9 m 
bredde telte. Beregninger der redu-
cerer den vindstyrke, de må benyt-
tes op til og det betyder en del let-
telser i forbindelse med fastgørelse, 
brug af vindkryds er slettet, hvilket 
gør det en hel del lettere at opstille 
disse telt bredder.

VIgtIgt! VIgtIgt!
Det er meget vigtigt at notere sig, 
at det alene er dem, som får eller 
har fået indløst certifikater med de 
nye vindstyrker, der må bruge de 
reducerede krav. Får man ikke lavet 
disse reducerede certifikater på ens 
telte og har de tidligere certifikater 
udstedt på Kibæk telte, så er det 
alene dem og de krav der er skitseret 
her, der skal følges.

Brancheforeningen hjælper til
Har man tidligere fået certificeret 
sine 6 og 9 meter Kibæk telte, så er 
det en let og økonomisk overkom-
melig sag. For under tusinde kroner 
kan man inden for fjorten dage få til-
sendt nye certifikater. Man skal blot 
til Teknologisk Institut oplyse de cer-
tifikatnumre man har fra tidligere cer-
tificering. Brancheforeningen Danske 
Festudlejere vil snarest udmelde en 
mulighed for udstedelse af de nye 
certifikater til en rabatpris.

Nye vindberegninger af Kibæks telte

Efter de nye certifikater er det 
blevet mindre krævende at op-
stille telte, produceret af Kibæk 
Presenning.

Krav om brug af kryds i sider 
og tag er sløjfet i de nye be-
regninger for 6 og 9 m telte.

Hold hammerhovedet på pløkken

Mejslen med 
hoved på til at 
fastholde den 
på pløkken kan 
laves til alle 
mejsler.

På kun fem minutter er der slået 80 cm pløkker 
ø = 25 mm i et telt på 6 x 12 m, når der bru-
ges en el hammer og der er sat et hoved på 
mejslen, som holder den på plads på pløkken. 
Der er erfaringerne hos Vejen-Askov Telt & Ser-
viceudlejning, hvor Steen og Mogens Thomsen 
tilbyder salg af mejsler til alle typer koblinger.

hurtig ekspedition
– Pløkker skal slås i hurtigt og effektivt. Det kan 
ske ved brug af en el hammer med en mejsel, 
der bliver på pløkken og som ikke skrider. Vi 
har fået lavet et hoved på mejslen, der ind-
vendigt er på ø = 25 mm og 20 mm i dybden. 
Det gør, at den ikke skrider på pløkken og at 
man på rekordtid kan slå pløkkerne i. For at 
sikre os strøm på opstillingsstederne har vi en 
generator fastmonteret på traileren, men langt 

de fleste steder er den overflødig, da der er 
strøm i nærheden, siger Steen S. Thomsen, 
Vejen-Askov Telt & Serviceudlejning.

holder i mange år
– Vi har mulighed for at få et sådant hoved 
lavet på alle slags mejsler og prisen er yderst 
overkommelig. En standard mejsel VA01 kan 
vi sælge til en pris på kun kr. 1.495.00 ekskl. 
moms. Et produkt der kan holde i mange år, 
så der er kun tale om en engangsinvestering, 
understreger Steen S. Thomsen.

Bestilling
Mejslen kan bestilles via deres hjemmeside 
VATS.dk eller ved kontakt til Steen S. Thomsen 
– 40 72 18 84 – udlejning@vats.dk
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de der får hjælp, husker  
det til deres næste fest 
Danmarks største Catwalk blev lørdag 
den 9. april 2016 afviklet i Varde. En 
rekord der blev satset meget på, 
men som var ved at gå i vasken. 
Der manglede 60 m rød løber i at 
slå rekorden, hvilket festarrangørerne 
fandt lørdag morgen. Hvad gør man 
så? Det var ingen i tvivl om. Man 
ringer til Tinghøj Serviceudlejning, 
så klarer Brancheforeningen Dansk 
Festudlejere leveringen løbet af en 
halv time og rekorden var hjemme.

Mannequiner i  
oppustelige bolde
En hurtig hjælp som Varde Handel 
og Lions Club var glade for og til-
fredsheden blev ikke mindre ved, 
at han samtidig leverede to oppu-
stelige bolde, som to af de mange 
mannequiner blev udklædt med. 
Et tiltag som de mange gæster ved 
Catwalken synes var et sjovt indslag.

