
www.festudlejer.dk

start Den gode Fest med en hen

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

vendelse til www.festudlejer.dk

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

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

Bjerringbro 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

Bramming 
Bramming Festudlejning 
Tlf. 75 17 40 08

Børkop 
Trekantens Oliefyrservice ApS 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Fredericia 
Festmesteren 
Tlf. 75 92 44 11

Føvling 
Rosenhøj Festudlejning 
Tlf. 21 42 83 69

galten 
Byens Festudlejning 
Tlf. 70 26 56 56

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

hobro 
EventBasen 
Tlf. 98 55 77 48

horsens 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

Karup 
Karup Teltudlejning 
Tlf. 40 18 61 16 

Kolding 
HKTELTE, Kolding 
Tlf. 28 83 30 28

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

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

nykøbing M. 
Nykøbing Serviceudlejning 
Tlf. 23 45 59 33

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 
Bar-Odense.dk 
Tlf. 6018 0418/3031 1410

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

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

Vågå 
Våga Arrangement Service 

Tlf. +47 59 431 132
Agder

Oslo
Bergen

Vågå

randaberg
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Det er en sand folkevandring der er i 
markedsgaderne ved Vorbasse Marked.

Udvalget af telte varierer 
meget. Det samme gør ud-
valget af varer.

Det er kræmmerne selv, der har ansvaret for teltopstil-
lingerne og de skal overholde reglerne, understreger 
praktisk leder Karsten Knudsen, Vorbasse Marked.

Det er imponerende hvor stort et 
publikum et kræmmermarked som i 
Vorbasse kan tiltrække.

Med de mange kræmmere der er på 
Vorbasse Marked vil arealet skulle 
fordobles, hvis 5 meters reglen skal 
overholdes.

Det er bureaukrati af værste skuffe 
med de mange regler, der er aktuelle 
for opstilling af telte. Hvis de skal 
overholdes, er det ikke til at holde 
markeder i Danmark mere. Priserne 
for at få telte certificeret er så høje, 
at kræmmerne ikke vil betale dem og 
teltene er så små, at det er vildt at stil
le de krav, som fremgår af certifice
ringslovgivningen. Vi kræver, at der 
skal være mindst en godkendt 6 kg. 
pulverslukker ved hver kræmmerbod 
og at alt brændbart materiale skal 
væk fra boderne. Er brandslukkeren 
der ikke, lukker vi omgående boden. 
Det gør, at der ikke vil kunne udvikle 
sig brand på vort marked, fastslår 
Karsten Knudsen, der er næstfor
mand i Vorbasse Grundejerforening 
og praktiske ansvarlig for afviklingen 
af Vorbasse Marked.

Markedet er nærmest 
et stort telt
– At kræve at telte der står opstillet 
med en afstand på mindre end fem 

meter til andet telt, er at beregne som 
et telt, er helt hen i vejret. Her på Vor
basse Marked er det lige før, at der 
ville være tale om et stort samlet telt. 
Der er opstillet hundredvis af telte 
af alle mulige slags. Nogle er certifi
cerede, men langt de fleste er ikke 
og ejerne af konstruktionerne kender 
ikke de nye regler. Med fastholdelse 
af reglerne vil det ikke mere være 
muligt at afvikle vort marked, som der 
har været tradition for i 285 år. Det vil 
betyde, at vi skal bruge langt over det 
dobbelte areal og det har vi ikke til 
rådighed, understreger Karsten Knud
sen, Vorbasse Grundejerforening.

Byggetilladelse 
til eget telt
– I vores praktiske oplysninger for  
Vorbasse Marked fremgår det, at 
Beredskabsstyrelsens Tekniske for
skrifter for forsamlingstelte, selskabs
huse, salgsområder og campingom
råder, der ikke er omfattet af cam
pingreglementet og anden lovgiv

Kræmmerne pålægges 
               at overholde loven



Der var et besøgstal på omkring 
250.000 mennesker på de tre dage 
Vorbasse Marked varede, så der var 
tæt besat på markedets gader.

I 285 år har der været marked 
i Vorbasse og arrangørerne gør 
alt for, at der ikke opstår uheld.

Markederne i Danmark vil 
lukke ned, hvis afstands-
kravene fastholdes. Der-
for vil markederne gøre 
en indsats for at få reglen 
ændret.

ning, skal overholdes af stadelejer. 
Da det er ejeren af et telt, der har 
ansvaret for dets rigtige opstilling, 
så blander vi os ikke i, hvad kræm
merne stiller op. De få telte vi lejer 
ind til forsamlingstelte sørger vi for er 
certificerede. Vorbasse Marked har 
selv et telt, som står på fast grund. 
Det har vi til dette års marked fået 
lavet beregninger på og indhentet en 
byggetilladelse på, så det lever op til 
lovgivningens krav. 

Håndhævelse vil 
kunne betyde stop
– Vi vil fra markedsudvalgets side 
forsøge at påvirke lovgivningen alt 
hvad vi kan. For håndhæves reglerne 
og vi pålægges pligt til at gribe ind 
over for kræmmerne, så pålægges 
vi også at skulle stoppe århundredes 
markedstradition i Vorbasse, siger 
Karsten Knudsen, Vorbasse grund
ejerforening og Marked der tror på 
myndighedernes opbakning til en 
fortsættelse.
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Beredskabet har en stand på 
markedet, hvor de laver eftersyn 
på pulverslukkerne eller sælger 
nye. En velbesøgt stand hvor der 

sælges mange nye pulversluk-
kere.

