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Festudlejer Henrik Bøtcher, FløngPar-
tyTelt, følte det som det rene tyveri, 
da han fik en opkrævning fra By- og 
Miljøforvaltningen i Gladsaxe kom-
mune på kr. 1.270,02. Det for en lov-
pligtig anmeldelse af et certificeret 
telt til over 150 personer opstillet i 
kommunen. En anmeldelse som skal 
foretages efter den nye vejledning 
om opstilling af telte, som trådte i 
kraft den 1. juli 2016. 

Pålagt anmeldelse udløser gebyr
– Jeg anmeldte teltopstillingen på 

lejers vegne og medsendte certifikat 
på teltet og en professionel udfær-
diget pladsfordelingsplan. Det får jeg 
en faktura på for to timers arbejde, 
hvilket jeg finder urimeligt. Det tager 
kun få minutter for By- og Miljøfor-
valtningen at sende det videre til 
de, som orienteres om opstillingen. 
Tidligere har der ikke været noget 
gebyr at betale, når de samme ting 
blev sendt til Beredskabet. At sags-
behandlingen har skiftet kontor, kan 
ikke betyde, at vi nu skal lænses for 

Kommuner på  
skråplan med gebyrer
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Festudlejer Henrik Bøtcher, FløngPartyTelt, Hedehusene og Brancheforeningens for-
mand Svenning Kjær Pedersen fremviser her den pladsfordelingsplan, som blev sendt 
sammen med orienteringen, der ikke skal betales gebyr for.
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Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege

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

Telte til alle formål!

Med certifi cering

Høj vindlast

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

Priser fra kr. 
1.998,-excl. moms 

Stort lager af telte 
og presenninger!

Presenninger

fra kr. 40,-
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Brancheforenings-
formand Svenning 

Kjær Pedersen.

Vi følte os virkelig brændt af, da Tra-
fik- og Byggestyrelsen stik imod aftale 
meddelte, at den nye certificerings-
vejledning ikke kom ud til høring og 
at vi ikke blev indkaldt til aftalt møde 
omkring dens indhold, før den blev 
gældende og sendt rundt til alle rele-
vante organer. Et svigt som er taget til 
efterretning og nu er certificeringsvej-
ledningen på gaden, gældende fra 
1. juli 2016.

Uanstændigt
Jeg finder det uanstændigt først 
at bringe den på banen midt i en 
højsæson. Et forhold som vi ved 
tidligere møde med Trafik- og Byg-
gestyrelsen har påpeget ikke måtte 
blive tilfældet. Det ud fra at vi ikke har 
nogen jordisk chance for at realisere 
nye tiltag midt i en højsæson.

Hørt på mange punkter
Nu er den nye certificeringsvejled-
ning her og vi kan konstatere, at vi er 
blevet hørt på mange punkter. Det 
ved løbende at have anført realite-
terne over for Trafik- og Byggestyrel-
sen og Transport- og bygningsmini-
steren og de møder, der har været 
med embedsmændene. Vi har anført 
behovet for en række ændringer, 
tilføjelser af nye tekster, behov for 
udvikling af brugbare materialer og 
øvrige tilpasninger.

Fyraftensmøder
Der bliver nu tid til at sætte sig ind 
i den nye certificeringsvejledning, 
så den kommer til sin ret til næste 
års hovedsæson. Vi vil derfor bruge 
efteråret til fyraftensmøder på Sjæl-
land og Jylland og her få sat fokus på 
tilretningerne og hvilke ting, der skal 
arbejdes videre med. Da der er tale 
om en vejledning, er der mulighed 
for at få den rettet til. Var det lovgiv-
ningen, så er det meget sværere at få 

den ændret, da den så skal gennem 
folketingets vedtagelse.

Oplæg til lejekontrakt
Vi har til efterårsmødet et forslag klar 
til lejekontrakt. Et udkast som vi gerne 
vil have lejlighed til, at I kan drøfte 
med advokaten og hinanden, så vi 
kan få den rettet til. Herefter vil den 
være et godt grundlag for den dag-
lige udlejningsvirksomhed. Det som 
en helhed eller hvor I som medlem 
af Brancheforeningen vil kunne bruge 
dele af den i jeres lejekontrakter.

Ulovligt brug af logo 
kostede dyrt
Vi har i sommerens løb fået afslut-
tet en sag mod Ebbes Udlejning 
vedr. ulovligt brug af branchefor-
eningens logo. Det blev afsluttet med 
et omkostningstungt forlig for Klaus 
Ebbe, Ebbes Udlejning, der måtte 
betale Brancheforeningen Danske 
Festudlejeres advokathonorarer påly-
dende kr. 6.250,00 og al brug af for-
eningens logo sluttede omgående. 
Skete det ikke, ville sagen kunne 
genoptages for at få en retsafgørelse 
herpå. Vi beklager sagen, havde stil-
let ham muligheder for at løse den, 
men uden noget gehør.

Vel mødt i Sønderjylland
Vi ser frem til at møde jer til efter-
årsmødet på Den Gamle Grænsekro 
ved Christiansfeld. En weekend hvor 
der er lagt op til faglig og erhvervs-
mæssig udveksling, virksomhedsbe-
søg, by rundtur og ikke mindst en 
snak om en fremtidig lejekontrakt.

Formanden 
har ordet



4 Festudlejer.dk

et miraKeL  at alle overlevede
Tekst: Heine Pedersen 
Fotos: Kai Hansen og Søren Ploug Lilmoes

Pløkkene fløj rundt som spyd. Teltet 
fløj op i luften og landede på otte 
biler, som blev massakreret inden 
det endte oppe i nogle høje træer. 
Beredskabschefen i Grenå fik med 
hjælp fra stigevogn og mandskabs-
lift samt tililende frivillige teltet skilt 
ad, startende oppe i mange meters 
højde. Et mirakel at ingen af de frivil-
lige kom til skade. De havde hjulpet 
til med teltopstillingen og var i fuld 
gang med at indrette det til loppe-
marked i Bededagsferien på Åstrup 
fodboldanlæg nord for Grenå. Hel-

det var at de frivillige var gået til 
frokost og derfor var væk fra teltom-
rådet, da uheldet skete.

Glæden er at alle er i live
– Jeg tør ikke tænke på, hvad der var 
sket, hvis vi havde opholdt os i teltet. 
Vi kunne være blevet lemlæstet og 
pådraget os alvorlige skader. Nogle 
vil kunne være blevet slået ihjel, 
når en så kæmpe stor konstruktion 
flyver afsted. Heldigvis var der ikke 
personskade ved ulykken, men kun 
materielle skader. Men nu står vi med 
et problem. De otte biler der fik 
pådraget skader vil forsikringsselska-

berne ikke dække uden at man bliver 
afkrævet sin selvrisiko. En dyr fornø-
jelse at være frivillig og ulønnet med-
arbejder. Det eneste der er at glæde 
sig over er, at vi alle sammen er i live, 
siger Kai Hansen, der selv var frivillig 
på teltpladsen, da uheldet skete.

Gjorde det, de fik besked på
– Vi har hjulpet med til opstilling af 
telte i mange år og føler, at vi fik en 
god og professionel instruktion af de 
repræsentanter, der var fra Voldby 
Teltudlejning. Teltet var certificeret 
og vi tænkte ikke på, hvordan det er 
sikkerhedsmæssig rigtigt at opstille et 

Pludseligt var det hele et stort 
kaos. Teltet var blæst væk, be
skadigede otte biler og hang 
oppe i trætoppene. Utroligt at 
vi alle overlevede, siger frivillig 
hjælper Kai Hansen.
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et miraKeL  at alle overlevede
telt. Vi gjorde bare, hvad vi fik besked 
på, siger Kai Hansen og tilføjer at 
det havde blæst en kraftig vind hele 
dagen. Dog ikke mere end det havde 
gjort mange andre gange ved Bede-
dags loppemarkedet. 