Udfordringerne bliver løst
– Det er vigtigt at kunne give en hjæl-
pende hånd, når kunderne er i klem-
me. At det betyder hurtig udrykning, 
er der ikke noget at gøre ved. Vigtigt 
er det, at udfordringen bliver løst. 
Det gør, at de ved, hvor det er de 
skal henvende sig næste gang, der 

er en opgave, siger Svenning Kjær 
Pedersen, Tinghøj Serviceudlejning.

et godt ry i lokalsamfundet
– Service og hurtig hjælp er ting, 
som vi gør meget ud af. Ofte står pri-
vate og offentlige arrangører pludse-
ligt med et problem, som skal klares 
nu og her. Når de så ringer til os for 
at få hjælp, så skal de også have den 
og får det, hvis vi kan løse opgaven. 
Det giver et godt ry i lokalsamfundet 
og en ledepil til, hvor de skal hen 
næste gang de arrangerer en fest, 
siger Svenning Kjær Pedersen, Ting-
høj Serviceudlejning.

Formanden reddede rekorden

Svenning Kjær Pedersen var dagens 
mand, da han lynhurtigt kunne levere 60 
meter rød løber til Varde Handel. Det 
betød, at de kunne sætte Danmarksre-
kord i længste Catwalk.

Der var mange sjove indslag ved Dan-
marks længste Catwalk i Varde.

For at sikre sig den optimale reklame havde Svenning Kjær Peder-
sen, Tinghøj Serviceudlejning, sikret sig en plakat fra firmaet på 
plastikboldene.

Leveringen af den røde løber og de 
plastikbolde, som mannequinerne 
gik i, gjorde at Svenning Kjær, Ting-
høj Serviceudlejning kom i snak med 
mange under arrangementet.

Svenning Kjær Pedersen ses her ved Danmarks 
længste Catwalk med mannequiner iklædt de 
store bolde.
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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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Brancheforeningen Danske Festudlejere har gen-
nem Kjær Advokatfirma, Løgstør, stævnet Ebbes 
Udlejning, att.: Klaus Ebbe, Nykøbing F, til Retten 
i Nykøbing Falster for ulovligt brug af branchefor-
eningens varemærke. Et logo der alene må benyt-
tes af brancheforeningens medlemmer og som 
iflg. vedtægterne skal slettes ved medlemsskabs 
ophør.

første stævning
– En træls sag hvor vi gentagne gange har forsøgt at 
få Klaus Ebbe, Ebbes Udlejning, til at ophøre med 
den retsstridige benyttelse af varemærket. Et logo 
som vi har betalt professionel reklametegner for at 
fremstille og som er registreret hos Patent- og Vare-
mærkestyrelsen. Målet med stævningen er, at han 
omgående ophører med den retsstridige benyt-
telse og ikke gør brug af den fremadrettet, siger 
Brancheforeningsformand Svenning Kjær Pedersen 
med henvisning til, at det efter hans kendskab er 
første gang, at der laves en sådan stævning i Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere.

Ingen tvivl om ulovlighed
– Af vedtægternes § 4, stk. 7. fremgår det tydeligt, 
at man ved udmelding på ingen måde må benytte 
foreningens logo og pjecer. Et princip der hånd-
hæves i varemærkelovens § 4. Der skal derfor ikke 
herske tvivl om, at det er ulovligt, siger Branchefor-
eningsformand Svenning Kjær Pedersen, der håber 
på en hurtig afslutning af sagen.

Stævning for ulovlig brug af 
Brancheforeningens logo

Branchefor-
eningen Danske 
Festudlejeres 
ønsker med 
denne stævning 
at lave præce-
dens for vare-
mærkets brug.

Medlemsnyt:
Vi har fornøjelsen af at kunne byde VELKOMMEN i Branche-
foreningen Danske Festudlejere til:

Dansk Mobilscene A/S, Allan Bagger, Axel Kiers Vej 18 H, 
8270 Højbjerg. Tlf. 40 55 91 36.ab@mobilscene.dk

Automatisk registrering af din kørsel
Gør det let at holde styr på bilernes kørte kilometer ved 
brug af en GSM sender, som sender alle oplysninger til Pc, 
smartphone eller tablet. En smart elektronisk kørebog kaldet 
ABAX som kan være et vigtigt værktøj. Det ved beregning 
af forbrug af brændstof eller over for skattevæsenet.

ABAX er en vandtæt og robust GPS-enhed, der hol-
der styr på alle dine ture og som overføres automatisk.

Brug elektronisk kørebog

Æresbevisning til initiativtager
Den største opnåelige æresbevisning inden for Lions 
Club er givet til Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning og 
konsulent i Brancheforeningen Danske Festudlejere. Det 
for en stor indsats med blandt andet igangsætning af to 
store årlige arrangementer nemlig Kanal Gourmet & Kultur 
Rally samt Vilsted Sø Løbet.

handling før budget
– Du er handlingens mand på din egen måde, og det 
gør du rigtigt godt. Du smykker dig ikke med titler eller 
sildesalat – du nærmest løber væk fra det. Du er ham, 
der tager sliddet og lader ideens gennemførelse komme 
før et budget. Det laver vi, når projektet er gennemført, 
for så passer det præcist. Men! Økonomien er ikke lige-
gyldig for dig. Du går selv i spidsen, når det drejer sig 
om at finde sponsorer, så projekterne kan gennemføres. 
Vi priser dit initiativ, dit gode humør og det enestå-
ende engagement, sagde præsident Thorkild Stentoft 
Baattrup-Andersen, Lions Club Løgstør, da han overrakte 
æresbevisningen.