Dorthe Kracht, Vejle Beredskab 
og frivillig på Vorbasse Marked, 
ses her på vej rundt til kræmmer-
boderne for at kontrollere, om 
de har pulverslukkere på stan-
dene. Har de det ikke, skal de 
straks anskaffe en eller forlade 
pladsen.
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Afviklingssted: Comwell Sport Rebild Bakker • Rebildvej 36 • 9520 Skørping

Minimesse – Program:
Fredag, den 4. marts 2016

 Kl. 12.00: Indkvartering

 Kl. 13.00: Frokost

 Kl. 14.00: ”Røverne fra Rold drak sodavand fra Skjold” 

  Alternativ markedsføring, faglig inspiration 

  og overraskelser på ny måde

 Kl. 18.30: Middag på Comwell Sport Rebild Bakker

lørdag, den 5. marts 2016

 Kl. 09.30: Minimessen åbner

 Kl. 13.00 Frokost (inklusive en øl eller vand)

 Kl. 14.00: Generalforsamling

 Kl. 19.00: Festmiddag

søndag, den 6. marts 2016

 Kl. 08.00: Morgenmad

  Herefter hjemrejse

Pris:
Fredag – lørdag kr. 1340,-
Fredag – søndag kr. 2908,-
Lørdag – søndag kr. 1568,- 

Frokost lørdag kr. 200,-
Priserne er ekskl. moms.

tilmelding: 
heine@festudlejer.dk 

senest torsdag, 
d. 11. februar 2016

2016 Minimesse &
generalforsamling

Fredag, den 4. – søndag, den 6. marts 2016
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Brancheforeningen opfordrer alle 
medlemmerne til at følge producen
ternes opstillingsvejledninger. Er der 
mangler i de sikkerhedsmæssige krav, 
så er der tale om en ulovlig opstil
ling. Det betyder, at en kunde kan 
kassere et opstillet telt og nægte at 
betale, siger advokat Mogens Kjær, 
Kjær Advokatfirma, Løgstør.

Omgåelse er svigt med 
sikkerheden
– Varen er ikke leveret, hvis teltet iføl

ge lovgivningen ikke er rigtigt opstil
let. Det vil sige, at producentens 
opstillingsvejledning skal være over
holdt. Afviges der herfra, er der tale 
om svigt med sikkerheden og lejeren 
er i fuld ret til at nægte anvendelsen 
af et telt og betaling for det, hvis 
festen aflyses, siger advokat Mogens 
Kjær, Kjær Advokatfirma.

Tydelig brugsanvisning på dansk
– Certificeringsvejledningen pålæg
ger udlejeren en pligt til at oplyse 

brugeren om en række forhold som 
gør, at man får et præcist kendskab 
til, hvordan og til hvad konstruktionen 
må opstilles og anvendes. En række 
informationer til brugeren, som det 
er vigtigt at få givet. Det kan i prak
sis være nødvendigt, at brugerne 
får udleveret en tydelig brugsanvis
ning på dansk, understreger advokat 
Mogens Kjær, Kjær Advokatfirma, 
Løgstør.

Kunden kan 
  nægte betaling 
for ulovligt 
  opstillet telt

Tilsidesættelse af kravene i opstillings
vejledningen er lig med en ulovlig 
opstilling. Det kan fx være manglende 
brug af pløkker.

Manglende pløkker og bardunering der 
ikke lever op til opstillingsvejledningen 
giver kunden ret til at kassere opstillingen.

Vinklen på bardunerne har stor be-
tydning for, om de kan medvirke til 
at holde teltet fast til jorden.
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3 sikre hits
- fås nu i mindre portioner

Slush Ice 
1 liters dunke i karton 

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

 tilpasset i antal.

Popcorn
1 spand = 125 ltr. popcorn

inkl. salt + kokosolie.

Candy  oss 
1 kg spande i karton 

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

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

Markstykkevej 4B
2610  Rødovre

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

• Markedets stærkeste teltkonstruktion
• Eksklusive materialer
• Service og reparation af alle typer telte

• Skræddersyede løsninger
• Gratis vejledning og opmåling hos kunden
• Ægte low-wick teltdug
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Brugeren skal være fuldt informeret 
om eventuelle begrænsninger i tel
tets anvendelse, dvs. hvilke vindstyr
ker er teltet opstillet til og hvornår skal 
det evakueres, eller der skal træffes 
andre foranstaltninger.

Ejer/opstiller skal  
give oplysningerne
Det er ejeren/opstilleren af teltet, der 
er forpligtet til at give disse informa

tioner til brugerne af teltet, således at 
de altid er klar over, hvornår/hvordan 
de skal forholde sig.

Uden evakuerings- 
instruks
Telte kan opstilles uden evakuerings
instruks, hvis der fremgår af certifi
katet. Heraf skal det fremgå, i hvilke 
perioder og terrænkategorier teltet 
kan benyttes uden evakuering.

hvornår kræves 
evakueringsinstruks?

Ejeren af et telt er forpligtet til at sikre, at arrangøren er fuldt ud informeret om, hvilke 
vindhastigheder et telt er opstillet til og at der er en evakueringsinstruks, der skal over
holdes, når der måles en kritisk vindstyrke.

Vigtigt at overholde opstillingsvejledningerne
Opstillingsvejledningerne fra pro
ducenterne skal nøje overholdes, 
for at der er tale om godkendte 
teltopstillinger. Det er alene ud fra 
disse, at certifikaterne er udstedt. 

Mangler vil kunne 
betyde lukning af telt
Snydes der med kravene til pløk
længder, dimensionen af disse, 
manglende barduner, kryds i 
sider og tag i første og sidste 
sektion i teltet, ekstra kryds hvis 
der er tale om lange telte, ingen 
splitter til fastholdelse af mel

lemstænger, for små forankringer i 
form at fx. betonklodser m.v., så er 
lovgivningen ikke overholdt, og kom
munernes byggesags afdelinger vil 
kunne lukke et telt ned omgående.

Ansvaret er opstillerens
Husk på at det alene er den, der har 
forestået opstillingen af et telt, som 
har ansvaret, hvis ikke brugeren har 
lavet ændringer på konstruktionen.

Følg opstillingsvejledningerne
Brancheforeningen Danske Festudle
jere opfordrer derfor medlemmerne 

til prik nøjagtig at opstille teltene 
efter de opstillingsvejledninger, 
som producenten har udfærdiget 
og som certifikater er udstedt på 
grundlag af. 

Lavere vindstyrke, 
nyt certifikat
Der kan ikke dispenseres fra disse. 
Skal der laves opstillingsvejled
ninger til lavere vindstyrker, hvor
ved der fx kræves kortere pløkker, 
begrænsede barduner m.v., så 
skal der laves nye beregnin
ger og certifikater på teltene.

skærpede 
regler om 

samarbejde, 
sikkerhed 

og sundhed
Der er lavet en politisk aftale 
om ”En styrket arbejdsmiljø
indsats – Alle har ret til et 
sikkert og sundt arbejdsmil
jø”. Det betyder, at reglerne 
om samarbejde, sikkerhed og 
sundhed skærpes.

