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Certificeringsreglernes indførelse har 
været stressende og frustrerende 
for alle i festudlejningsbranchen. Et 
kapitel som jeg ser frem til bliver 
overstået, siger brancheforeningsfor
mand Svenning Kjær Pedersen og 
opfordrer medlemmerne til at holde 
hovedet koldt.

Udsagn uden nødvendig  
sandhedsværdi
– Det er ikke så meget certifice
ringsreglerne, som de mange rygter 
og forklaringer, som stampes op af 
jorden, der giver et frustrerende bil
lede. Alle ved noget og laver sin 
egen historie om, hvordan tingene er 
eller bliver og det uden at der behø
ver at være noget hold i det,  siger 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, hvis telefon har kimet 
utallige gange.

Undgå dødsulykker og 
tilskadekomne
– Vi har en ny lovgivning, som 
vi som professionelle udlejere er 
ansvarlige for bliver gennemført. 
Målet er, at der skal laves en større 
sikkerhed ved brug af telte og 
undgå dødsulykker. Samtidig er 
målet at gøre det mere smidigt for 
os udlejere at begå os i branchen. 
Derfor en certificeringsmulighed 
som er frivillig og som vil frigøre os 
for noget papirarbejde. Forhold 
som det er vigtigt at forholde sig 
til, hvis man ønsker af være den 
professionelle i branchen.

Fup eller fakta?
– Det er dræbende at høre kol
legaer tale om, hvordan man kan 
snyde med certificeringsreglerne 
og de forankringskrav, der bliver til 

Certifikater må ikke 
trækkes i automater

Tag ud 
og gem

studietur til UsA 2016
Informationstavle

Fortsættes side 21 



2 Festudlejer.dk

Kontakt - 

Teknologisk Institut
- Godkendelse af forlystelser 
- Certificering af Transportable 

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

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

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

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

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

 
   Konstruktioner

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

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

Først på banen  
med certificeringer

Mål blev indfriet og forvirringer 
sat på plads
Medlemmerne af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere fik fører trøjen 
på, da der kunne meldes GO for at gå 
i gang med certificeringerne af telte. 
Et tæt samarbejde mellem Tekno
logisk Institut og brancheforeningen 
betød, at priserne for certificerin
gerne var på plads, at medlemmerne 
opnår rabatter, at inspektionsgangen 
var beskrevet og forenklet, at ansøg
ningsskemaer om certificeringen var 
på plads.  Vore medlemmer var de 
første til at tilmelde sig certificerin
gen, siger en stolt brancheforenings
formand Svenning Kjær Pedersen.

Ønskerne var i mål
– Vi havde foreslået medlemmerne at 
”trække i håndbremsen” med hensyn 
til certificering af teltene. Det grundet 
at nye beregninger var under opsej
ling, og at det ville være tåbeligt at 
sende gode penge efter dårlige ved, 
at beregningerne skulle laves om. En 
holdning vi fastholdt, indtil vi havde 
møde med vindekspert Svend Ole 
Hansen i februar måned. Her kunne vi 
se, at vore ønsker var ved at komme 
i mål, siger Svenning Kjær Pedersen, 
Brancheforeningen Danske Festudle
jere.

Afslag på overgangsår i 2015
– En klar besked fra Energistyrelsen 
om, at der på ingen måde kunne blive 
tale om, at 2015 blev et overgangsår, 
og at vore forhandlinger med Tekno
logisk Institut var så langt fremme, at 
det var oplagt med et GO, så tog vi i 
bestyrelsen en afgørelse om at gå på 
banen, og være de første festudle
jere, der hvervede sig certifikater.

Minimal udgift at få certifikat 
tilpasset
– Med realiteterne om at det vil koste 
kroner og arbejdsindsats at skulle 
søge byggesags godkendelser hjem. 
At kommunerne stiller krav til arran
gørerne om, at der kun må opstilles 
telte, der er certificerede eller bygge
sagsgodkendte. At det kun vil koste 
minimalt at få certifikaterne tilpasset, 
når de nye regler bliver indarbejdet i 
certificeringsgrundlaget, ja, så var det 
bare med at komme derud af, siger 
Svenning Kjær Pedersen, Branchefor
eningen Danske Festudlejere.

Forvirring blev sat på plads
– Frustrationen blandt medlemmerne 
har været stor omkring de nye cer
tificeringsregler. Først kunne vi ikke 
få klar besked om, hvad der kunne 
certificeres og hvem der vil blive 
godkendt til det. Senere kom de nye 
beregninger på vores foranledning 
på banen, og det udsatte processen. 
Forvirringer som vi skulle tackle og fik 
sat på plads ved, at vi i den mellem
liggende tid havde brugt kræfter på 
at få en samarbejdspartner, der ville 
kunne håndtere udfordringerne med 
inspektion og certificering af teltene. 
Det for at vore medlemmer ville kunne 
melde ud over for kommunerne, at nu 
var deres certifikater på plads.

Nogle producenter har hængt 
i bremsen
– Sidste skridt har været at få pro
ducenterne på banen med deres 
beregninger, opstillings og vedli
geholdelsesvejledninger. Materialer 
der har skullet være på plads over 
for certificeringsorganet, før der kan 
udskrives certifikater. Det er nu på 
plads hos flere producenter men 
mangler fra andre. Leverer de det 
ikke, så er det op til ejeren af en 
teltkonstruktion at få lavet de 
nødvendige beregninger, 
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En brancheforening med fuld knald på
Brancheforeningen Danske Festudlejere er inde i en fanta
stisk udvikling. Aldrig har aktiviteterne i foreningen været 
større. Det samme gælder medlemstallet, som har haft en 
stor fremgang. Udfordringerne med indførelse af den nye 
certificeringsordning har taget kræfter og kostet dyrt. Alt i 
alt et år hvor alle kræfter har været sat ind for at sikre teltud
lejningsbranchen overlevelse og regler der er til at arbejde 
med, sagde en stolt brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, i sin beretning på generalforsamlingen.