Heine fik Melvin Jones 
æresbevisning

Præsident Thorkild Stentoft Baattrup-Andersen overrækker 
her Melvin Jones Fellow æresbevisningen til Heine Pedersen, 
Ranum.
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Lagerkapaciteten blev for lille og 
presset hos Tinghøj Serviceudlej-
ning. Det fik efter nogen tids over-
vejelser indehaveren Svenning Kjær 
Pedersen til at tage fat på proble-
merne. Tagpladerne blev fjernet fra 
tidligere hal. Nye spær og isolering 
lagt op og nyt tag og sider sat på. 

Det har givet en utrolig hjælp plads-
mæssigt til stor glæde for medar-
bejderne.

tør og isoleret hal
– Fra en kold og fugtig hal har vi nu 
fået en tør og isoleret hal med helt 
nye muligheder. Satte vi tidligere  

stole ud i hallen, mugnede de. Det 
problem er fjernet og vi har med 
en nyt gulv i hallen fået de optimale 
muligheder for at flytte rundt på 
materiellet, siger indehaveren Sven-
ning Kjær Pederen.

Svenning Kjær Pedersen ses her i 
sin nye lagerhal som giver nye mu-
ligheder.

Efter flere års kompagniskab mel-
lem Jesper Christiansen, Karup Telt-
udlejning, og Flemming Andersen, 
Thisted Serviceudlejning, om kon-
stellationen Karup-Thisted Teltudlej-
ning er samarbejdet stoppet, da  

Flemming Andersen, Thisted Ser-
viceudlejning, har købt selskabet. 
Han vil fremover drive firmaet som 
eneejer og med de aktiviteter, der er 
i firmaet ved købet.

Makkerparret Flemming Andersen, Thi-
sted, og Jesper Christiansen, Karup, får 
sig her en snak på Minimessen i Hvalsø. 
Deres samarbejde er stoppet brat ved 
opstarten til denne sæson.

Karup-Thisted Teltudlejning  
får én ejer

Vigtigt at få sat den rigtige kurs
– Det er en fredelig skilsmisse, hvor 
vi har måttet se på den nødvendige 
tidsmæssige indsats der skal til for 
at få en sådan virksomhed til at køre. 
Ud fra erfaringerne har jeg valgt at 
købe det samlede firma og selv stå 
for driften. En hurtig beslutning som 
er rart at få lavet, før en sæson star-
ter op og man kan få sat den rigtige 
kurs af for den videre drift, siger 
Flemming Andersen, Karup-Thisted 
Teltudlejning.

Det har ikke været muligt at få en 
kommentar til overdragelsen fra Jes-
per Christiansen.

Tinghøj Serviceudlejning  
har bygget ny hal



Mini Messe og generalforsam-
ling er afviklet. Kursushold er på 
ny gennemført. Alt sammen emner 
der er beskrevet i bladet. 

Har du emner til artikler i næste Fest-
udlejer.dk, så ring endelig og giv mig 
et praj på mobil 21 42 68 39 eller send 
mig en mail på heine@festudlejer.dk

Har du gode billeder af teltopstillin-
ger, forlystelser, service, borddækning 
m.v., som må bruges vederlagsfrit i bla-
det, så giv endelig lyd. Jeg modtager 
gerne sådanne og bruger dem gerne.

Jeg håber, at I må få en god og ind-
tægtsgivende sæson.

 

Redaktørens hjørne
En travl sæson venter forude og 
jeg vil ønske jer god arbejdslyst. 
Igen i år vil I tage fat på en sæson 
med usikkerhed omkring, hvad 
lovgivningen siger. Jeg havde 
håbet på at kunne præsentere 
det nye udkast til certificerings-
vejledning. Det er imidlertid ikke 
muligt, da det ikke engang har 
været sendt til høring endnu.

Det har dog ikke været stof, der 
har været mangel på, tvært imod. 
Mange har lavet investeringer i nye 
lokaler og byggerier. Lovgiverne er 
ved at vågne op og se det rimelige 
i de krav til ændringer, som Bran-
cheforeningen har ønsket. En god 

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

Kursusbevis er god 
markedsføring
Allan Knappe, Nykøbing Serviceud-
lejning har fået bevis for at det kan 
betale sig at tage på teltmontørkursus 
og efterfølgende fortælle om det på 
Facebook.

godt initiativ gav ros 
og opbakning
Han lagde et protræt med kursusbe-
viset i hånden ud på Facebook og 
efter nogle timer var det blevet set af 
4.500 personer. Tilbagemeldingerne 
var positive og rosende. Et godt 
initiativ. Godt at sikkerheden 
er i højsædet og mange 
andre supperlativer var 
svarene.