Der skal stilles krav om, at til
bud om supplerende uddan
nelse skal kunne dokumente
res over for Arbejdstilsynet 
og krav om at arbejdsmiljøor
ganisationerne skal bidrage til 
kompetenceudviklingsplanen 
i forbindelse med den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse. 

Arbejdstilsynet skal endvidere 
sætte fokus på at håndhæve 
de nye regler, når der konsta
teres materielle arbejdsmiljø
problemer på en virksomhed.

De nye regler træder i kraft 1. 
januar 2016.
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Lad Hvalsø Teltvask vaske og vokse dine teltduge og sejl.
Vi vasker på den mest skånsomme og miljørigtige måde.

Det forlænger ikke bare levetiden men bevarer værdien 

og sikrer et smukt resultat. 

I vores tip-top moderne vaske-

maskine vasker vi telte og sejl 

op til 6,3 x 40 m uden at bukke 

og beskadige fi bre og derved 

svække strukturen.

VASK AF SEJL & TELTDUGE
presenninger & reklame-bannere

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

LBestil 

VASK & VOKS 

tlf. 46 40 84 10 

eller

kirsten@htu.dk

Hurtigt & 

     effektivt

o

s

-
n 
å!

Voksen gør at 

sejl og duge bliver 

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

SEJL: kun 55,– kr. pr. m2 + moms

HVALSØ TELTVASK – tlf. 46 40 84 10

Erik Skyum
Forsikringsmægler

E-mail :  erik.skyum@defrie.net
Mobil +45 30 16 17 80

Jernbanegade 19,3 - Løgstør
Telefon +45 70 25 80 40
Telefax +45 70 27 77 40

www.defrie.net
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lægehelikopter 
foran lagerhal

En buldren i luften, et tilråb om, at læge 
og ambulancehelikopter var i luften lige 
over huset, og at den var i gang med at 
lande foran lagerhallen, fik Heine Peder
sen, Ranum Teltudlejning, ud af dynen: 
Underbukser og trøje på, kameraet i hån
den og træskoene på.

Hvad var der sket?
Hvad var der sket? Var der medarbej
dere, der var kommet til skade? Nej! Det 
var en nabo som havde været ude for et 
uheld og som skulle have hurtig læge
hjælp og transport til hospitalet.

Sikke en vækning
– Pyh for en vækning! Tankerne flyver 
gennem hovedet på en, for hvad er der 
sket. Heldigvis fik tankerne om uheld på 
virksomheden ikke ret, men der kunne 
selvfølgelig også ske skader hos os. Det 
blev kun til en snak med helikopterpilo
ten og de naboer, der kom for at følge 
Falck og lægernes førstehjælpsindsats 
ud fra det gamle motto, at hurtig hjælp 
er dobbelt hjælp.

Lægehelikopter uden 
for lagerhallerne ved 
Ranum Teltudlejning.

VInDMåler 
 til iPhone

Ønsker du med sikkerhed at kunne 
måle vindstyrker, så kan du for et 
beskedent beløb anskaffe dig en 
vindmåler til mobilen.

Vindmåleren kan bestilles på følgende 
adresser: http://www.marinetorvet.
dk/visprodukt.asp?ProduktID=7420
Eller direkte hos producenten på: 
http://vaavud.com/product/vaavud 
sleipnir/

Montering
Den fysiske installation af vindmåle
ren er meget simpel. Man tilslutter 
jackstikket i bunden af enheden til 
mikrofon/højtaler stikket i toppen eller 
i bunden af sin telefon.

Muligheder
Der er mange forskellige vindmåle
re. Erfaring er, at vaavud sleipnir er 
mest pålidelig. Denne model koster 
omkring kr. 400,00. De har også en 
lidt mere klodset model til kr. 300.00. 
Den kan imidlertid ikke måle vindret
ning.

Man skal være opmærksom på, at 
den ikke virker på alle mobile enhe
der. Der er en kompabilitetsliste her: 
http://vaavud.com/compatibility/

Mulighed for bestilling
Man bestiller vindmåleren enten på 
vaavud’s hjemmeside eller på:
www.marinetorvet.dk Inde på deres 
webshop betaler man med dankort 
eller visa.

Hvad skal installeres?
Hvis man har en IPhone/iPad skal man 
hente programmet i app store, her: 
https://itunes.apple.com/us/app/vaa 
vudwindmeter/id674991854?mt=8 

Hvis man har en android telefon 
skal man hente programmet i play 
butik her: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.vaavud.
android&hl=da 

Begge programmer er gra
tis, men de virker naturligvis 
ikke uden selve måleren.

En sikker og præcis vindmåler i din 
iPhone gør, at du hurtigt kan se, om 
vindhastigheden kræver , at evakue
ringsplanen for et telt skal træde i kraft.
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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

NYHED!
STÅ BORD

SPÆNDENDE NYHED PÅ VEJ !
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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

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

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

91 cm

74 cm

61 cm

Ø   84 cm

Ø 118 cm

Ø 153 cm

Ø 183 cm
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Det er med bedrøvelse at 
jeg fik en meddelelse om, 
at Erik Frederiksen, Char
lottenlund Udlejning, efter 
kort tids sygdom er død.

Erik Frederiksen var i Bran
cheforeningen Danske 
Festudlejere en afholdt og 
respekteret person, der 
drev en anderledes udlej
ningsforretning end mange 
af hans kollegaer.

En udlejningsforretning drevet med hjertet 
og en stor sans for stor personlig betjening 
og service. Der blev ikke gået på kompromis 
med anstrengelserne for at tilfredsstille kun
derne. En indsats som har givet Erik Frede
riksen en stor og solid kundekreds. Det med 
specialprodukter som beduintelte indkøbt 
i de arabiske lande og Indien, innerlining 
til disse, mange forskellige slags special
udstyr, Schønwald porcelæn, Spiegelauer 
krystalglas, guld og sølvstole m.v. var hans 
speciale.

Udlejningsremedier af høj kvalitet som mange 
kendisser i København og Nordsjælland har 
gjort brug af til deres fester og som kollegaer 
fra hele landet har lejet til specialopgaver.

Erik Frederiksen var i branchen kendt af 
kollegaerne for sin hjælpsomhed og store 

viden. Han havde et per
sonligt forhold til alle 
udlejningsdelene og en 
historie om genstandene. 
En god og værdsat kollega 
der var klar til at deltage i 
en dialog om udviklingen 
i Brancheforeningen og 
dens fremtid.