Erstatningsstørrelsen 
kendes ikke
– Nu står vi ved sandhedens time. 
Hvem erstatter de udgifter, vi frivillige 
og naboerne får ved, at vore biler 
blev massakreret? Hvem skal betale 
for de maskiner, der blev lejet ind til 
at få teltet skilt ad? Hvem skal betale 
for det telt, som blev ødelagt? Ting 

som vi aldrig har tænkt på, for det 
plejer jo bare at gå uden problemer. 
Det gjorde det ikke denne gang og 
nu er det tusinder af kroner, det dre-
jer sig om. Hvor stor erstatningerne 
bliver, vides ikke nu og om Voldby 
Teltudlejning har forsikret deres telte 
vides ikke. Hvad der er indgået aftale 
om i lejekontrakten ved jeg heller 
ikke, men problemet kan blive stort.

Formand for loppeudvalget Jesper 
Grauert oplevede dramaet på nært 
hold og glæder sig over, at ingen per-
soner kom til skade.

Stor kran med personkurv og 
manitov sikrede, at Beredskabet 
kunde få hold på teltet igen.



6 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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Besøgstallet på Festud-
lejer.dk skal øges og og 
medlemmernes profil 
peppes op, så de har 
den optimale synlig-
hed. Nye tiltag kan ske 
efter ønske og over-
sigten af det udbud af 
varer, som den enkelte 
udlejningsforretning 
præsenterer, det skal 
være egne varer. Det er 
målet i bestyrelsen for 
Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere og der 
bliver ikke langt fra tanke 
til handling. Der er nemlig indgået en 
aftale med firmaet onlinepartners om 
en telefonkontakt til alle medlemmer-
ne for at få opjusteret profilsiderne. I 
aftalen er der sat 45 minutters kontakt 
af til hvert medlem. Ønsker man assi-
stance, der ligger ud over den tid, 
sker det for egen regning.

Gode billeder sælger
– Brancheforeningens synlighed skal 
være optimal og medlemmernes 
synlighed så stor som muligt. Spæn-
dende profil sider er vigtige for, at de 
der besøger siderne, får lysten til et 
samarbejde med Brancheforeningens 

medlemmer ude i lan-
det. Jo bedre og mere 
præcis præsentationen 
er, jo større er chancen 
for at blive valgt som 
leverandør. Gode bil-
leder der illustrerer ens 
varer er vigtige at have 
med på profilsiderne, 
understreger næstfor-
mand Lone Hjortshøj, 
Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere, som 
står for kontakten til 
onlinepartners.

Selvbetaling for merforbrug  
over 45 min.
– Jeg vil opfordre alle medlemmer 
til at gå i tænkeboks og gøre sig klar 
på, hvordan man gerne vil have sin 
profilside til at se ud, hvilken tekst der 
skal fremgå af siden, finde billeder 
frem, som man gerne vil have med til 
at fremme interessen for ens virksom-
hed. Brancheforeningen bekoster, at 
der i toppen af jeres profil indsæt-
tes et billede/banner samt at der 
vil kunne indlægges en video fra fx 
YouTube. Bliver tidsforbruget på over 
45 minutter, skal man selv betale for 
den tid, der ligger herud over. Spørg 

derfor ind til at få et tilbud fra den 
teknikker, der kontakter jer fra online-
partners. Så ved I, hvad der kan laves 
og hvad det koster, understreger 
næstformand Lone Hjortshøj.

Teknikker kontakter jer
– Vi vil i løbet af september/oktober 
tage en kontakt til Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres medlemmer. 
Det for at sikre os, at den enkeltes 
profil er retvisende og det samme 
angående stamdata som adresse, 
telefonnummer, hjemmeside, e-mail 
m.v. Et servicetjek som gerne skal øge 
synligheden og dermed udlejninger-
ne i de enkelte firmaer. Mulighederne 
for tiltag er mange og man kan i høj 
grad selv bestemme, hvor meget der 
skal laves. Når I har jeres ønsker på 
plads, så giver vi gerne en vurdering 
af, om det er en indsats fra vores 
side, som overstiger de 45 minut-
ter, der er afsat. Ligeledes giver vi 
hurtigt et tilbud på, hvad det koster 
at få ønsket opfyldt siger teknisk SEO 
specialist Dennis S. L. Jørgensen, 
onlinepartners, Kolding.

De enkeltes profilsider 
på Festudlejer.dk skal 
peppes op, så med-
lemmerne bliver mere 
synlige, lover næstfor-
mand Lone Hjortshøj.

PrOFiLSiDerne 
på Festudlejer.dk peppes op
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Röder HTS Höcker GmbH - Hinter der Schlagmühle 1 - D-63699 Kefenrod - Tyskland
Tel: +49 6049 95100 - Fax: +49 6049 9510 20 - Email: verkauf@roeder-hts.de 

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

 13.990,- Dkk
incl 50% vinduerSpecial- 
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190.000,- Dkk

Nyhed
2-i-1 Party telt: 
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1 stk röder htS 
         5x5 m Pagode telt 

“niZZa”

intro-

priS

SæSoNtilbud:
2016

flexibel forDel:  Dette telt  
kan ved tilkøb af spærforlængninger 

udvides til 15 x 30 m.

Teltene opfylder de danske  
samt europæiske krav  

og er klargjort til  certificering

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

Tlf.: 73 40 41 42 
Email: erhverv@danskforsikring.dk 
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Det betaler sig at følge op på den 
regning, kommunen sender for sags-
behandling af en byggetilladelse. 
Det erfarede Mark Mikkelsen, Tre-
kantens Oliefyrservice, Børkop. Efter 
en lang kamp med Fredericia Kom-
munes byggeafdeling er afregningen 
for udarbejdelse af en byggetilla-
delse ændret fra kr. 38.829,00 til 
kr. 22.800,00 hvilket er næsten en 
halvering af prisen.

Det drejede sig om byggesagsbe-
handling på et nyindkøbt telt på 40 
x 80 meter.

Ingeniør fra Aalborg lavede 
tillægs beregninger
– Jeg finder stadig, at prisen er for 
høj, men føler, at jeg ikke kommer 
længere ned i pris. Det glæder mig, 
at jeg ikke kommer ud for det igen. 
Nu er teltet certificeret og inspiceret 
af Teknologisk Institut. I samarbejde 
med Röder HTS Höcker fandt vi en 
ingeniør i Aalborg området, som 
har været os behjælpelige med at 
få lavet de tillægsberegninger, der 
skulle til for, at der kunne udstedes 
et certifikat, fortæller direktør Mark 
Mikkelsen, Trekantens Oliefyrservice.

Teltet ses her opstillet for første gang ved Hejse kro..

Byggetilladelse til halv pris

Brug  
hovedet,  
så går det 

lettere
Indehaverne af Vejen-Askov 
Telt & Serviceudlejning Mogens 
og Steen Thomsen, opfordrer 
festudlejere til at bruge det 
hoved, som de har været 
med i udviklingen af, når der 
skal slås pløkker i. Hovedet på 
hammermejslen er nemlig lavet 
sådan, at hammerhovedet ikke 
smutter af mejslen og er af en 

kvalitet som gør, at det holder 
til det krævende arbejde det 
er at slå pløkkerne i.

Hjælper gerne
Har man brug for mere infor-
mation om det udviklede ham-
merhoved, så er man velkom-
men til at kontakte Mogens og 
Steen Thomsen, Vejen-Askov 
Telt & Serviceudlejning, som 
gerne er behjælpelige.

reklametelt
Hvert år stilles der masser af telte op 
i Danmark. Kun få har benyttet den 
reklameplads, der rent faktisk er på 
et telt. Billedet viser et telt på havnen 
i Aabenraa, som står placeret direkte 
ud til en af de største ringveje og 
det med en dekoration som ingen 

forbipasserende kan undgå at se. 
Var det en ide til din næste kunde, 
der skal have opstillet et telt i læn-
gere tid? Var det en ide til dig evt. af 
aftale med kunden, at I kan finde en 
annoncør, som vil kunne betale en 
del af lejeprisen? Værsgo! Her 
er ideen!