Allan Knappe, Nykøbing Serviceudlej-
ning ses her med sit kursusbevis som 
var god markedsføring.

Nye teltmontører
AMU Nordjylland gennemførte i april et nyt kursusforløb i montering og indretning 
af rammetelte. Elleve kursister fra hele landet men hovedsageligt fra Sjælland del-
tog i kursusforløbet.

Stående fra venstre ses faglærer Michael Friis, AMU Nordjylland, Oliver Tobias Lund, 
Patrick Fitzerald, Søren Toft, Christoffer, Kofod Pedersen, Martin Schultz-Petersen alle 
Mano Crew, København, Thomas Egelund Bagsværd Teltudlejning, Allan Knappe, 
Nykøbing Serviceudlejning. 
Siddende fra venstre: Tarek Abdel-Wahal Abdel-Raheem, Søren Büllov og Sheriff 
Madyan Hassan Madyan, alle Mano Crew, København og Thomas Gehlert, ABC Teltud-
lejning, Bjerringbro.
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gudedrik er baggrund for velrenoveret firma
Det var et eventyr, brancheforeningens næstformand 
Lone Hjortshøj kunne berette om, da hun holdt tale 
ved sit og Jens Hjortshøjs sølvbryllup. Den lille uskyl-
dige ungmø fra Djurslands møde med den bomstærke 
slagterlærling fra Outrup ved Esbjerg med arme så 
store og stærke som Skipper Skræk, som hun mødte 
på slagteriskolen i Holstebro.

gudedrik tændte kærligheds bål
Den unge prinsesse lod sig på sin fødselsdag forføre til 
et af byens diskoteker og faldt her pladask for prinsen 
på den hvide hest. En bytur som sluttede af med en 
invitation til en gudedrik på prinsens værelse. En drik 
der varmede hjertet og tændte et kærligheds bål, som 
ikke siden har været slukket.

fra supermarked til grillstegt pattegris
Et bål der gjorde, at Lone trak teltpløkkerne op på 
Djursland, flyttede  til det vestjyske, hvor prinsen tog 
sig af hende og hvorfra de begge har ydet en kæmpe 
arbejdsindsats. Det som butiksslagter og slagtermester 
i forskellige supermarkeder, levering af mad til et utal af 
fester, udlejning af telte, inventar, service og hvor mas-
ser af pattegrise er blevet grillet over åbent bål.

dybt engageret i fester
En fælles indsats som er baggrunden for driften af 
Hjortshøj Partyservice i Varde. En velrenommeret virk-
somhed, der årligt leverer mad til tusinder af gæster. 
Der sørger for husly i telte til gæsterne og sørger for, 
at alt til festen er i top. En virksomhed der i denne tid 
er ramt af pinse middage, konfirmationer, bryllupper, 
firmafester og som går en travl tid i møde med mas-
ser af byfester, familiefester for senere at være dybt 
engageret i julefrokoster og mange andre festligheder.

lad iPad’en blive hjemme
Et arbejdsmæssigt slid og fælles indsats, der alligevel 
har haft afbrydelser, som har betydet to børn på 15 
og 21 år. Børn som i deres tale ved sølvbryllupsfesten 
opfordrede især deres far til at sætte arbejdstempoet 
ned, lade iPad’en blive hjemme, når der holdes ferie 
og lære at slappe af. Et opfordring der blev fulgt op 
med et gavekort til et afstressende weekendophold.

tIllYKKe og tAK
Et STORT TILLYKKE til jer begge! TAK til dig Jens for at 
din kone kan få fri til at deltage i Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres mange aktiviteter. TAK til dig Lone 
for den store indsats, du laver for Brancheforeningen.

Lone og Jens’ sølvbryllup og 
fødselsdagsfest

Brudevalsen blev danset og 
Jens fik efterfølgende næsen 
klippet af sokkerne.

Jens og Lone Hjortshøj ses her 
sammen med børnene Trine 
og Jeppe.

Et ordentlig sølvbryllupskys 
blev der også til.

Festcyklen strejkede men..... ......festudlejerne sang i kor.

Lone Hjortshøj læser her sit 
eventyr op for Jens Hjortshøj.

Børnene Trine og Jeppe satte 
forældrene til at samle et pus-
lespil der blev til deres bryl-
lupsbillede.

Festsalen var et stort telt med 
innerline.