Mange tiltag er realiseret
Han fandt ansættelsen af Heine Pedersen som deltids kon
sulent værende et godt tiltag og understregede, at det har 
været med til at vende op og ned på mange ting i Branche
foreningen. Den store medlemsfremgang, en 51 % tilgang af 
annoncer i Festudlejer.dk, en række nye aktiviteter er søsat, 
et ihærdigt arbejde er lavet på Christiansborg. Sammen 
med bestyrelsen er der blevet lavet en samarbejdsaftale 
med Teknologisk Institut.

Blandt de første i Danmark
– Vi er kommet langt med certificeringslovgivningen og kan 
kun anbefale vore medlemmer hurtigst muligt at få deres 
teltmateriel certificeret. Producenterne er i fuld gang med 
at få færdiggjort beregningerne på deres produkter. Ved 
at bestille inspektion af jeres materiel nu, vil I være blandt 
de første i Danmark, der får udstedt certifikater på teltene, 
understregede brancheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen, Brancheforeningen Danske Festudlejere.

generAlForsAMlIng

Der var nye som gamle medlemmer samlet 
til generalforsamlingen.

Lokalet, der rummede generalforsamlin-
gen, var fyldt til sidste række.

Erik Eriksen, Agder Teltutleie, Norge, 
havde igen i år taget turen fra Norge til 
Danmark for at deltage i forårsmødet.

Der var mange informationer på bordene, 
da man mødte op til generalforsamlingen.

Alle stemte for brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersens beretning.



Studietur til USA i 2016
– Kursusvirksomheden kører derudaf med AMU Nordjylland 
ved styrepinden. Vi har haft en oplevelsesrig studietur til 
Norge og til efteråret er der møde i Faaborg. Næste års for
årsmøde med minimesse og generalforsamling gennemfø
res på Comwell Rebild Bakker og til efteråret 2016 arrangeres 
der studietur til Orlando, USA.
– Aldrig har vi været så langt fremme med vores planlæg
ning. Det er skønt, for det man får stress af, er ikke det, der 
er nået, men det man ikke når. Det er derfor en fornøjelse at 
sidde i bestyrelsen. Vi ved, at der hurtigt bliver taget fat om 
tingene med den nye konsulentordning, sagde branchefor
eningsformand Svenning Kjær Pedersen.

Hans fulde beretning kan læses på Festudlejer.dk’s intranet.

generAlForsAMlIng

Der var stor koncentration blandt delta-
gerne.

For Gorm Andersen og Lone Jensen, 
Gorms Telt & Serviceudlejning, var det 
første generalforsamling.

Det var en oplagt bestyrelse, som mødte 
op til generalforsamlingen.

Omkring 80 deltagere var mødt op for at følge 
generalforsamlingen og høre vindekspert Svend 
Ole Hansen fortælle om teltberegningerne.

Kasserer Brian Skøtt var kommet på en 
svær opgave, da han skulle forklare et 
regnskab, som han ikke selv kunne forstå.

I alt 66% af medlemsforretningerne var 
mødt op til generalforsamlingen, hvilket er 
det største antal nogen sinde.

 Festudlejer.dk 5
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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:



Her ses den nye bestyrelse: Fra venstre er det Allan Andersen, Festbutikken, Flemming, Jesper Christiansen, KarupThisted 
Serviceudlejning,Karup, Kasper Kennedy, Schlüntz Festudlejning A/S, Brøndby, Lone Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, Varde og Sven
ning Kjær Pedersen, Tinghøj Serviceudlejning, Varde.

Den nye bestyrelse som blev valgt 
på generalforsamlingen, fik hurtig 
ny sammensætning. Kasserer Brian 
Skøtt, Fyns Serviceudlejning, valgte 
nemlig op til det første bestyrelses
møde at trække sig fra kasserer og 
bestyrelsesarbejdet. Travlhed og nye 
udfordringer ligger til grund for hans 
beslutning.
Førstesuppleant Claus Petersen, Hval
sø Teltudlejning, valgte at sige nej 

tak til en bestyrelsespost, så anden 
suppleant Jesper Christiansen, Karup 
& Thisted Serviceudlejning, er blevet 
nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har herefter konstitueret 
sig med Svenning Kjær Pedersen, 
Tinghøj Serviceudlejning, som for
mand, Lone Hjortshøj, Hjortshøj Par
tyservice, som næstformand. Kas
serer jobbet overtages af Kasper V. 

Kennedy, Schlüntz Festudlejning. 
Allan Andersen, Festgården, og Jes
per Christiansen, Karup & Thisted 
Serviceudlejning,er almene bestyrel
sesmedlemmer.

Bestyrelsen valgte på sidste besty
relsesmøde at lade et professionelt 
firma stå for regnskabsdelen, således 
at bogføringsdelen ikke belaster kas
sereren i så høj grad.
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g-dage afskaffes gradvist
Pr. 1. januar 2015 skete der en 
ændring af Gdage betalingen. 
For medarbejdere der er medlem 
af en Akasse og som arbejde 
i mindre end tre måneder, skal 
der kun betales for to Gdage. 
(arbejdsgivergodtgørelse).

I 2016 reduceres Gdage betalin
gen til en dag og pr. 31. decem
ber 2016 er det slut med Gdage 
betaling for korttidsansatte med
lemmer af en Akasse.

De korttidsansatte med mindre 
end tre måneders ansættelse vil 
da få udbetalt dagpenge.

Vikarer er at regne som korttids
ansatte, hvis de har et ansæt
telsesforhold på under tre måne
der. Det også selv om vikaren er 
genindtrådt i gammel anciennitet. 
Loven omtaler nemlig kun begre
bet ansættelse og ikke ancien
nitet.