Et bid af en skovflåt og en 
længere tids efterfølgende 
sygdom gjorde, at Erik Fre
deriksen solgte sin andel 

af firmaet Net Design fra. Efter at være kom
met på fode igen købte han sammen med 
sin hustru Jannit Charlottenlund Udlejning. 
Den eneste udlejningsforretning der dengang 
udlejede beduintelte.

Det blev et udfordrende liv med løbende 
anskaffelse af udlejningsremedier der hoved
sageligt blev indkøbt i udlandet, og som 
ingen andre udlejningsforretninger havde. En 
stor indsats blev der lavet gennem årene og 
Erik Frederiksens lære blev, at indtjeningen 
ikke var imponerende, men et spændende 
område at arbejde inden for.

Jeg sender hermed de varmeste tanker til dig 
Jannit og jeres familie. TAK for lån af Erik i 
den tid han opholdt sig blandt kollegaerne i 
Brancheforeningen og var med til at berige os 
med sin livserfaring.

Ære være Eriks minde!

Brancheforeningsformand
Svenning Kjær Pedersen

Brancheforeningen Danske Festudlejere

Mindeord 
for

erik Frederiksen 
Charlottenlund Udlejning
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Opstramninger kan  give en 
 bedre bundlinjeDen nye certificeringslovgivning har 

været et dyrt bekendtskab for mange 
festudlejere. Udskiftning af knæk og 
toppe, anskaffelse af bånd og wirer, 
nye pløkker m.m. har sammen med 
udgifterne til certificering og ekstra 
lønudgifter har været i en størrel
sesorden, så man tænker ”nu må 
det snart være slut”, mener bran
cheforeningens næstformand Lone 
Hjortshøj.

De ekstra lønudgifter er mere tids
forbrug til fastgørelse og til at slå de 
lange pløkker i og få dem op igen 
samt placere kryds i sider og top af 
teltene.

Øget pris og mindre forbrug
– Kun få har nået at få reguleret 
deres udlejningspriser i år til også, 
at indeholde de ekstra udgifter, der 
har været i forbindelse med de nye 

En kalkulation på priserne er anbefa
lelsesværdig, siger Lone Hjortshøj, der 
selv har været turen igennem.

Det er en værdifuld proces med 
en gennemgang af ens udgifts
bilag og en tilpasning af disse, 
erfarer Jens og Lone Hjortshøj, 
Hjortshøj Party Service, Varde.

Det første år med certificerings
lovgivningen har været en dyr 
omgang, som vil betyde prisfor
højelser, mener Jens Hjortshøj, 
Hjortshøj Partyservice.
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Opstramninger kan  give en 
 bedre bundlinje

certificeringsregler. Det vil komme til 
at præge manges bundlinje i negativ 
retning. Kravene i certificeringslov
givningen skal overholdes og det gør 
det nødvendigt at hæve udlejnings
prisen. Den eneste måde at holde 
en fornuftig bundlinje er enten at 
arbejde mere, bruge færre penge 
eller sætte prisen op. Alle aspek
terne har været i spil i år og det er 
nødvendigt for den enkelte at få på 
plads, hvad man vil med priserne til 
næste år, siger brancheforeningens 
næstformand Lone Hjortshøj.

Forhandlinger eller rabatter
– Det er nødvendigt at kigge på 
udlejningspriserne og få dem justeret 
til, så de dækker de faste udgifter og 
de investeringer, der har været nød
vendige. Ellers stopper udlejningsfor
retningen af sig selv. Derfor kan jeg 
anbefale alle at lave en kalkulation på 
priserne og af de faste udgifter, virk

somheden har. Kig også på, om de 
kontrakter, der laves med kunderne, 
er tilfredsstillende eller om der er 
nødvendigt at få priserne tilpasset 
eller i yderste konsekvens at sige far
vel til en kunde. Nogle forhandler pri
serne, mens andre giver rabat og her 
er der en udfordring at tage fat på.

Professionel bestyrelse
– Som selvstændig kan ens svag
heder blive en risikofaktor. Man har 
ingen til at løfte sig på svaghedspunk
terne. Det kan måske være et godt 
tiltag med en professionel bestyrelse 
med økonomisk og omsætningsfrem
mende indsigt. Vores kollega Stein 
Ålstedt, Vågå Arrangement Service, 
Norge, har gjort det og det har haft 
stor betydning for hans forretning. Vi 
har i Hjortshøj Party Service allieret os 
med en konsulent som sparingspart
ner og det med gode resultater på 
bundlinjen.

Overskuelighed sparer penge
– Det kan også være udgifterne til 
revisor eller bogholderen, der skal 
strammes op på. Få lavet en nøje 
aftale om, hvordan det præcist er, at 
regnskaberne skal laves og få styr på 
bilagene, så bogføring seancen bliver 
så overskuelig og hurtig som muligt. 
Tiltag som vi nu vil have vinteren til 
at få styr på, slutter branche
foreningsnæstformand Lone 
Hjortshøj, Brancheforenin
gen Danske Festudlejere.

De rigtige medarbejdere til de rigtige 
jobfunktioner er et af målene hos Hjorts
høj Partyservice, hvor tidligere teltmon
tør Henrik Olsen nu er med i kundebe
tjeningen.

En ny opvaske
maskine med 

dobbelt kapa
citet øger effek
tiviteten meget 
og begrænser 
lønudgifterne. 

Her betjenes op
vaskemaskinen 

af Ismet Ahme
tovic.

Det er nødvendigt at kigge på priserne 
på ens produkter, mener Lone Hjorts
høj,  der her ses i fuld gang med klargø
ring af smørrebrød.

Travlheden i højsæsonen må ikke be
tyde mistet overblik, er Jens og Lone 
Hjortshøj enige om.
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Certifi cering af 
Transportable konstruktioner

Vi gør det nemmere!

Vi udarbejder de nødvendige dokumenter og klarer certifi ceringen for dig

Midtconsult klarer certifi ceringen af transportable konstruktioner såsom telte, tribuner, 
scener med mere, så konstruktionerne fremover kan opstilles uden at der skal indhentes 
byggetilladelser, hver gang de skal opstilles. Certifi ceringen er som udgangspunkt gældende 
i 5 år og du får både en inspektionsrapport samt et inspektionscertifi kat på den pågældende 
transportable konstruktion.