Mogens og Steen Thomsen ses 
her med den hammer, som de 
har brugt ved mange opstillin-
ger og som har vist sig at være 
holdbar.
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Tekst: Svenning Kjær Pedersen,
Brancheforeningsformand

Det har kostet teltejere og producen-
ter millioner og atter millioner med 
indførelse af certificeringslovgivnin-
gen for telte og transportable kon-
struktioner. Et tiltag der er nytteløst og 
som kun har formået at placere ansva-
ret for teltopstillingerne på de, der 
opstiller telte og konstruktioner. Stat 
og kommuner har ingen tilsynsforplig-
tigelser, der skal sikre, at lovgivnin-
gen overholdes. Først når en ulovlig 
opstilling anmeldes til en kommune, 
har de pligt til at undersøge sagen. 
Resultaterne af disse undersøgelser 
har været nytteløse og besværlige. 

Kommunerne svigter
Kommunerne har ikke ressourcer og 
fornødent kendskab til tjek af, om 
teltene er lovligt eller ulovligt opstil-
lede. Kun ved anmeldelse af ulovlige 
opstillinger har de kommunale byg-
ningsansvarlige pligt til at besigtige 
opstillingerne og stille krav til opstil-
lerne, hvis der er tale om mangler. 
Ting der bliver klaret med en løftet 
pegefinger og et fy, fy. Der er mig 

bekendt ikke givet nogen bøder for 
ulovligt opstillede telte efter certifi-
ceringslovgivningens indførelse. 

Mangel på ressourcer
Er det ikke muligt at få fat i kommu-
nernes byggesagsafdelinger i week-
ender og ferier, så henvises borgerne 
til at anmelde sagen til politiet. Her er 
kendskabet til certificeringslovgivnin-
gen i langt de fleste tilfælde lig nul. 
De har ikke ressourcerne til at gå ind 
i sagerne på trods af, at det er poli-
tiet, de kommunale bygningsmyn-
digheder skal henvende sig til, hvis 
de konstaterer ulovligheder inden for 
teltområdet.

Ministeren svigter
Transport- og bygningsminister Hans 
Chr. Smith har på møder sagt ”Ingen 
lovgivning uden kontrol kommer til at 
fungere” og ”Er det virkelig sandt, at 
man kan opstille telte til flere hundre-
de mennesker uden at det kræver en 
uddannelse”? Det for efterfølgende 
at feje af bordet, at der kan tilføres 
ressourcer til kontrol af om opstillede 
telte er lovligt opstillet eller ej. Det 

samme skete med Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres forslag til, at der 
lovmæssigt skal kræves uddannelse 
af de teltmontører, der arbejder med 
opgaverne og som kan gøres ansvar-
lige for opstillingerne, hvis de ikke 
er foretaget efter certificeringsvejled-
ningen og de opstillingsvejledninger, 
som producenterne har lavet. Et tegn 
på forståelse, men også at det ikke er 
ud fra den, at lovgivningen foretages.

Seriøsitet og sikkerhed er væk
Holdninger der er med til at fjerne 
al seriøsitet og sikkerhed ved teltop-
stillinger i Danmark. Her har vi den 
strengeste lovgivning i verden for 
kravene til teltets konstruktioner og 
beregninger af disse. Men det har 
ikke nogen konkret betydning, om 
man følger den eller ej. I den profane 
verden ryster man på hovedet, når en 
Beredskabschefs påbud om at fast-
gøre et telt opstillet uden nogen form 
for fastgørelse, kan ske ved at placere 
nogle få plastiklodser af ca. 25 kilos 
vægt, hvor producenternes bereg-
ninger viser flere tons fastgørelse. 
Hvor kyndige på byggesagskontorer 

ny LOvgivning  
har kostet millioner

Telte på mange markeder opfylder langt fra de lovmæssige krav.

Alverdens former for telte bygges sam-
men uden at der sker en løftet pege-
ringer.
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henviser til, at det ikke er kommu-
nerne der er tilsynspligtige, når der 
sker anmeldelse af ulovligt opstillede 
telte, men at det er de, der har fore-
stået certificeringen. Når kommuner 
kan godkende telte, der er opstillet 
uden en eneste bardun, når der skal 
være en på hvert ben, og tilsidesæt-
ter, om der er lavet vindkryds i teltene 
eller ej, og hvor er vi så henne?

Konkurrenceforvridning
Myndighedernes lemfældige hold-
ninger gør, at vi er landet i en kon-
kurrenceforvridning af karakter. Vi i 
brancheforeningen der gør hvad vi 
kan for at opstille teltene efter reg-
lerne. Andre som er helt og aldeles 
ligeglade med de krav der er og ikke 
placerer det antal kilo forankring der 
skal til for lovligt at kunne opstille et 
telt. Ikke bruger det antal pløkker i de 
dimensioner der kræves. Ikke laver 
sikkerhedsmæssige vindkryds i tel-
tene, som skal være der efter opstil-
lingsvejledningerne samt en række 
andre mangler. Tiltag der tager tid og 
tid er penge. De der snyder på væg-
ten, kan løse opgaverne væsentligt 
billigere end de, der følger reglerne. 
Prisen er den afgørende hos forbru-
gerne, så det er blufferne, der løber 
med opgaverne.

Certifikaterne er ubrugelige
Certifikaterne skulle være en slags 
registreringsattest på teltene, som 
viser at de opfylder reglerne. De 
er ikke det papir værd, som de er 
skrevet på, for ingen har mulighed 
for at tjekke, om det virkelig er de 
teltkonstruktioner man sidder i, som 
er blevet certificeret. Der er ingen 
mærkning af de bærende dele, der 
identificerer at det er præcis dem. 
Det er det telt, der er certificeret, 
der er godkendt og ikke en sammen-
blanding med andres dele. Umuligt 
at kontrollere og der laves et utal 
af teltopstillinger, som ikke svarer 
til de certifikater, der er udstedt. 
Dokumentfalsk er den betegnelse, 
der juridisk kan dække handlingerne, 
men hvad betyder det, når ingen 
myndigheder tager lovgivningen 
seriøst.

Målene er ikke nået
Jeg har bakket op omkring indførel-
sen af Certificeringslovgivningen for 
telte og transportable konstruktioner. 
Det ud fra målsætningen om at sikker-
heden i og omkring telte skal højnes, 
at der skal være ens retningslinjer 
rundt omkring i de danske kommu-
ner, at udstedelse af certifikater vil 
spare ressourcer hos såvel kommuner 
som hos festudlejere. De mål finder 
jeg ikke er nået. Lovligt opstillede 
telte er en sjældenhed. Ensartethe-
den i kommunerne er slet ikke til at få 
øje på. Sikkerheden i og omkring telte 
er en mangelvare, for mange gør kun, 
hvad de altid har gjort. Ressource-
besparelserne er et fatamorgana for 
seriøse teltudlejere, men en sandhed 
for kommunerne.

Brancheforeningen 
arbejder for dig
Men! Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere står ved målsætningen om 
at opstille teltene efter den dan-
ske lovgivning. Vi arbejder for sikre 
opstillinger og på en tilpasning af 
lovgivningen, så den er håndterbar. 
Vi tager udfordringerne op med at 
overbevise folketingspolitikere og 
ministre om det rigtige i at få tilpasset 
lovgivningen. Vi arbejder på at give 
dig som festudlejer et grundlag at 
drive din forretning på, som sikrer et 
eksistensgrundlag.