Kilde: DI

spørgsmål og svar

Spørgsmål:
Hvornår skal en arbejdsgiver 
reagere over for en ansat, der 
fejlagtigt får udbetalt en for 
høj løn? Hvornår forældes kra
vet om tilbagebetaling?

Svar:
Der skal reageres, så snart fej
len opdages. Der gælder den 
almindelige forældelsesfrist 
på 5 år for hvornår et til
bagebetalingskrav er for
ældet.

ny Bestyrelse 
med hurtige udskiftninger
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Aldrig tidligere har der været så 
mange udstillere og besøgende på 
en minimesse som den i år. I alt 19 
udstillere havde taget opstilling i den 
gamle lade fra 1872 og ikke mindre 
end 72 besøgte messen.

Ros og gevinst til ordrebøgerne 
De sidste nyheder inden for Festud
lejningsbranchen blev præsenteret 
af udstillerne til inspiration for de 
mange deltagere. En messe der fik 
meget ros og gav meget inspiration 
til Brancheforeningens medlemmer 
og betydelige ordrer i ordrebøgerne 
hos udstillerne.

Meget plads til næste års messe
– Minimessen har været en overra
skelse af de helt store. Nogle fanta
stiske rammer at afvikle den i og en 
ualmindelig hyggelig atmosfære har 
kendetegnet arrangementet. Bestyrel
sesmedlem Allan Andersen har gjort 
et stort arbejde for at få nye udstillere 
med. Det er lykkedes og hans tro er, 
at der til næste år kommer endnu 
flere. Det har vi taget højde for ved at 
havde lejet en stor sal på Hotel Com
well Rebild Bakker, fortæller bran

succes med minimesse 
i hyggelige rammer

Lisa Frederiksen, Sæby Festservice, Jør
gen Svendsen, AUdlejning og Rene 
Frederiksen, Sæby Festservice, hos 
Kontorcirklen, der her er præsenteret 
ved Lars Bybjerg.

Cliff og Lotte Skøtt, Odense, i snak med 
Lizette Hilaire, Ken Storkøkken.

Kennet Plauborg, Kibæk Presenning, 
orienterer Gorm Andersen og Lone Jen
sen, Gorms Telt & Serviceudlejning, om 
beregningerne på deres rammetelte.

Martin Bøgelund, Midtjysk Festudlejning, 
var faldet i god snak med Asger Greger
sen og Kristian Hansen, Sækko.

Lene og Svenning studerer her slush
icemaskine hos Kasper Vestergaard, 
Innsale.



Preben Thomsen, Ikadan, præsenterer nyheder i form af en samleskinne 
for Mark Mikkelsen, Trekantens Oliefyrsservice.
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cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen.

Udlejningsbranchens eneste 
messe
– Vi kan kun være stolte af dette 
arrangement, som er blevet besøgt 
af 66% af vore medlemsforretninger. 
Det har vi aldrig prøvet før, men vil 
gøre hvad vi kan til, at såvel vore 
medlemmer som ikke medlemmer 
kigger ind. Det er den eneste og stør
ste messe der henvender sig direkte 
til udlejningsbranchen og så er det 
med at få kendskabet til den ud til 
flest mulig.

Nyt medlem
– At ikke medlemmer kommer tæt på 
vore aktiviteter, ser hvem der er med 
og hvad vi laver er motiverende for et 
medlemskab. Vi fik et nyt medlem på 
messen, idet en kollega havde plan
lagt et besøg. Han fik svar på mange 
af sine spørgsmål og tegnede sig som 
medlem af foreningen. Han vil gerne 
være en del af det professionelle 
fællesskab, understreger Svenning 
Kjær Pedersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Rene Frederiksen, Sæby Festservice, får 
her instruktion i samling af scenemodu
ler af Claus Ulrik Larsen, Scenesalg.

Carsten Aamand, Aamand Udlejning,  

fik et godt tilbud på porcelæn fra Anita 

Roed og Jens Toft, Brønnum.

Jesper Christiansen, Karup Teltudlejning og Mark Mikkelsen, Trekantens Oliefyrsservice, 
får sig en snak om bilkøb med salgschef Ole Trier, Ringsted Erhvervs Auto A/S.

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen får her informationer fra 
Kim Kielstrup, O. B. Wiik.

 Brian Skøtt ses her i Bran
cheforeningen Danske Festud
lejers bod i snak med Christian 
Willesen, DKS.
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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



Morten Overgaard, Bent Brandt, får sig en god snak 
med Lis og Jens Nielsen, Vigerslevlund Udlejning.
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Forårsmødet med minimesse og 
generalforsamling vil blive husket 
som den største, hyggeligste og mest 
besøgte. Sonnerupgaard, Hvalsø, var 
ramme omkring arrangementet, der 
til minimessen samlede ikke mindre 
end tyve udstillere, 70 deltagere og 
blev afholdt i nogle helt fantastiske 
lokaliteter.

Nyheder og pristilbud
Fantastiske omgivelser at afholde 
minimessen i, konstaterer næstfor
mand Lone Hjortshøj og glemmer 
ikke glæden ved den massive opbak
ning, som arrangementet har fået.
– Det er skønt at se den store opbak
ning der er fra leverandører. Mange 
varegrupper er repræsenteret og det 
gør, at vores medlemmer får de sid
ste nyheder at se og afstanden mel
lem leverandører og kunderne redu
ceres. Her er der tid til at snakke om 

tingene, stille spørgsmål, forhandle 
priser og snakke sig frem til løsninger. 
Det er mange af vore medlemmer 
glade for, understreger næstformand 
Lone Hjortshøj, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

God tidshorisont øger 
tilslutningen
Bestyrelsesmedlem Allan Andersen 
ser frem til igen næste år at stå i spid
sen for minimessens afvikling og tror 
på, at den bliver endnu større.
– Tidspunktet og rammerne for næste 
Forårsmøde er på plads. Det gør, at 
udstillerne allerede nu kan afsætte 
tid til deltagelse i messen. Den gode 
tidshorisont er udstillerne glade for 
og mange af dem som ikke er med i 
år, vil være klar til at deltage næste år. 
Jo større udbud og bredde minimes
sen har, jo mere spændende bliver 
det at deltage i den. 