Kontakt os og hør nærmere:

+45 97 22 11 33

rådgivende  ingeniører
m cidt onsult

Se mere på www.midtconsult.dk
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Der var fest, bægerklang og dans 
på bordene, da Roskilde Teltudlej
ning den 26. september arrangerede 
Oktoberfest i Rådmandshaven, Oden
se Centrum. I alt deltog 300 personer i 
festen, som var den første, men langt 
fra den sidste. Succesen var så stor, at 
Tom Rasmussen, Roskilde Festudlej
ning, er klar igen næste år.

Synlighed med nye events
– Jeg vil gerne være med til at gøre 
Roskilde Teltudlejning mere synlig i 
lokalsamfundet og medvirke til nye 
events og tiltag i Roskilde. En okto
berfest har der aldrig været, så det 
var oplagt at tage fat her, siger direk
tør Tom Rasmussen, Roskilde Festud
lejning.

Ikke stort men godt
– Vi nåede målet med, at den første 
oktoberfest blev en succes. En lang 

række firmaer købte plads til deres 
ansatte og private mødte også talrigt 
op. En fantastik aften bakket op af 
frivillige fra FC Roskilde og RB 1906. 
Vi kunne have solgt det dobbelte 
antal billetter, men målet var ikke at 
lave noget stort, men noget godt. 
Havde vi satset for stort og tingene 
ikke fungerede, så ville der ikke være 
tilslutning til en oktoberfest igen til 
næste år. Det er der nu, hvor tingene 
bare klappede og blev den succes, 
som man taler om.

30 mands orkester til næste år
– Vi er klar igen til næste år! Målet 
bliver måske 800 personer og udfor
dringen bliver at give dem en eks
traordinær oplevelse. Jeg har i den 
anledning allerede indgået kontrakt 
med et 30 mands orkester, som kan 
sætte humør og stemning i top. Jeg 
håber på at vi har medvirket til at lave 

en ny tradition i Roskilde. Et tiltag der 
er lykkedes ved at tage et initiativ og 
lave et samarbejde med foreningsli
vet. De ville ikke alene kunne påtage 
sig en sådan udfordring, men ved at 
alle byder ind med det man er god 
til, så kan tingene køre, siger Tom Ras
mussen, Roskilde Teltudlejning.

OKtOBerFest 
med fuld skrue i roskilde
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KVALITET 
I
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www.kibaek-presenning.dk
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Lyager 11 •  6933 Kibæk  •  Tlf.: 97 19 13 11
 e-mail: kp@kibaek-presenning.dk

KVALITET 
I

CENTRUM

NYT - NYT - NYT 
Vi tilbyder alle vores kunder vask af teltduge, 
stilladspresenninger mv. til favorable priser

Nu er der mulighed for sammen med reparation at få 
vasket teltdugene, så det hele er klar til sæson 2015

duni.dk
Ellekær 10 ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tel. +45 44 88 84 00 

mail@bronnum.dk ∙ www.bronnum.dk

Retro skåle
Meget lette skåle. Ligner mørkt træ.
Udført i polysulfid.
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  Mål i mm 

23271001  Skål, trek.  B: 100 D: 100 H: 35      7,55
23271101  Skål, trek.  B: 125 D: 125 H: 60      9,95
23271201  Skål, trek.  B: 195 D: 195 H: 100    27,95
23271301  Skål, trek.  B: 240 D: 240 H: 105    39,95
23271401  Skål, trek.  B: 290 D: 290 H: 110    54,95
23271501  Skål, trek.  B: 340 D: 340 H: 110    79,95
23270101  Skål, firk.  B: 100 D: 100 H: 35        7,55
23270201  Skål, firk.  B: 125 D: 125 H: 60        9,95
23270301  Skål, firk.  B: 195 D: 195 H: 95        27,95
23270401  Skål, firk.  B: 240 D: 240 H: 110     39,95
23270501  Skål, firk.  B: 290 D: 290 H: 110     54,95
23270601  Skål, firk.  B: 340 D: 340 H: 110     79,95

Retroskåle



Efter et turbulent år i teltudlejnings 
branchen er det nødvendigt, at 
energi, forsynings og klimaminister 
Lars Christian Lilleholt får nedsat en 
arbejdsgruppe, som Energistyrelsen 
samarbejder med omkring en tilpas
ning af certificeringslovgivningen. Vi 
skal have nogle folk fra branchen med 
ind i vurderingerne. Folk som kender 
den praktiske verden og ser vinklerne 
anderledes end juristerne i Energisty
relsen. Et forslag som jeg rejste over 
for Klima, energi og bygningsmini
ster Rasmus Helveg Pedersen, R, men 
som aldrig blev realiseret. Jeg rejser 
nu forslaget over for Energi, forsy
nings og klimaminister Lars Christian 
Lilleholt og ønsker arbejdsgruppen 
nedsat snarest, samt en evaluering  
af forløbet indtil nu siger folketings
medlem Bjarne Laustsen, S.

Uddannelse og information
– De mange omgåelser af de nye 
certificeringsregler, der har været 
på landsplan og det ukendskab til 
lovgivningen fra embedsmænd, telt
montører, kommuner, brugere m.fl. 
viser i min optik et klart behov for 
to ting. Det første er behovet for 

en certificering af teltudlejere og 
uddannelseskrav til teltmontørerne. 
Det andet er en grundig information 
om certificeringslovgivningens ind
hold og hvordan det praktiseres i 
virkeligheden. 

Certificerede udlejere
– Ansvaret for rigtige opstillinger af 
teltkonstruktionerne påhviler de, der 
opstiller telte. De skal derfor præcist 
vide, hvad kravene til opstillingerne 
er og skal overholde disse. Det gør 
man ikke, fordi man ikke har forstået 
regler, krav og viden om, hvordan 
man skal indfri dem. Vi skal der
for have certificerede udlejere og 
uddannede teltmontører for at de vil 
kunne leve op til det store ansvar, der 
er lagt på deres skuldre, understreger 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen, 
der selv var med til opstart af teltkur
serne for ti år siden.