Brancheforeningen lægger arm
Tager vi de mørke briller på, så 
må det erkendes, at det har kostet 
festudlejere og producenter mil-
lioner og atter af millioner kroner 
at få certificeret vort materiel. At 
de økonomisk pressede tider gør, 
at vi ikke har kunnet øge priserne 
på udlejningerne. At vi har måttet 
løbe stærkere for at kunne få dele 
af udgifterne hentet hjem og at en 
unfair konkurrence på markedet er 
blevet stærkt øget. Sikkert er det, at 
jeg og bestyrelsen i Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere vil arbejde 
intenst på at få tingene ændret. 
Men husk på, at politiske ændringer 
tager tid og koster kræfter. Derfor 
sker ændringerne ikke fra i dag til i 
morgen. 

Afstandskravene og parkering af biler 
overholdes ikke.

Små klodser med ingen vægt erstat-
tede tunge betonklodser uden at det 
gav problemer.

Det er et sjældent syn at se certifikater 
ophængt i teltene, selv om det er et 
krav.

Masser af telte er blevet sat op 
uden at der har været banket 
pløkker i benene.
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Sækko telte er blevet produceret i mere end 30 år

Egen produktion i Danmark

Certificerede telte

Frit farve- og kombinationsvalg

Fleksibel produktion

Reparation af alle typer telte

Egen grafisk afdeling til logoer eller andet tryk på telte

Rådgivning og kundetilpassede løsninger

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

Hvorfor   ikke købe direkte hos producenten?

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

3 sikre hits
- fås nu i mindre portioner

Slush Ice 
1 liters dunke i karton 

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

 tilpasset i antal.

Popcorn
1 spand = 125 ltr. popcorn

inkl. salt + kokosolie.

Candy  oss 
1 kg spande i karton 

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

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

Markstykkevej 4B
2610  Rødovre
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Det var en bekymrende oplevelse, 
direktør Tom Rasmussen, Roskilde 
Teltudlejning, havde da han var ferie-
gæst på Bornholm under afviklingen 
af Folkemødet. Her mødte der ham 
et syn af ligegyldighed med overhol-
delse af de regler, der er for telte i 
Danmark. Det med afstandskrav, krav 
til forankringer, barduner med for 
lav trækkraft, manglende vindkryds 
og en række andre mangler. Telte 
og scener som ikke opfylder kravene 
i certificeringslovgivningen for telte 
og transportable konstruktioner, men 
som politikere og embedsmænd 
ufortrødent gjorde nytte af.

Træk i håndbremsen
– Får vi ikke styr på de store arrange-
menter, hvordan skal vi så få det på 
de mindre, siger direktør Tom Ras-
mussen, Roskilde Teltudlejning, der 
undrer sig over, hvorfor de kommu-
nale byggemyndigheder ikke trækker 
i håndbremsen og kræver lovgivnin-
gen overholdt. Mange af de telte han 
så opstillet, vil ikke kunne certificeres 
og opstillingen levede langt fra op til 
de krav, der stilles.

Reglerne gælder også 
for beslutningstagerne
– Ulovlighederne ved dette års Fol-
kemøde står ikke til at ændre. Jeg vil 
imidlertid opfordre Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere til, at man 
over for de kommunale myndigheder 
på Bornholm udtaler kritik af den 
måde, hvorpå opstillerne at telte bry-

der reglerne på. Det kan ikke være 
rigtigt, at der hvor beslutningstagerne 
til dansk lovgivning mødes, er regler-
ne ikke gældende, siger direktør Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltudlejning.

Opmærksomme på 
næste års opstillinger
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere har taget udfordringen op og 
har sendt en skrivelse til Bornholms 
Regionskommune om de iagttagel-
ser, der er lavet af teltopstillingerne 
ved dette års Folkemøde. Det er 
heri fremført nødvendigheden af, at 
certificeringslovgivningen overholdes 
til næste års Folkemøde. Branchefor-
eningen understreger i skrivelsen, at 
de grundet opfordringer og ud fra 
de indberetninger man har fået om 
den manglende lovlighed af dette 
års teltopstillinger, vil være opmærk-
somme på næste års opstillinger.

mange ulovligt opstillede 
telte til Folkemødet

Ved at bruge den samme betonklods, 
opfylder teltene ikke fastgørelses kra-
vene.

Der var ikke sket nogen certificering af 
dette DI-telt, selv om der er tale om et 
telt i to planer.

Enhedslisten havde opstillet et billigt og ikke certificeret telt på trods af, at 
det ikke overholdt afstandskravene og at der skulle søges om en byggetil-
ladelse.
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Brancheforeningen Danske Festudlejeres APV mapper blev 
af stor betydning for Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlej-
ning, da han fik uanmeldt besøg af Arbejdstilsynets tilsyns-
førende. En kritisk gennemgang af arbejdsmiljøforholdene i 
lagerbygninger, kontorer, udenoms områder, samtaler med 
personalet og meget, meget mere var der på listen over 
observationsområder.

Screening af virksomhed og opstillinger
En screening der efterfølgende blev fulgt op af et besøg 
på et opstillingssted, så den tilsynsførende havde mulig-
hed for at se, hvordan de reelle arbejdsforhold er, hvilke 
hjælpemidler der gøres brug af, hvordan medarbejdernes 
slitage ved arbejdsopgaverne minimeres. Et besøg som 
blev fulgt op med en snak med medarbejderne om det 
psykiske arbejdsmiljø, pakning og håndtering af teltmateriel, 
inventar, gulve m.v.

Afdækker alle arbejdsfunktioner
Festudlejningsbranchens branchekode er blevet udtrukket 
som et af de fokusområder, Arbejdstilsynet vil skulle kon-
trollere og målet er at aflægge alle festudlejningsfirmaer et 
besøg for screening. Herunder også et inspektionsforløb 
med opstilling og nedtagning af telte. Målet er at afdække 
bredden af de arbejdsfunktioner, der udøves af festudle-
jere.

Værdifulde APV-mapper
– Brancheforeningens APV-materialer var en stor hjælp for 
mig under screeningsforløbene. Rigtig mange vinkler i rela-
tion til det Arbejdstilsynet lægger mærke til, er afdækket 
hvilket giver den tilsynsførende en indsigt i, hvor alvorligt 
man tager det med et seriøst arbejdsmiljø. Men det er 
vigtigt at gøre sig klart, at det ikke bare er, at have papi-
rerne, men at der skal gøres en indsats fra såvel en selv som 
medarbejderne, siger direktør Tom Rasmussen, Roskilde 
Teltudlejning, der anbefaler alle kollegaer at anskaffe sig 
Brancheforeningens APV-mapper.

Placer altid splitter i åsene, så
ledes at de ikke kan falde ud 
ved ujævnt areal m.v.

Sørg for at tel
tet er opstillet i 

vinkel, så der 
ikke bliver tale 

om svære træk, 
når tagdugene 

monteres.

Minimer løft af spær mest mu
ligt,når det opsættes, da løfte og 

skubbe processen kan være til 
skade for ryg, arme, skuldre m.v. 

Direktør Tom Rasmussen og 
arbejdsleder Thomas Hjort, 
Roskilde Teltudlejning, er 
meget opmærksom på op-
følgelse af arbejdsmiljkø- 
reglerne.

Fastgør remedierne 
på biler og trailere, 
så de ikke skrider 
og så materialet er 
let at få ud og ind.

Pak trailer og bil således, at 
det ikke er en belastning for 
medarbejderne at få materia-
lerne ud og ind.

aPv-mappe  
hjalp til med at få en grøn smiley



Roser fra Arbejdstilsynet
– Et billigt, men effektivt materiale som sparer en for mange 
timers arbejde. Et materiale der er gennemtænkt og som 
fik mange roser af den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet. 
Et materiale der gav baggrund for en objektiv snak om en 
række vigtige tiltag inden for arbejdsmiljøområdet. Tiltag 
som er vigtige for medarbejdernes trivsel og mit ansvar som 
indehaver af virksomheden.