Kollegial snak og inspiration

 Ronnie Banerjee, Frisk pres set, ser
verer her friskpresset appelsinjuice for 
Lotte og Cliff Skøtt, Fyns Serviceudlej
ning.

Lisa og Rene Frederiksen lytter til nyhe
der fra Kim Jansdorf, O. B. Wiik.

Kim Johansen, Lifetime, viser her Kasper 
W. Kennedy, Schlüntz, Festudlejning, 
og Erik Eriksen, Agder Teltutleie, en af 
deres plastikbænke.

Kirsten Petersen, Hvalsø Teltudlejning 
var meget interesseret i den slushice
maskine, som Jan Torp fra Pantom viste 
frem.

Carsten Svendsen, Kibæk Presenning, havde spændende ny
heder omkring opstillingsvejledning, som han her deler med 
Flemming Andersen og Jesper Christiansen, Karup & Thisted 
Teltudlejning.
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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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Er der problemer med at få pengene 
hjem fra kunderne, så skal man bare 
henvende sig til Key account manager 
Karina Østerdahl eller Christian Wille
sen, Dansk KreditorService a/s i Vejle. 
De er klar til at række festudlejere en 
hånd, når det gælder inddrivelse af 
pengene. 

Det fik direktør Tom Rasmussen og 
Marlene Møller, Roskilde Teltudlej
ning, og Rent a Tent tips om, da 
de deltog i Brancheforeningens mini
messe på Sonnerupgaard. 

– Vi er en over 25 år gammel institu
tion, der hvert år hjælper masser af 

selvstændige med at få tilgodeha
vender hjem. Det vil vi også kunne 
hjælpe jer festudlejere med, siger 
Key account manager Karina Øster
dahl, DKS, Vejle.

Det har været en positiv oplevelse at 
være udstiller på minimessen. Kon
takten til medlemskredsen er af stor 
betydning. Det er her, man kan få en 
faglig snak om tingene, få løst eventu
elle spørgsmål og finde fælles løsnin
ger, mener konsulent Kaj Rosenstedt, 
Teknologisk Institut, som gennem 
flere år har været en trofast deltager 
på Forårsmødernes minimesse.

Mange spørgsmål er blevet løst
– Jeg er altid at finde blandt udstil
lerne. Her får man en nær kontakt til 
medlemmerne og kan få en snak om 
problemstillinger, der rør sig omkring 
vort område. På denne minimesse har 
det i høj grad været certificeringen af 
telte og transportable konstruktioner, 
som har været det store emne. Jeg 
har fået mange bestillinger på cer
tificeringer med hjem. Det samtidig 
med at mange har fået svar på de 

spørgsmål, de har til certificeringen, 
pris, måden vi gør det på osv., siger 
konsulent Kaj Rosenstedt, Teknologisk 
Institut.

Det umulige gjort muligt
– Store problemstillinger er blevet 
små og det umulige gjort muligt, når 
der har været tid til at snakke tingene 

igennem. En vigtig snak som både jeg 
og gæsterne lærer af, understreger 
Kaj Rosenstedt, Teknologisk Institut.

Key account ma
nagerne Karina 
Østerdahl og 
Christian Wil
lesen, Dansk Kre
ditorService a/s 
ses i dialog med 
Marlene Møller 
og Tom Rasmus
sen, Roskilde 
Teltudlejning og 
Rent a Tent.

Debitorerne får det ikke let

Det umulige bliver muligt 
på minimessen

Kaj Rosenstedt, TEknologisk Institut, får 
sig her en snak med Gorm Andersen 
og Lone Jensen, Gorms Telt & Service
udlejning, Bindslev, 
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Hele Danmark skal vindes med 
god service
Ved fusion med Rent a Tent, Herlev, 
har Tom Rasmussen, Roskilde Teltud
lejning, øget sin udlejningskapacitet 
så meget, at han er en af Sjællands 
største festudlejere. Men ambitioner
ne er at erobre markedsandele i hele 
Danmark. Ved at erhverve sig domæ
net telt.dk oplever han et så stort 
antal henvendelser fra hele landet, at 
der ligget et potentiale i at opdyrke 
markedet uden for Sjælland. Det sker 
ved at han er i fuld gang med at søge 
samarbejdspartnere rundt omkring i 
landet, så den fysiske afstand ikke 
bliver noget problem.

Forventer yderligere opkøb
– Der er så mange henvendelser til 
telt.dk, at jeg ikke kan sidde det 
overhørigt. Det er med at bøje sig 
ned og samle mulighederne op. Det 
har jeg gjort og er godt i gang med 
at opbygge et landsdækkende sam
arbejde om levering til alle slags 
festligheder. Med nogle gode ser
vicemindede samarbejdspartnere vil 
vi nå langt, understreger direktør Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltudlejning og 
Rent a Tent ApS. Han understreger, 
at udviklingen går i retning af, at han 

Fem af de faste ledere for Ros
kilde Teltudlejning og Rent a Tent 
ses her. Fra venstre er det Flem
ming Langbak, Emil Jacobsen, 
Tom Rasmussen, Lukas Jasniewski 
og Thomas Hjort.

roskilde fusionerer 
med rent a tent

Direktør Tom Rasmussen ses 
i dialog med sin nye medar
bejder og formand Flemming 
Langbak, som følger med fra 
Rent a Tent.

To lagertelte er blevet rejst for 
at kunne rumme de 70 last
vognlæs af materialer, som 
er transporteret til Roskilde 
Teltudlejnings lager i Hede
husene fra Rent a Tent.