Kommunerne skal have ansvar
– Det er uansvarligt, at der i certifi
ceringens lovgivningen ikke er nogen 
kommunal forpligtigelse til at sikre 
en kontrol med sikkerhedsmæssigt 
forsvarlige opstillinger af telte. Kom
munerne henviser til, at det er opstil
lernes ansvar og at de først skal træde 
til, hvis der sker anmeldelser af ulov
lige opstillinger. Hvordan de vil gøre 
det, er nok vidt forskelligt, men en 
indsats der først vil finde sted, når 

uheldet er sket og teltet er pakket 
ned.

Massiv informations kampagne
– Certificeringslovgivningen trænger 
til et grundigt tjek allerede efter en 
sæson. Der skal laves et let forståeligt 
materiale om kravene. Der skal laves 
en massiv informations kampagne, så 
alle forstår vigtigheden af den sikker
hed, som er grundlaget for lovgivnin
gen, siger folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen der nu vil rejse sagen over 
for energi, forsynings og klimamini
ster Lars Christian Lilleholt. 
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Certificeringslovgivningen skal tjekkes

Embedsmænd og folketingsmedlemmer på Christiansborg fik 
indblik i sikkerhedsmæssige procedurer ved teltopstillinger, da 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen lagde kontor til opstilling af 
mini telt. 

Salgschef Carsten Svendsen, folketingsmedlem Bjarne Laustsen og 
Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning fik en snak om vigtig heden af 
brugbare certificeringsregler. 

Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen op 
fordrer ministeren til 
grundigt tjek af certifi
ceringslovgivningen.

Tidligere formand for Danske Festud
lejere John Steen Nielsen havde 
store opfordringer til folketings
medlem Bjarne Laustsen om 
uddannelseskrav til teltmon
tører.
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GØR DIN 

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

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

floor systems

  
 
 

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

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

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

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

NY hjemmeside: www.ikadanfloor.com

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

                     IKAFLEX 
ekspansionsskinne
NYHED:
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Mariagerfjord Kommune 
flygter fra ansvarByggeafdelingen i Mariagerfjord Kom

mune mener ikke, at de har ansvaret 
for at behandle en henvendelse om 
et ulovligt opstillet telt, når det er cer
tificeret. De henviser til, at det er cer
tificeringsorganets opgave at sikre, at 
telte med certifikat er opstillet rigtigt. 

Kommunen har intet ansvar!
– Et certificeret telt har vi ingen for
pligtigelser til at kontrollere for en 
rigtig opstilling. Det uanset om der 
sker henvendelser til os omkring man
gelfuld og farlig opstilling, siger Karen 
Thorsen, Mariagerfjord Kommune. 
Hun henviser til, at når teltet er certifi
ceret, så har den kommunale bygge
myndighed intet med teltet at gøre. 
Kun afstand til andre bygninger ved
rører den kommunale myndighed. 
Mener man ikke, at et telt er opstillet 
forsvarligt, så må man anmelde det til 
politiet, understreger hun.

Uenige med kommunen
Brancheforeningen Danske Festudle
jere er uenig med Karen Thorsen, 
Mariagerfjord Kommune. Efter certifi
ceringsreglerne er det kommunernes 
opgave at sikre lovlige teltopstillinger, 
hvis de bliver bekendt med eller får 
anmeldelser om, at der er sket over
trædelser af de opstillingsvejlednin
ger, der følger certifikaterne.

Ansvarsforflygtigelse 
– Et medlem har henvendt sig til 
Brancheforeningen og udtrykt forun
dring over og opbakning til at ændre 

opfattelsen hos Mariagerfjord Kom
mune efter, at en mangelfuld opstil
ling af et 12x12 m. telt på et torv i 
Hobro. Teltet var kun fastgjort med 
enkelte betonklodser, barduner til et 
træ og til en port. Forankringer som 
langt fra opfylder kravene i certifice
ringslovgivningen. En sag som vi som 
Brancheforening gik ind i, da den 
kommunale ansvarsforflygtigelse ikke 
er i orden. Det er alene kommunerne 
der har den overordnede kontrol, 
siger brancheforeningsformand Sven
ning Kjær Pedersen.

Sagen rejses i Energistyrelsen
– En sag som er den første vi har 
fået kendskab til og som vi vil rejse 

over for Energistyrelsen. Det er vigtigt, 
at vi ved præcis, hvilket ansvar og 
forpligtigelser de kommunale myn
digheder har og ikke har. At teltene 
skal opstilles efter gældende reg
ler er den enkelte opstillers opgave. 
Det blander vi os ikke i, men flygter 
kommuner fra deres ansvar, så må 
vi have en overordnet stilling
tagen hertil, siger Branche
foreningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

Når et telt er certificeret, mener byg
gesagsafdelingen i Mariagerfjord ikke, 
at de har noget ansvar over for en tel
topstilling.

Det kan  
stilles spørgs 

målstegn ved værdien  
af alternative forankringer.

Producenternes opstillingsvejlednin
ger er de, der skal følges ved alle 
teltopstillinger. Bliver de det ikke, er 
der tale om en ulovlig opstilling.

Byggesagsafdelingen i Mariagerfjord 
kommune mener, at det er certi
ficeringsorganet der skal tilse, om 
teltene er rigtigt opstillet.
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stressen forsvandt 
og blodtrykket faldt

Det er gået op i ”hat og briller” for 
den nu 62 årige landsformand John 
Steen Nielsen, tidligere ALTiFEST, 
Ishøj. Det efter en svær beslutning i 
2013, hvor han besluttede sig for at 
sælge sin udlejningsforretning med 
service, telte, inventar m.v. som ker
neydelser. Med salget af virksom
heden forsvandt muligheden for at 
fortsætte det 26 års medlemskab af 
Foreningen af Danske Festudlejere, 
hvor han i næsten 15 år havde været 
en del af bestyrelsen og i mange år 
formand for foreningen.

Folketingsmedlemmerne 
taget i ed
En rebel som ikke var tilfreds med 
at Foreningen af Danske Festudlejere 
var en kaffeklub, der mødtes til fester 
to gange årligt. Der skulle indhold 
i foreningsarbejdet og tages fælles 
beslutninger, som kunne være med 
til at give en stærk organisation med 
faglige kompetencer. Politikere og 
embedsmænd blev taget i ed og fik 
forelagt de problemstillinger, der er 

John Steen Nielsen 
ses her foran sin kones 
festbutik i Smallegade 
34, Frederiksberg, hvor 
der kan købes alt til 
festen.

i festudlejningsbranchen. Der blev 
stillet forslag om certificering af udlej
ningsforretningerne og ønsket uddan
nelseskrav til medarbejderne. 