Grøn smiley for et godt arbejdsmiljø
– At lave en APV (Arbejdsplads Vurdering) for sin udlej-
ningsvirksomhed er ikke bare noget, man lige gør. Mange 
tanker skal tænkes igennem og bearbejdes. Der skal holdes 
samtaler med medarbejderne, udfyldes spørgeskemaer, 
laves procedurer for arbejdsgange, informationsmaterialer 
til nye medarbejdere, medarbejderhåndbog og en række 
andre ting. Emner som er bearbejdet i Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres APV-mapper på en brancherelevant 
måde. Det gør det lige til at bruge, siger en tilfreds Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltudlejning, der fik en grøn smiley.

Placér gulve og 
andet mate
riale på vogne, 
så det er til at 
køre det ind 
til opstillings
stedet.

Det er vigtigt at minimere 
medarbejdernes løft ved 
brug af vogne med store hjul.

Brug vogne, sækkevogne 
m.v. til transport af det 
materiel, der skal bruges til 
teltopstillinger.

Tag en 
gulvplade 

ad gangen, 
så der ikke 

sker en belast
ning af ryggen.

Brug altid 
høreværn 
eller øre
propper, 
når der slås 
pløkker i.

Ved brug af stige skal 
en ”fodmand” sikre at 
stigen ikke vælter el-
ler påkøres.

Hav altid det rigtige værk-
tøj og tekniske hjælpemidler 
med, når der skal opstilles og 
nedtages telte.

Sørg for, at der 
altid kommer en 
åse på begge si

der af et gavlsæt, 
når endegavlen 

sættes op.

Sæt altid splitter i spær og  
gavl søjler, så de ikke falder af  
og beskadiger medarbejderne.
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aPv-mappe  
hjalp til med at få en grøn smiley
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I 2017 kan paramediciner Leif Würtz 
Frandsen, Ribe Festudlejning, fejre 
25 års jubilæum som festudlejer i 
Ribe. Falck ville ikke give ham orlov 
til at afprøve udfordringerne med 
udlejningsbutikken. Det førte til, at 
han opsagde sit job og startede op 
som festudlejer. Et spring han ikke har 
fortrudt, men han kunne godt tænke 
sig at slutte sit arbejdsliv af som 
paramamediciner. Udfordringerne 
som selvstændig har været store og 
bredden i udlejningsforretningen er 
stor. Alt til festen, alarmer til private 
og virksomheder, vagter ved fester, 
lagerhotel til private og erhverv samt 
øldepot for Fuglsang Bryggeriet er 
nogle af de ting, Ribe Festudlejning 
byder på.

Synlig hal øgede omsætningen
Det der startede op med tre lagre 
forskellige steder i Ribe er for udlej-
ningsdelen blevet samlet på Ø. Ved-
stedvej 6, Ribe. Det tæt på omfarts-
vejen, så facaderne er meget synlige 
og det har givet pote. Straks efter at vi 
fik denne placering gik der rigtig gang 
i udlejningen. Antallet af udlejninger 
steg eksplosivt og der kom mange 
større fester med ind i udlejningerne. 
Et tiltag der har udviklet sig til, at Leif 
Würtz Frandsen, Ribe Festudlejning, 
er blevet en af de dominerende 
udlejningsforretninger i Syd- og Vest-
jylland.

Ingen ferie i 24 år
Men det kommer ikke af sig selv, siger 
Leif Würtz Frandsen og understreger, 
at han ikke har haft en feriedag i de 
næsten 25 år, han har kørt udlejnings-
forretningen. I år har han forsøgt men 
så kom vi forbi for at lave en historie, 
telefonen ringede og spørgsmålene 
var mange. Personalet havde spørgs-
mål og der blev udlejet en boks i 
lagerhotellet. Der er altid gang i den 
i Ribe Festudlejning og ikke mindst 
i ejeren Leif Würtz, der har overblik 
over de mange aktiviteter, der er i 
forretningen.

Ribe er byen med gang i
– Jeg er glad for at bo i Ribe. Her er 
der året igennem knald på. Masser af 
såvel små som større arrangementer 
er en selvfølgelighed og det samme 
er det, når festarrangørerne vælger 
leverandør. Ribe Festudlejning er 
nemlig med alle steder og vort brede 
sortiment gør, at vi næsten altid kan 
levere det, der er brug for. Det vi ikke 
har, skaffer vi, understreger Leif Würtz 
Frandsen.

Teltbranchen har fået dødsstødet
– Politikerne har med den nye certifi-
cerings lovgivning for telte og trans-
portable konstruktioner medvirket til 
at give teltbranchen dødsstødet. Vi 
lejer ikke telte ud til private mere. 

Udskiftning af stole 
fra gamle til nye, er 

i fuld gang.

Leif Würtz Frandsen ses her sammen med sin 
kontorassistent Alf Magnussen i gang med en 

gennemgang af dagens ordrer.

Leif Würtz Frandsen og medarbejderen 
Thomas Nielsen har placeret teltdelene, 
således at de er så lette at pakke og lægge 
på plads som muligt.

Leif Würtz Frandsen ses her foran sin for-

retning og lagerhal, som ligger lige ud til 

omfartsvejen.

Man skal være alsidig i en udlejnings-forretning, mener kontorassistent Alf Mag-nussen, der gerne giver en hånd med i Festbutikken.

 ribe Festudlejning: 
Politikerne har givet teltbranchen dødsstødet



De køber deres egne telte, fordi de 
gider ikke alt det døje, der er med 
at leje telte, som de skal ud at have 
byggesagsgodkendelser til. De pro-
blemer har de ikke, når de har deres 
eget. Når man så kan konstatere, at 
lovgivningen er en plage for kommu-
nerne, og at de ikke gider at røre den 
med en ildtang, så er det, at man ikke 
forstår, at vi har skullet ofre tusindvis 
at kroner på at få vore telte certifice-
ret. Helt hen i vejret og et tiltag som 
har vendt branchen fra fremgang til 
tilbagegang, understreger Leif Würtz 
Frandsen.

Urimelig konkurrence
– Hvad skal vi bruge certifikaterne 
til? De er ikke det papir værd, som 
de er udskrevet på. Kun få hænger 
dem op i teltene og det på større 
pladser for at de kan blive stjålet og 
hængt op i konkurrenternes telte. Det 
er umuligt at kontrollere teltmarkedet. 
Ingen nummerering af det der er 
synet og godkendt. Ingen i kommu-
ner og det offentlige system, forstår 
reglerne. Jeg vil kalde lovgivningen 
for en direkte fuser og en pengerøver 
for os udlejere. Nu er det garageud-
lejerne, der overtager markedet og 
kører afsted med teltdelene på en 
gummivogn, undgår at udstede fak-
turaer og sætter farlige teltkonstruk-
tioner op. Den samme konkurrence 

får vi fra forsamlingshuse, idrætshaller 
og andre offentlige steder, hvor man 
kan leje materiel, som er indkøbt med 
offentlig støtte.

Job som paramediciner trækker
– Urimelighederne gør, at jeg mange 
gange ønsker mig tilbage til arbejdet 
som paramediciner. Et job som jeg 
holdt af, og som jeg har rig mulig-
hed for at komme tilbage til, siger 
Leif Würtz Frandsen, som afbrydes 
af endnu en telefonsamtale. En ny 
udlejning der viser, at udlejningerne 
langt fra er gået i stå, men at der er 
brug for en revision, er der ingen 
tvivl om.

Sortimentet i Festbutikken er bredt og mulighederne for at sætte præg på festen er stor.