Direktør Tom Rasmussen, Ros
kilde Teltudlejning og Rent a 
Tent, ses her foran en af de 
lagerhaller, der er opbygget 
i Hedehusene for at kunne 
rumme det materiel, der efter 
fusionen rådes over.
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forventer fusion med andre udlej
ningsforretninger i løbet af de kom
mende år.

Udsolgt i flere weekender
– Jeg stod i en situation, hvor omsæt
ningen var der, at enten skulle jeg 
gå en million ned eller øge omsæt
ningen med to millioner for at der 
var den optimale forretning. Med 
muligheden for at fusionere med Rent 
a Telt, Herlev, blev løsningen den 
sidste. Jeg ser frem til en væsentlig 
udvikling på udlejningsmarkedet, og 
der har været en rigtig god start på 
sæsonen. Vi har haft flere week
ender, hvor vi har måttet melde alt 
udsolgt og får det på samme måde 
her i sommersæsonen. 

Otte fastansatte og tyve 
løsarbejdere
– Med en god og motiveret stab af 
medarbejdere fra Roskilde Teltudlej
ning og fire faste medarbejdere fra 
Rent a Tent samt en del løsarbejdere, 
ser jeg positivt på fremtiden. Jeg 
forventer en stab på otte faste med
arbejdere hele året samt omkring tyve 
ansatte i sæsonen. 

Kæmpearbejde op til sæsonen
– At få samlet to så store udlejnings
forretninger er en opgave. Alt bliver 
samlet i vores bygninger i Hedehu
sene. Det gør, at vi har måttet lave 
telthaller, tilbygninger, om rokeringer 

på lageret og få etableret kontor
faciliteter. Et kæmpe arbejde op til 
en sæson, men en udfordring som 
både jeg og personalet finder spæn
dende. 

Service gør at kunderne 
kommer igen
– Den vigtigste opgave for os er at 
fortsætte den nære kontakt til lejerne 
og servicere dem, så de altid får 
en god oplevelse af os ved deres 
arrangementer. Jeg har aldrig opsøgt 
kunder. De er kommet til os og gen
nem den service vi har ydet, er langt 
de fleste kommet igen. 
Det er også servicen, der skal være 
lede pilen fremover, siger direktør 
Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlej
ning og Rent a Tent ApS.

Det er et kæmpe logistikarbejde, 
der skal laves i lagerhallerne ved 
Roskilde Teltudlejning, efter at 
Rent a Tent er købt til.

Direktør Tom Rasmussen har mid
lertidig overtaget medarbejder
nes kantine til kontor. Han af
venter kommunens OK til at lave 
nybyggeri ved lagerhallerne.

Der er tale om et travlt forår hos 
Roskilde Teltudlejning efter at de 
har fået 6.000 m2 ekstra telt samt 
masser af ekstra inventar. Alt skal 
gerne på plads, inden højsæso
nen starter op.

Formændene Flemming Langbak 
og Thomas Hjort i gang med at 
tælle op på de teltduge, som 
fusionen nu råder over.
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KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

Kontakt os for 

yderligere oplysningereller 

eller se på vores 

hjemmeside 

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
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I
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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

Fortius
Stilfuld glasserie 
med kantskårsgaranti på drikkekanten
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   Mål i mm:
A 94170001 Rødvin 60 cl D/H: 96/220
B 94170101 Rødvin 51 cl D/H: 93/210
C 94170201 Hvidvin 37 cl D/H: 83/203
D 94170301 Hvidvin 30 cl D/H: 75/195
E 94170401 Portvin 25 cl D/H: 74/186
F 94177001 Champagne 20 cl D/H: 68/213
G 94177101 Champagne 17 cl D/H: 36/200

Kun salg i hele kartoner á 12 stk.

Enhedspris.......................9,95



Samler trådene og besvarer 
spørgsmål
Spørgsmål og problemstillinger skal 
ikke tynge medlemmerne i Branche
foreningen Danske Festudlejere. Der 
er i mange tilfælde kun en telefonop
ringning mellem spørgsmål og svar, 
efter at Heine Pedersen er blevet 
ansat som deltidskonsulent i Branche
foreningen.
En service som mange medlemmer 
har gjort brug af og som de har været 
glade for.

Finder svar på spørgsmål
– Det er meget bedre med et hurtigt 
svar end at man begynder at lave 
egne teorier, mener konsulent Heine 
Pedersen og henviser til, at der især 
omkring certificeringslovgivningen 
har været mange teorier, som ikke 
holder vand.

– Har man som medlem af Branche
foreningen spørgsmål, som jeg kan 
være behjælpelig med, så er man 
altid velkommen til at kontakte mig 
på mobil 21 42 68 39. Det kan være 
om småt eller stort og jeg vil forsøge 
at gøre mit bedste. Det jeg ikke ved, 
kan jeg måske finde et svar på gen

nem det netværk jeg har til mange 
sider. Vigtigt er det, at den der står 
med et spørgsmål, kan få hjælp til 
at få det løst, siger konsulent Heine 
Pedersen, der har 34 års erfaring i 
festudlejningsbranchen.

Bred erfaring
– Det er en ny service i Branchefor
eningen, som er kommet godt fra 
land. Vores konsulent har en bred 
erfaring fra alle dele af festudlejnings
branchen, som vi nu kan gøre brug 
af. Står man i en situation, hvor der 
er brug for hjælp eller spørgsmål 
der presser sig på, så ring endelig 
til Heine Pedersen og han giver svar 
eller undersøger tingene, siger bran
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen.

Kort vej fra spørgsmål til svar
– Vi er en Brancheforening af profes
sionelle udlejere, som gerne skal have 
kort vej fra spørgsmål til svar. Det kan 
være i relation til kunderne, Bered
skabsinspektører, byggesags konto
rer, leverandører, lovgivning omkring 
forskellige forhold osv. som er vigtige 
at få løst. Alle spørgsmål kan selvføl
gelig ikke besvares nu og her, men 

kan undersøges og formidles videre 
til den enkelte eller blive en del af 
et nyhedsbrev, hvor alle medlemmer 
kan få gavn af oplysningerne. 