AMU kurser kom i gang
Trods en ukuelig vilje og indsats lyk
kedes det ikke for John Steen Niel
sen, Ishøj, at få ønskerne opfyldt. Det 
politiske system er sejt og ualmin
deligt tungt at arbejde med, måtte 
han erkende. Men! Det var i hans 
formandstid, at AMUuddannelserne 

blev godkendt af daværende under
visningsminister Bertel Haarder og 
blev startet op under AMU Nord
jylland. Et vigtigt skridt mod at nå 
målet med certificering af udlejnings
forretningerne og uddannelseskrav til 
medarbejderne.

Imponerende indsats
Men bag resultater ligger hårdt slid 
og som landsformand har John Steen 
Nielsen svedt for sine ideers gen
nemførelse, fremgang i foreningen, 
styrkelse af dens indhold og meget 
mere. Et imponerende arbejde, som 
man må tage hatten af for. En indsats 
der i høj grad tog vigtig tid fra den 
opgave at passe sin egen forretning 
og med en erkendelse af, at der var 
bud efter masser af døgnets timer for 
at få enderne til at hænge sammen.

Fra direktør til lønarbejder
Sammen med sin forretning solg
te John Steen Nielsen, Ishøj, sin 
arbejdsindsats som erhvervskonsu
lent til Nordsjællands Serviceudlej

Stein Åldstedt, Vågå Arrangement Ser
vice, havde efter et vellykket kursusfor
løb i Danmark lyst til at blive medlem af 
Foreningen Danske Festudlejere. John 
Steen Nielsen fik åbnet op for, at nord
mænd kunne blive støttemedlemmer.

En lederuddannelse for festud-
lejere og medarbejdere blev 
startet op med succes.
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ning – AltiFest A/S. To dage om ugen 
har han assisteret i salgsarbejdet som 
lønmodtager. Fri for opgaverne med 
at skulle nå det, som andre ikke fik 
lavet. Tage sig af kunder der ikke 
havde fået tingene til tiden og alt 
muligt andet bøvl. 

Stressen forsvandt 
og blodtrykket faldt
Et skifte der har betydet, at stres
sen er forsvundet, humøret tilbage, 
blodtrykket normalt. Dette godt hjul
pet af, at boligen og lagerbygningen 
Baldersbækvej 36, Ishøj, nu er solgt 
og han er klar til sammen med konen 
Inga at flytte i et helt nyt rækkehus i 
Albertslund.

Festbutik med alt 
hvad hjertet begærer
At der gik ”hat og briller” i det for 
John Steen Nielsen var i forbindelse 
med opstart af Festbutikken i Smal
legade 34, Frederiksberg. En festbutik 
med alt muligt til selskaber og tema
fester. En butik og nethandel, hvor 
intet er for småt eller stort at have i sit 
sortiment, når det gælder festlighe
der. En butik hvor John Steen Nielsen 
assisterer på mange måder. En fælles 
indsats der betyder en forretning i 
fremgang og udvikling og som gør, 
at John på trods af muligheden for 
efterløn har valgt at fortsætte med 
udfordringerne på arbejdsmarkedet.

Branchedirektør Lars William Wesch, 
DI, daværende formand John Steen 
Nielsen og næstformand Heine Pe-
dersen, har brugt meget tid på Chri-
stiansborg for at overbevise folke-
tingsmedlemmerne om betydningen 
af uddannelse af teltmontører.

Der var kritik til Klima, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Pe der sen, da den 
nye certificeringslovgivning kom på plads. Her ses John Steen Nielsen th. Fra v. ses 
Heine Pedersen, Ranum Teltudl ejning, folketingsmedlem Bjarne Laustsen Klima, energi 
og bygningsminister Rasmus Helveg Pedersen og Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

John Steen 
Nielsen var for-

kæmper for ud-
dannelse af telt-
montører. Efter 

at det var blevet 
godkendt i uden-
rigsministeriet, var 
han selv en af de 
første, der var på 

skolebænken.
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Forfalskning  
politianmeldes 
omgående
Teknologisk Institut kan ikke leve med 
forfalskning af de teltcertifikater, der 
udstedes, som Cirkus Baldoni har 
gjort det. Det er dokumentfalsk og 
straks efter at vi bliver bekendt med, 
at noget sådant er sket, så anmelder 
vi det til politiet, siger centerchef 
i produktudvikling på Teknologisk 
Institut, Claus Erichsen Kudsk.

Politiet bærer sagen 
til domstolene
– Vi ønsker at være et troværdigt 
certificeringsorgan og kan ikke leve 
med, at der sker forfalskning af de 
dokumenter, vi udsteder. Når vi bli
ver bekendt med, at noget sådant 
sker, så er der kun en vej og det er 
en politianmeldelse. Det er politiet, 
der har det juridiske ansvar og må 
bære sagen til domstolene, så vi får 
deres vurdering af, hvordan straffen 
for overtrædelserne skal være.

Københavns Byret har afgjort en 
dom om, at det er i orden at 
afskedige en medarbejder, der 
flere gange var kørt hjem i frokost
pauserne uden at registrere det 
som pause.

Medarbejderen var chauffør i en 
virksomhed og brugte sin arbejds
tid på forskellige private gøremål. 
Da virksomheden oveni fandt ud 
af, at chaufføren også flere gange 
var kørt hjem i frokostpauserne 
uden at registrere det, valgte virk
somheden at bortvise ham.

Medarbejderen mente ikke, at 
opholdene kunne berettige en 
bortvisning, da han ikke var ble
vet forsinket i sit arbejde. Alle 
arbejdsopgaver var således udført 
på trods af de ”ulovlige” pauser.

Københavns Byret lagde i afgørel
sen vægt på, at arbejdstiden skul
le være effektiv. Chaufføren havde 
derfor pligt til at stå til rådighed 

for virksomheden i arbejdstiden. 
Den pågældende chauffør kunne 
have brugt den overskydende tid 
til at hjælpe sine kollegaer.

Byretten lagde også vægt på, at 
det i de skriftlige advarsler, der var 
givet til chaufføren, var gjort klart 
at manglende pauseregistrering 
ville medføre bortvisning.