Til den fodbold interesserede kon-

firmand vil denne borddækning nok 

være populær.
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Festbutikken er et godt trækpla
ster for kunderne. Mange kommer 
og kigger og bliver inspireret til at 
købe/leje flere ting.

Installation af alarmer hos private og erhverv er en niche i Ribe 
Festudlejning. Thomas Nielsen ses her ved et udvalg af de 

mange alarmer, der  
forhandles.

Mangler der fadølsankre til festen, så er Thomas Nielsen klar til at levere dem.

Alt service der udlejes i Ribe Festudlejning 
leveres i vaskbare plastik kasser.

 ribe Festudlejning: 
Politikerne har givet teltbranchen dødsstødet
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Kurser for festudlejningsbranchen

Teltopstillere 

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Kursusbetegnelse Opstarts-
dato

Varighed 
(dage)

AMU-
mål

Montering og indretning af rammetelte 19/1
9/3

5 40583

Koordinering af teltmontage 26/1
16/3

5 40581

Hygiejne certifikat + 
Hygiejnisk håndtering af service i 
festudlejningsbranchen

2/2 3
2

45780
40692

Opstilling og montering af 
børneforlystelser

2/3 5 46947

Planlægning af teltopstilling og indretning 13/4 5 40584

Uddannelsessted
Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

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

14. – 18. november  – AMU mål: 40583
 Montering og indretning af rammetelte – 1

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

Tilmelding 
 Tlf. 9633 2215
 www.efteruddannelse.dk 
 E-mail: tih@amunordjylland.dk

Efteråret 2016

2016



En ny konstrueret pløkoptager er her i 
gang med at trække de store pløkker 
op efter ringriderfestlighederne.
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Gymnasieeleverne Carsten og Jan 
Aamand havde for 30 år siden brug 
for at tjene nogle penge og supple-
rede deres skolegang med opstart af 
et teltudlejningsfirma. En forretning 
de efterfølgende solgte til deres far 
Gunnar Aamand, grundet videreud-
dannelse til ingeniører. Et salg som 
senere er blevet annulleret til, at Car-
sten og broderen Niels Jørgen nu står 
som indehavere, da broderen Jan 
Aamand døde.

Udvidet med to forretninger i år
– Jeg har faktisk aldrig lavet andet end 
at stille telte op og tage dem ned 
igen. Min uddannelse som maskin-
ingeniør har jeg kun gjort brug af i 
udlejningssammenhænge. En uddan-
nelse som jeg har haft meget fornø-
jelse af, siger Carsten Aamand, der i 
denne sommer har udvidet sin forret-
ning med køb af Røde Kro Serviceud-
lejning og Sønderborg Teltudlejning, 
og som hver dag er med ude at rykke 
i teltdugene.

Trange tider har lært os meget
– Nedturen i branchen, som hæn-
ger sammen med den økonomiske 
nedtur, som hele landet er præget 
af, er vendt. Det er nu blevet sjovt at 
se på regnskaberne igen, og jeg har 
et optimistisk syn på fremtiden. De 
trange tider har lært os meget. Vi har 
fået lavet en række tilretninger, som 
giver troen på en spændende frem-
tid, siger direktør Carsten Aamand, 
Aamands Festcenter, Vojens.

Kommunerne er lige glade
– Den raketfart som certificeringsreg-
lerne blev indført med og den hånd-
tering af dem, som producenterne 
udviste, er dybt godnat. Den har 
kostet os tusindvis af unødvendige 
kroner, som ikke har forbedret sik-
kerheden i og omkring telte. Kon-
struktionerne er ikke blevet stærkere 
af beregningerne. Det, der var brug 
for, var blot, at de der arbejder i faget 
kender til de sikkerhedsforanstaltnin-
ger, der skal laves for at sikre, at 
teltene bliver stående. Det er der ikke 
taget fat på og jeg ser derfor det hele 
som en storm i et glas vand. Reglerne 
overholdes ikke af ret mange. Kom-
munerne er ligeglade og har ingen 
tilsynsforpligtigelser og hvad er det 
så værd?

Certificeringen burde være udsat
Gennem et konstruktivt samarbejde 
med kommuner og beredskaber har 
vi løst problemerne. Problemer der 
havde været løst, hvis indførelsen 
af certificeringsreglerne havde været 
udsat til, at alt havde været på plads. 
Meget forvirring vil kunne være und-
gået, siger Carsten Aamand.

Stort og småt
– Vi har vore telte certificerede og 
tager gladeligt imod små som store 
teltopstillingsopgaver. Vi har en bred 
vifte af udlejningsmateriel og kom-
mer til de steder, hvor kunderne 
gerne vil have vores assistance. Jeg 
tror på, at vi med åbenhed når langt 

30 års jubilæum i Aamand Udlejningscenter:

rart at se på regnskaberne igen

Teamet fra Aamand Udlejningscenter, som 
forestod opstilling og nedtagning af telte til 
Aabenraa Ringriderfest, ses her på pladsen.

Det er et slid at være teltmontør, men 
jeg elsker det, siger Carsten Aamand.

Carsten Aamand fik for 30 år 
siden ideen til at starte ud
lejning af telte ud sammen 
med sin nu afdøde bror.

TILLYKKE!
Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere lykønsker jer hermed 
med 30 års jubilæet.

og vi har Sønderjylland som 
vort hoved område, slutter 
Carsten Aamand, Aamand 
Udlejningscenter, Vojens.
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Kun fantasien sætter 
grænser for Kina varer
Der er stor aktivitet i firmaet Interno, 
hvor tidligere festudlejer, 50 årige 
Niels Pedersen, har sat sig i direktør-
stolen og nu er i gang med at skaffe 
danske festudlejere billigt udlejnings-
materiel af bedste kvalitet. I et års 
tid har han været i fuld gang med 
at komme ind på det Kinesiske mar-
ked og her købe produkter, der kan 
sælges til uhørte priser i Danmark. 
Ideerne er mange og kreativiteten 
stor. Behagelige polstrede stole med 
let sammenkobling er i produktion. 
Smarte sammenklappelige borde er 
under udvikling. Tegninger til nye 
designs inden for møbler fintænkes 
og et nyt produkt er under markeds-
føring efter sommerferien 2016.

Ofte kontakt til Kina
Der er gang i den hos Interno, der som 
mål har at levere det bedste til den 
billigste pris. Varer som er holdbare 
og som ikke er børnearbejde. Til at 
hjælpe sig med produktionen, kvali-
teten, forsendelse af varer og pakning 
af containere har Niels Pedersen ansat 
tre kinesere til jobbet. Medarbejdere 
som han har kontakt med flere gange 
om dagen og som han ofte besøger 
på indkøbs-og udviklingsrejser til Kina. 

Børnearbejde accepteres ikke
– Der er kæmpe potentiale hos de 
virksomheder, der udvikler møbler 
og mange andre ting i Kina. Varer 
som jeg får øje på ved store messer, 
hvor jeg også får de første kontakter 
med producenterne. Disse kontakter 
følges op med, at jeg besøger fabrik-
kerne og tjekker arbejdsforholdene, 
kvaliteterne og om der er børn der 
arbejder på virksomhederne. Sidst-
nævnte ønsker jeg ikke skal med-
virke i produktion af varer, som kører 
igennem Interno, understreger Niels 
Pedersen, Interno, Ullerslev.

PrOFiL
Niels Pedersen ses her med en af 
de stole, som han får produceret i 
Kina og som der er solgt tusindvis af i 
Danmark. I baggrunden ses et udvalg 
af de runde duge, som produceres.

Niels Pedersen har solopladede 
lamper stående på prøve i sin have. 
De virker godt, garanterer han.

Interno har på egne tegneprogram-
mer kreeret nye former for møbler, 
som de er i gang med at få startet 
en produktion op af.