Få sagen vendt på hovedet
– Det kan også være for at få vendt 
en sag på hovedet og se den fra for
skellige vinkler, der kan hentes hjælp 
til. Her kan det være en god ide 
at lade en udefra se på tingene og 
komme med et udspil, understreger 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, og henviser til kon
sulent Heine Pedersen som en god 
sparingspartner.

Samler trådene
Ud over det at svare på spørgsmål 
er konsulent Heine Pedersen også 
ham, der er med til at samle trådene 
i Brancheforeningsarbejdet.  Ham der 
sørger for kontakten til nye medlem
mer, Folketinget, Energistyrelsen og 
mange andre. Det samtidig med at 
han samler punkterne til bestyrel
sesmøder og generalforsamlinger, 
finder afviklingssteder for for
og efterårsmøder og ordner 
mange andre opgaver i 
Brancheforeningen.

Konsulenten samler trådene
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At lave statiske beregninger af telte, der skal opfylde de sik
kerhedskrav, som lovgivningen foreskriver, er ikke noget man 
bare gør på en formiddag. Det understreger teamet hos 
civilingeniør og vindekspert Svend Ole Hansen, som de sid
ste måneder har været i fuld gang med at lave beregninger.

Beregning er afhængig af hvor teltet er opstillet
– Telte er flytbare konstruktioner og kan derfor placeres 

i forskelligt terræn og underlag hvilket er forskelligt fra 
permanente konstruktioner, hvor disse faktorer normalt er 
velkendte. Dette gør at man skal igennem mange forskel
lige kombinationer i beregningerne for at afdække disse 
variationer, hvilket er med til at gøre teltberegninger til en 
beregningstung opgave, understreger civilingeniør Hakon 
Christensen, som er en af teamet på fem medarbejdere, 
som har specialiseret sig i teltberegninger.

Udarbejdet program letter 
fremtidige beregninger

Jonas Knudsen og teamet lærte meget af møder med festudlejere og producenter. Herved fik de vigtige 
informationer til indarbejdelse i vindberegningerne.

Svend Ole Hansen dis
kuterer her vigtige detal
jer i beregningerne igen
nem med teamet.



Udarbejdet program letter 
fremtidige beregninger

Alt der kan gå i stykker beregnes
– Der bliver lavet beregninger på såvel de mindste som 
de største dele i et telt.  Alt der kan gå i stykker bliver gået 
igennem og beregnet. Da producenterne af teltene ikke 
nødvendigvis bruger de samme materialer og størrelser, kan 
vi ikke bare lige overføre beregningerne fra en producent 
til en anden. Vi har en tavshedspligt over for vores kunder, 
hvilket betyder at vi arbejder fortroligt sammen med hver 
teltproducent, når vi laver analyser og beregninger, siger 
teamleder Marie Louise Pedersen.

Tyve procent reduktion på telte
– Telte og faste bygninger opfører sig forskelligt. Den faste 
bygning skal stå fast under alle vindforhold. Det gør teltet 
ikke. Det er bygget til at kunne bevæge sig og teltdugen 
gør, at det for vinden er som en dyne at slå i. Det vil sige at 
vinden medfører en øget dæmpning af konstruktionen, som 
er medvirkende til en reduktion af vindlastens størrelse på 
tyve procent. Det betyder, at teltkonstruktionerne vil kunne 
holde til større vindstyrker, og at der ikke stilles så store krav 
til forankringerne. 

Nyudviklet program minimerer tidsforbruget
– Det har været spændende opgaver og udfordringer. En 
stor udfordring har været at lave et program for beregnin
gerne som gør, at vi fremover vil kunne lave beregningerne 
lettere og hurtigere. En stort og omfattende opgave, som vil 
lette arbejdet og minimere tidsforbruget fremadrettet, siger 
civilingeniør Morten Hansen, der har stået for udviklingen af 
beregningsprogrammet.

At lave beregninger på telte er væsentligt mere krævende 
end at lave det på faste bygninger, erkender ingeniør Hakon 
Christensen.
For ingeniør Morten Hansen og Hakon Christensen har det 
været en stor udfordring at udarbejde et program, som 
hurtigt vil kunne lave beregninger på et telt.
For teamleder Marie Louise Pedersen har det været en 
spændende proces at lede teamet frem til og igennem de 
mange beregninger af telte, som er udført.
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Discount 
certificering aflyst
Lund Telte ved Kibæk havde lørdag den 25. april 
2015 inviteret kunder til en certificeringsdag. Der 
var lagt op til at kunne spare en formue ved, at 
certificeringsorganet Midtconsult på dagen kunne 
certificere alle teltbredder og producenttyper for 
kun kr. 2.000.00 pr. bredde, hvilket er langt under 
de priser, certificeringen ellers udbydes til.

Folk kunne ifølge invitationen bare komme med 
deres teltgrej, som de så efterfølgende ville kunne 
få et certifikat på.

Midtconsult kunne ikke overskue sagen
– Vi så det som en oplagt besparelsesmulighed for 
teltejere, der hurtigt og billigt ville kunne få overstået 
certificeringen. Vi blev imidlertid nødsaget til at 
aflyse certificeringsdagen, da Midtconsult med
delte, at de ikke kunne overskue sagen, siger Morten 
Lund, Lund Telte, Kibæk.

Certifikater skal tages mere seriøst
– Det er for useriøst med en sådan discount certi
ficeringsdag. Det ødelægger troen på det seriøse 
med certificeringen, hvor jeg forventer, at der er 
strengere krav til certificeringsorganerne om en 
grundig inspektion af telt materiellet. Jeg er nødt 
til at sige, at Danak som er ansvarlig for, at firmaer 
kan blive akkrediterede til at certificere teltet, for
håbentlig heller ikke finder dette koncept værende 
et god tiltag. Jeg er da glad for, at Midtconsult trak 
følehornene til sig.