DI fastslår, at afgørelsen er endnu 
et eksempel på, at timelønnede 
medarbejdere har pligt til at stå 
til rådighed for virksomheden i 
arbejdstiden. Hvis medarbejde
ren ikke overholder dette, kan det 
være bortvisningsgrund. Virksom
heden skal dog sikre sig, at med
arbejderen kender konsekvensen 
ved manglende pauseregistrering. 
Dette kan være ved en skriftlig 
advarsel. 

DI anbefaler at man i sådanne 
sager søger juridisk rådgivning.

Medarbejderen 
skal stå til rådighed

Oplysninger 
om bygge- 
godkendelse
Er man i tvivl, om at et telt har 
en byggegodkendelse eller ej, 
så kan man henvende sig til den 
lokale kommunes byggekontor. 
De er forpligtet til at skulle 
oplyse om en byggegodken
delse eller ej til en bestemt 
konstruktion. Du vil ligeledes 
kunne få tilsendt kopi af god
kendelsen samt det grundlag 
denne er givet på.

Nogle kommuner er begyndt 
at digitalisere deres bygge
sagsbehandlingssystem. Det 
betyder, at du faktisk selv kan 
gå ind og finde dem på nettet 
uden at skulle have fat på en 
medarbejder.   



Brancheforeningen Danske Festudlejere har anmodet 
Trafik og Byggestyrelsen om et evalueringsmøde af den 
første sæson med certificeringslovgivningen.
En turbulent periode hvor både brancheforeningen og 
Trafik og Byggestyrelsen har lært meget. 

Gennemskueligt 
informationsmateriale
– Vi har samlet en række forskellige spørgsmål til Tra
fik og Byggestyrelsen om aktuelle forhold omkring 

teltopstillinger. Ting som vi mener bør tilpasses, indar
bejdes, og korrigeres i lovgivningen og den certifice
ringsvejledning, der foreligger. Vi mener især, at der 
skal udarbejdes et mere gennemskueligt informations
materiale, at informationer om certificeringsreglerne skal 
ud til en bred vifte af kommunalt ansatte, eventmagere, 
udlejere m.v., siger brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, der ser frem til gode resultater efter 
evalueringsmødet.
Mødet holdes torsdag, den 29. oktober 2015.

omgiver os. Derfor har jeg 
satset på at bringe artikler, der 
på forskellig vis eksemplificerer, 
hvordan forskellige, der har fået cer
tificeringslovgivningen på tæt hold, 
forholder sig til den, hvilke skavanker 
den har, hvad der kan laves bedre, 
hvilke problemstillinger der er med 
opstillingerne og meget mere.

Det uden at glemme Brancheforenin
gens medlemmer og hvad der sker. 
Alt der er kommet til mit kendskab og 
som medlemmerne har ønsket bragt, 
er med i bladet.

TAK for jeres mange tilbagemeldinger 
og accepten af, at det højaktuelle 
stof omkring certificeringslovgivnin
gen dominerer bladet denne gang.

redaktørens hjørne
Oplevelserne af den nye certi
ficeringslovgivning er mange og 
forskellige. Tolkningen af reglerne 
er langt fra blevet ens i landets 
kommuner og den sikkerhed der 
var målet med lovgivningen, er 
ikke nået.

Et for mange uigennemskueligt 
informationsmateriale, manglende 
tid til at sætte sig ind i stof
fet, forskellige tolkninger af tin
gene, at man gerne ser sine egne 
fordele og glemmer ulemperne, 
økonomiske ekstraomkostninger 
og mange andre ting er med til, at 
målene ikke er nået. 
Festudlejer.dk skal indeholde 
noget, der kan bruges af læser
ne og afspejle den hverdag, der 

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

Indlæg til 
branchebladet 
sendes til: 
heine@festudlejer.dk

evalueringsmøde med trafik- og Byggestyrelsen
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Mange hilsner fra

Heine

En henvendelse til Energistyrelsen 
omkring præcisering af kravene til 
fastgørelse af telte på under 50 m2 
gav en for mange nok ny oplysning. 
De hører ikke under certificeringslov
givningen, men byggeloven.

Hvad de præcise krav er i henhold til 
bygningsreglementet, vides ikke p.t. 
men undersøges og viderebringes 
til brancheforeningens medlemmer 
snarest.

små telte hører under byggeloven

nyt 
medlem:
Vi byder Dorte Fyhn og  

Jens Madsbjerg, Bramming 
Festudlejning, velkommen 

som nyt medlem af Branche
foreningen Danske  

Festudlejere.



Den 6.- 8. nov. 2015

Program:
FrEDag, DEN 6. NoVEmBEr:

Kl. 14.00: Indkvartering

Kl. 14.30: Kaffe med brød

Kl. 15.00:  En guidE til onlinE markEds-
føring mEd fokus på fEstud-
lEjErE ved konsulent Bjarke Bekhøj, 
Compell. Oplægget vil have fokus på 
at inspirere og give jer inputs, som 
kan bruges i jeres egen virksomhed 
og få implementeret i dagligdagen.

 Efter oplægget bliver der mulighed 
for at stille spørgsmål og udveksle 
erfaringer

Kl. 19.00: Middag – 2 retter

 Kaffe, kage og socialt samvær

LØrDag, D. 7. NoVEmBEr:Kl. 10.00: puh ha’ for En indkøring  af konsulent Claus Dalbøge,  Certificering & Inspektion, Tekno-logisk Institut, Aarhus. Et oplæg med opsummering af deres ople-velser, hvorfor certifikaterne har det indhold de har og de udfor-dringer, der har været med den nye certificeringslovgivningKl. 13.00: Frokost
Kl. 15.00:  Virksomhedsbesøg hos Alletiders Party Service, Løvholmen 2, Svend-borg, med rundvisning og oplæg af Jan Cornelis von LindernKl. 19.00: Festmiddag

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel  

Reserver 
allerede 

weekenden 
nu!

Pris i bdværelse:

Fredag – lørdag kr. 1.320,-

Lørdag – søndag kr. 1.650,-

Fredag – søndag kr. 2.970,-

Tillæg for enkeltværelser

Priserne er ekskl. moms.

Tilmelding: 

heine@festudlejer.dk 

senest torsdag, 

d. 8. oktober 2015

SØNDag, DEN 8. NoVEmBEr:

Kl. 08.00: Morgenmad 
Herefter hjemrejse

 EftErårsmøDE 

på Hotel faaborg fjord

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11