Niels Pedersen ses her ved en af 
de touch skærme, som er under 
udvikling og som han mener bliver 
efterårets store hit for udlejere, der 
vil prøve noget nyt. 

Skal man ha lavet pladsfordelinger eller 
inspirationstegninger til teltopstillinger, 
så er Niels Pedersen klar til at give en 
hånd med mod betaling af timeprisen 
for forbruget til opgaven.

Et katalog med nytænkte udformninger 
af møbler med indbygget LED lys er 
noget af det, som Interno kan tilbyde 
til inspiration.
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Forudbetaling 
er en nødvendighed
– På den korte tid som Interno har 
eksisteret, så har jeg fået oparbejdet 
en stor kundekreds. Duge til runde 
borde er blevet en stor salgsvare, 
som jeg nu kun foretager på bestil-
ling. Nogle farver var der stort salg i, 
mens at det var sløvt med andre. For 
at undgå at have varerne liggende på 
lager, hvilket fordyrer prisen, så sæl-
ges de nu alene mod forudbetaling. 
Forudbetalingen er en nødvendighed 
for at opnå de lave priser hos leve-
randørerne. Det er simpelthen de 
betingelser, de arbejder under.

Stort i Danmark småt i Kina
– Har kunder lyst til at deltage i mes-
ser i Kina eller medvirke til udvikling af 
varer, så præsenterer jeg dem gerne 
for producenterne. Det kræver imid-
lertid, at vi har leveringsbetingelserne 
på plads inden rejsen. Kineserne er 
et venligt folkefærd, som det kan 
være svært at forhandle med. Det 
er meget vigtigt at kende dem for at 
kunne få de ønsker indfriet, som man 
har. Derfor er det vigtigt, at vi har for-
ventningerne afstemt, før vi går i gang 
med at få varerne tilpasset de ønsker, 
som kunden har. Jeg har lært meget 

om samhandel med Kina. Vi tror, at 
en ordre er stor, hvilket den også kan 
være i Danmark, men kun promiller 
af det, de normalt producerer, siger 
Niels Pedersen, Interno.

Touch skærme har et stort 
potentiale
I sit showroom har Niels Pedersen, 
Interno, den sidste nyhed opstillet. 
Touch skærme, som kan alverdens 
ting, og som er et oplagt produkt for 
festudlejere der vil prøve nye veje. 
Skærme som kan opstilles i messe-
centre, haller, virksomheder m.v. og 
som der er et udviklings potentiale 
i, som han har stor tillid til bliver en 
succes. Vi er sammen med elektro-
nikfirmaer i fuld gang med at udvikle 
disse touch skærme til at kunne så 
meget forskelligt som muligt. Jo flere 
opgaver de kan klare jo flere bliver 
der brug for på markedet, siger Niels 
Pedersen, som vil sælge dem gen-
nem søsterfirmaet Interno Vision.

Kun fantasien sætter grænser
Niels Pedersen er klar til at skaffe 
de varer hjem fra Kina, som der er 
efterspørgsel på. Kun fantasien sæt-
ter grænser for, hvad der kan skaffes 
eller udvikles.

Der er travlhed ved skrivebordet, 
hvor Niels Pedersen flere gange 
dagligt har kontakt til Kina.

Internos danske medarbejder 
ses her i gang med at pakke 
nogle af de mange varer ud, 
som kommer fra Kina.

Disse stole kan stables med 25 
stk i højden og der er sammen-
koblingsmuligheder af stolene 
som gør, at de er meget hurtige 
at stille op.

De plastik sammenkoblinger, 
der ses på billedet, gør stolene 
lette at samle og skille ad.

Præsentable stole og borde til 
lave priser gør interessen stor for 
de danske festarrangører.

Et flot 
bord kan 

foldes 
sammen, 

så det 
fylder lidt 

og der 
kan stilles 

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

Kom og kig på 

      messen 

den 4. og 5. nov. 2016

Vi har Nordens 
største udvalg af telte og pagoder 

Indbydelse udsendes senere

i forskellige størrelser 
og selvfølgelig med 
beregninger uden 
vindkryds og barduner

Fade og ta’ tøj Mål Normalpris kr. TILBUD kr. Varenr.:

A SCHÖNER ESSEN rektangulært fad m/dekorativ kant B350 x D240 mm 50,00 35,00 301091
SCHÖNER ESSEN rektangulært fad m/dekorativ kant B420 x D310 mm 70,50 49,00 301092
SCHÖNER ESSEN rektangulært fad m/dekorativ kant B500 x D360 mm 101,00 71,00 301093

B Serveringstang m/ bølger L240 mm BUNDPRIS 29,00 300001
C MR CHEF skål 110 mm / 18 cl 9,25 7,50 100902
D MR CHEF skål 170 mm / 50 cl 25,00 20,00 100904
E MR CHEF skål 260 mm / 2 ltr 49,00 39,00 100906

A C

D

E
B

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

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

Tilbudene gælder fra 1. oktober - 31. december 2016 og vedrører kun medlemmer af Brancheforeningen Danske Festudlejere. Alle priser er ekskl. moms. Der tages 
forbehold for mellemsalg, trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

Styr på serveringartiklerne til julearrangementerne?
Et lille udpluk af det nødvendige til de mange julefrokoster

BUFFET ta’ tøj
L325 mm

303070/71/72

29,95



Ved Samlermuseet i landsbyen Len-
nemark uden for Stege knejser et lille 
landsby tivoli. En af forlystelserne er 
en nyrenoveret hundrede år gammel 
luftgynge. Det flotte syn er resultatet 
af et slidsomt arbejde af frivillige med 
Johnny ”Siggi” Jacobsen, Maribo, i 
spidsen. Han er ud af en nordjysk 
tivolifamilie. Hans niece er Else Jen-
sen, som gennem en del år har drevet 
teltudlejning i Norge og som kendes 
af flere af Brancheforeningen Danske 
Festudlejeres medlemmer.

Forlystelser der skaber minder
Landsby tivoliet, Thorsvang Tivoli, har 
fået flere forlystelser til. En kraftprøve, 
en karrusel, et telt med forskellige 
forlystelser som boldkast, den over-
savede dame, snor- træk er nogle af 
de udfordringer, teltet har. Et telt som 
Johnny ”Siggi” Jacobsen fik lavet i sin 
ungdom og som han har rejst Nord-
jylland tyndt med gennem mange år. 
Teltet har været lagt på lager i mange 
år, men er nu kommet frem i lyset 
igen. En samling af forlystelser der 

skaber minder om de gode gamle 
dage. Dengang der ikke skulle meget 
til at more børn, unge og voksne, men 
hvor de udfordringer blev skabt, som 
er indeholdt i mange tivolier i dag.

Forlystelserne vil være opstillet foran 
Samlermuseet i Lennemark i sommer-
perioden til og med efterårsferien og 
være lagt på lager i vinterperioderne.

PinDeBrænDe  
genskabt til luftgynge

Johnny ”Siggi” Jacobsen, Maribo, og Kjeld Olsen, Lennemark, har begge gjort et stort 
stykke frivilligt arbejde for at få genskabt den luftgynge, som står i baggrunden.

En gammel karrusel og også blevet renoveret og taget i brug.

Den oversavede dame er en af de for-

lystelser der kan prøves.

Johnny ”Siggi” Jacobsen, Maribo, ses 
her foran sit telt med forlystelser. Et telt 
som han selv har fået lavet og har rejst 
med i mange år.
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Unge kvitterede med 
underskrifter for god mad
KFUM & K’s musikfestival ”Wonderfull 
Days”, der i sommerferien blev afviklet 
på Blåkilde Efterskole ved Tarm, blev 
en succes. Det ikke mindst på grund 
af god forplejning, som blev leveret 
af Hjortshøj Party Service i Varde. To 

fuldt læssede lastbiler fragtede hver 
dag maden op til de godt 1.500 
musikfestival deltagere i alderen 13-16 
år, hvor der skulle være rigeligt til mor-
gen, middag, aften samt kaffeborde. 
500 kg. pasta blev hver dag leveret til 
salatbordet og et hav af hjemmebagt 
brød blev leveret til deltagerne. En 

Hjortshøj Party Service

Jens og Lone Hjortshøj ses er med nogle af de mange brød, der blev bagt til KFUM & 
K’s musikfestival.