– Man kan jo heller ikke bare køre et af sine køre tøjer 
til synshallen, og så er resten af vognparken synet,
Udtaler brancheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen, Brancheforeningen Danske Festudlejere. 

Vil godt kunne være med
Morten Prinds, Midtconsult bekræfter, at der har 
været en aftale om at holde et arrangement hos 
Lund Telte. Vedrørende aflysningen henviser han til, 
at det kræver en vis planlægning, før man kan afhol
de det, og der har man ikke haft i denne situation. 
Han oplyser, at der ikke er planlagt lignende arran
gementer andre steder i landet, men at Midtconsult 
godt ville kunne deltage i sådanne, hvis der bliver 
taget initiativ hertil. Han afviser dog, at man kan 
komme til deres kontor med sit materiel og få det 
inspiceret og begrunder det med pladsmangel.
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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



På vej fra et af møderne hos Teknologisk Institut ses her konsulent Heine Peder
sen, Centerchef Claus Erichsen Kudsk, konsulent Claus Dalbøge, næstformand 
Lone Hjortshøj og brancheforeningsformand Svenning Kjær Pedersen, begge 
Brancheforeningen Danske Festudlejere.

Samarbejdsaftale 
med Teknologisk Institut

Rabataftale med Teknologisk
Institut er kommet godt fra 
land
Efter en grundigt research har 
Brancheforeningen Danske Fest
udlejere indgået en samarbejds
aftale med Teknologisk Institut om 
certificering af rammetelte.

– Vi har arbejdet frem mod at 
lave certificeringen så professio

nel, smidig og billig som muligt 
for vore medlemmer. Med en 
aftale om forløb ved certifice
ringen og en rabataftale for vore 
medlemmer har vi været klar til 
at indgå aftalen med Teknologisk 
Institut, siger brancheforeninges
formand Svenning Kjær Pedersen, 
der understreger, at samarbejdet 
er blevet startet godt op.
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teltene. Det er yderst kritisabelt, hvis 
udstedelse af certificeringsbeviser 
bliver som at kunne trække dem i en 
automat. Det indtryk kan man godt få, 
når man hører om de inspektioner og 
certificeringer som omtales. Om det 
er fup eller fakta, kan jeg ikke gå ind i, 
men målet er at det må være seriøst, 
siger brancheforeningsformand Sven
ning Kjær Pedersen.

Beklageligt og irriterende
– At det har trukket med udstedelse 
af certifikater er for mig at se et tegn 
på seriøsitet fra de certificeringsorga
ner, som vil sikrer sig, at lovgivnings
kravene er opfyldte. En seriøsitet 
som har givet ventetid hos udlejere, 
producenter, byggesagskontorer og 
arrangører. En situation som er bekla
gelig og irriterende, men hvorfor vi 
foreslog et fredsår. 

Frihjul 
– Vi må erkende, at vi i flere år har 
skullet leve op til de krav, som i dag 
er indeholdt i certificeringsreglerne 
med krav til teltkonstruktioner og for
ankringer. Vi har fået lov til at køre på 
frihjul, da de fleste af landets kom
muner ikke har krævet lovgivningen 
overholdt. Det er der nu lovgivnings
mæssige krav om og dem bør vi 
opfylde og ikke gå på kompromis 
med, understreger brancheforenings
formand,  Svenning Kjær Pedersen.

nyt certifice ringsorgan
Midtconsult er nyt certificeringsorgan
Brancheforeningen Danske Festudlejere byder  Midtconsult, Åby  høj, 
VELKOMMEN som nyt certificeringsorgan for telte og transportable 
konstruktioner.

– Vi ser frem til et godt samarbejde med Midtconsult om de mange 
udfordringer der er inden for certificerings området, siger branche
foreningsformand Svenning Kjær Pedersen.

 Fortsat fra forsiden

som opfylder Euro Code EN 1993. 

Positiv indflydelse
– Det har været en stort og tur
bulent udfordring at komme igen
nem. Men en indsats der har vist sig 
at have positiv indflydelse over for 
vores medlemmer. De kan nu gå i 
front over for festarrangører og kom
muner og vise, at de har deres cer
tificeringer på plads. Professionelle 
udlejere, som gør en forskel, slutter 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

 Fortsat fra side 3

rådgivende  ingeniører
m cidt onsult
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www.zederkof.dk  •  Prins Christians Kvarter 28  •  7000 Fredericia
Lagerførende • Dag til dag levering • Nordens største leverandør til udlejere

Vi er din full-service partner 

for telte
til professionelle

Som leverandør med mere end 15 års erfaring til udlejnings-
markedet, er vi dag det mest sikre valg!
Z-tent aluramme programmet er i dag markedets mest 
komplette teltsystem og giver dig både den højeste kvalitet til 
den laveste pris, og den mest fleksible løsning.
Alt du køber ved Zederkof indgår i et unikt ”Add on” system, der 
gør dig som kunde i stand til at opfylde kravene til EN normen 
og Eurocode normen med tilhørende danske annekser.

Vindkryds-wirer til tag og 
sider - alle teltstørrelser

Barduner Betonsystem Pløkker - heavy duty og 
almindelig

Vores mange årige erfaring har gjort, at vores dele er tilført mange små forstærkninger og unikke detaljer, der forlæn-
ger levetiden og dermed sikrer din investering.
Som noget nyt tilbyder vi udover markedets bedste kvalitet til markedets bedste pris, en ”KICK back” ordning, der giver 
dig endnu flere fordele, end du kan opnå andre steder.

Kontakt en af vores teltspecialister, for en yderligere snak om dine fordele.

Peter Zederkof
Mobil 22 11 80 21
peter@zederkof.dk

Milla Mendes
Tlf. 89 12 12 61
milla@zederkof.dk

Steen Bollerslev
Mobil 22 11 80 06
stb@zederkof.dk

Vi leverer alt i komplette løsninger eller som løsdele:
• Aluminium i 2-spors og i 4-spors (stærkeste legeringsstyrke på markedet)
• Fittings i almindelig ”light version” og i ”Heavy duty version” (stærkeste ståltype)
• Pløkker i flere størrelser til løsning af enhver opgave
• Stålwiresystem til ekstra stabilisering
• Bardunsystem til ekstra sikring hvor det kræves
• Komplet vægt sortiment bestående af stativsystem samt unikt betonklodssystem
• Markedets højeste kvalitet i pvc dug i egen hvid farve (ikke for ”gul” og ikke for ”Blå”)
• Markedets bedste keder (der ikke knækker i frost)
• Vi lagerfører både sider med keder og med lynlås
• Markedets bedste ”PVC fittings” (legeret messing der ikke ruster)
• Brandhæmmende vindues folie (måske som de eneste i branchen)

Vi tilbyder:
• Alt på lager til supplering fra dag til dag
• Markedets bedste priser• Markedets højeste kvalitet• Komplet beregnet og efterprøvet system



Den nye certificeringslovgivning gi 
ver grundlag for en gennemgang af 
udlejningsforretningernes leje og 
leveringsbetingelser, mener advokat 
Mogens Kjær, Kjær Advokat, Løgstør. 
Han mener, at den nye lovgivning 
giver udlejerne en række forpligti
gelser til at yde lejerene informatio
ner, som ikke er indeholdt i mange 
leje og leveringsbetingelser. Vigtige 
forhold at få på plads inden udlej
ningssæsonen, understreger han.

Spørgsmålene er mange
– Hvad er lejers og udlejers forpligti
gelser præcist i forhold til indgåelse 
af en lejekontrakt. Hvem gør hvad og 
hvem betaler for at få det gjort? Hvor
dan sikrer man sig over for, at den 
række af informationer som ejeren af 
et telt eller transportabel konstruktion 
er forpligtiget til at give lejerne, er 
på plads? Hvordan opstilles et telt 
rigtigt? Hvilke forankringer skal lejer 
sørge for at der er sket af teltet?
Hvem ophænger certifikatet i teltet? 
Hvem har ansvaret for, at telte er 
opstillet efter certificeringslovgivnin
gens krav? Spørger advokat Mogens 
Kjær, Kjær Advokat, Løgstør, og 
understreger, at disse spørgsmål kun 
er nogle af mange.

Man skal ikke tro, men vide
– Den professionelle udlejer har en 
klar forpligtigelse til at give kunderne 
de optimale informationer. Får de 

dem ikke, hvad har de så at tage 
udgangspunkt i? Klarhed i leje og 
leveringsbetingelserne er også en vig
tig del af et samarbejde. Hvem gør 
hvad og hvad siger lovgivningen, at 
der skal gøres. Forhold som er vigtige 
at få afklaret, før der indgås en leje
kontakt for kunderne. Man skal ikke 
tro at et samarbejde beror på visse 
betingelser. Man skal vide det og 
have det skrevet ned.

Billigere at forebygge end at 
ende i en retssag
– Den nye certificeringslovgivning 
er uigennemskuelig for såvel kunder 
som festudlejere. Mange kender den 
ikke og ved ikke, hvilke forpligtigelser 
der er for såvel ejer som lejer. Forhold 
som er vigtige at få på plads, inden et 
problem opstår. Det der tager tid at 
få på plads for at et juridisk slagsmål 
kommer i gang tager væsentlig korte
re tid end når det juridiske møllehjul 
er i gang. Ligeledes koster det langt 
fra det samme at forebygge med 
klare og reelle oplysninger end det 
gør at ende i en retssag. Derfor en klar 
opfordring til at få formaliteterne på 
plads hurtigst muligt, siger advokat 
Mogens Kjær, Kjær Advokat, Løgstør.

Forskellige krav til private og 
professionelle
– Over for private som professionelle 
kunder er det vigtigt at have infor
mations og juridiske betingelser på 

plads. Over for private er der krav 
om en betydelig information, da man 
her skal tage som udgangspunkt, at 
de ikke kender til lovgivningen og 
ansvarsfordelingen. Over for profes
sionelle kunder er det ligeledes vig
tigt, at de har fået de informationer 
der skal til for at indgå en leje og 
leveringsaftale. Det er her, at den 
professionelle festudlejer skal vise, at 
man gør en forskel. Det ved at have 
de optimale informationer på plads 
og lejeog leveringsbetingelserne på 
plads.

Hvem står bedst i en retssag
– Bliver en fest aflyst, fordi der blæ
ser for meget til, at teltet må være 
i brug. Stoppes en byfest fordi der 
ikke er ansøgt om tilladelse til teltets 
opstilling. Nægtes opstilling af et 
telt, fordi det ikke er certificeret eller 
der foreligger en byggesags god
kendelse. Forlanges et telt rømmet 
grundet at forankringerne ikke følger 
certificeringsvejledningen, så vil det i 
alle tilfælde betyde et juridisk slags
mål. Hvem der står bedst i en retssag 
afhænger i mange tilfælde af de 
informationer og den leje og leve
ringsaftale der er indgået mellem lejer 
og udlejer, siger advokat Mogens 
Kjær, Kjær Advokat, Løgstør, og 
opfordrer til at få disse aftaler 
på skrift og underskrevet af 
begge parter.

Juridiske 
afgørelser 
afhænger af 
forberedelserne

Advokat Mogens 
Kjær, Kjær Advo

kat, Løgstør, opfor
drer alle udlejere 
til at få opdateret 
deres kontrakt på 
leje og leverings

betingelser.
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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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