Daniel Lamp Jensen havde travlt med 
opvasken.

Susanne Frederiksen er her i fuld 
gang med at fylde de store bak
ker med madvarer til musikfesti
valen.

Det er kun det bedste af det bedste 
til en sådan musikfestival siger kok 
Thomas Andersen, der havde ho
vedansvaret for de varme retter.

Det er ægte kartoffelmos, som Su
sanne Frederiksen her er i gang med 
at fremstille.
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kæmpe opgave som Hjortshøj Party 
Service klarede med bravur. Det sam-
tidig med at samme leverandør havde 
en række andre festligheder, som de 
leverede mad til.

UG til maden
– En fantastisk udfordring som takket 
være en stor indsats fra vort køkken-
personale og gode beregninger af 
hvor meget ungdommen spiser og 
hvilke retter de holder af, lykkedes 
til UG, siger Jens Hjortshøj, Hjortshøj 
Party Service.

500 kilo pasta om dagen
– Vi har ligget vandret i mange dage 
for at kunne følge med og få lavet al 
maden, som vi har lavet fra bunden af 
i vort fabrikskøkken. Det har været en 
af de største opgaver, vi har haft fat 
i, da mad morgen, middag, aften og 
indimellem virkelig kræver ressour-
cer. Hundredevis af gulerødder er 
blevet skrabet og skåret i stykker. 500 
kilo pasta er hver dag blevet kogt til 
salatbordet. Det samtidig med at der 
har været mange andre madvarer, 
der skulle være færdige til hoved-
måltider, salatbord og andre fødeva-
rer til morgenmaden. En spændende 
udfordring, siger Jens Hjortshøj, som 

efter to ugers strabadser var klar til en 
afslappende ferie syd på.

Et lærerigt forløb
– Det er først nu bagefter, at vi kan 
mærke, hvor hårdt det har været 
med denne store leverance. Alt har 
skullet tænkes igennem og mange 
ting tilrettes i forløbet. Samtidig har vi 
skulle tage os af de mange festmid-
dage, vi har leveret sideløbende. Et 
forløb som vi har lært meget af, og 
vi er klar til en lignende opgave på et 
senere tidspunkt. 

Hilsen med 1.500 underskrifter
At deltagerne i KFUM & K’s Musikfesti-
val havde været tilfredse, fik Hjortshøj 
Party Service et bevis på den sidste 
dag. Da fik de nemlig overrakt et stort 
opslag, hvorpå alle deltagerne havde 
sendt en hilsen til kokkene. 

– En hilsen der varmer og giver lyst 
til at prøve igen. Så den vil komme 
i glas og ramme og blive hængt op 
her på virksomheden, som et dejligt 
minde fra 1.500 glade unge men-
nesker, siger direktør Jens Hjortshøj, 
Hjortshøj Party Service, Varde.

Hjortshøj Party Service

Lone Hjortshøj ses her i gang med at 
lave kartofler klar til musikfestival del-
tagerne.

Karen Margrethe Stein er i gang med at 
færdiggøre nogle af de 500 kilo pasta, 
som hver dag blev serveret i salatbaren.

Der var gang i køkkenknivene hos 
Karen Margrethe Stein og Frida Ben
netsen, som stod for grønsager til 
salatbaren.

Selv om der var travlhed i køkkenet, 
så havde kok Thomas Andersen tid 
til at tage sin tørn med opvasken.

Karen Margrethe Stein stod i 
damp, da hun skulle køle 
pastaen ned efter at det 
var kogt.
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Tekst: Svenning Kjær Pedersen
Brancheforeningsformand 

Det var med store forventninger om, at 
Transport- og bygningsminister Hans 
Christian Schmidt er en mand der står 
ved sine ord, at repræsentanter for 
Danmarks Tivoli Forening, Sammen-
slutningen af By- & markedsfester, Jan 
Zederkof som repræsentant for telt-
producenterne og folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen og repræsentanter for 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere gik til møde på ministerkontoret. 
Efter mødet hang mundvigene nedad 
og spørgsmålet var, om det hele 
havde været sliddet værd.

Uddannelse og tilsyn var glemt
Transport- og bygningsminister 
Hans Christian Schmidt sagde på 
det første møde vi havde med 
ham, at en lovgivning ikke kommer 
til at fungere, hvis der ikke er tilsyn 
med den. Han kunne ikke forstå, at 
det var tilladt for uuddannede at 
opstille store telte. 

Uddannelse og tilsyn var glemt og det 
samme var vort ønske om at få hele 

ja! vi tænkte øv!       vi fik kun en flad tegnebog!

Brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen, næstformand 
Lone Hjortshøj, Transport- og 
bygningsminister Hans Christian  
Schmidt og folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen ses her efter mø-
det.

Der var godt nok 
kaffe og kage på bor-
det under mødet med 
ministeren, men derud-
over blev der ikke givet 
noget ved dørene.

Embedsmændene 
kunne meddele, at der 
ikke blev nogen høring 
af den nye certifice-
ringsvejledning, som 
trådte i kraft tre uger 
efter mødet.







området med telte lagt ind under 
de lokale beredskaber. Glemsomhe-
den skyldes nok de forklaringer, som 
embedsmændene flere gange har 
fremhævet, nemlig at det koster kom-
muner og staten penge. Ting de ikke 
tænkte på, da de indførte certifice-
ringsordningen med millionudgifter 
til festudlejerne.

Pixi modellen var husket
Derimod huskede han på, at der 
skulle laves en Pixi model af cer-
tificeringsvejledningen og det blev 
fremført.

Flad tegnebog 
Ja! Vi tænkte øv! Og det blev for-
stærket, da vi fik at vide, at der ikke 
blev en høring af den reviderede 
certificering, der skulle danne nyt 
regelgrundlag fra 1. juli 2016. Det 
vi har fået, er en flad tegnebog og 
nogle regler, som ikke har hver-
ken kommunernes eller politikernes 
interesse og bevågenhed. Men! Vi 
kæmper videre for at få regler, der 
er til at leve med.
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Folketingsmedlem Bjarne Laustsen 
lagde kontor til formødet, hvor der var 
enighed om de punkter, som vi øn-
skede ændret.

ja! vi tænkte øv!       vi fik kun en flad tegnebog!
Brancheforeningsformand Svenning 

Kjær Pedersen og folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen stillede ministeren 
skarpe spørgsmål, men svarene var 
yderst moderate.

Mundvigene på næstformand 
Lone Hjortshøj, branchefor
eningsformand Svenning Kjær 
Pedersen og Peter Zederkof 
hang nedad, da der ikke blev 
givet nogen klare svar.
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anmeldelse  af ulovligt opstillede telte
Der har været stor respekt omkring 
Brancheforeningen Danske Festud-
lejeres generalforsamlingsbeslutning 
om at være medlemmerne behjæl-
pelige med på en anonym måde at 
kunne informere de kommunale myn-
digheder om ulovligt opstillede telte. 
Målet med at øge sikkerheden ved 
opstilling af telte og at overholde de 
nye certificeringsregler på området 
har været nået. 

Modigt og seriøst
Fra flere sider er generalforsamlings-
beslutningen kaldt modig og respek-
tabel. Et tegn på at langt de fleste af 
brancheforeningens medlemmer vil 
noget seriøst og på en professionel 
måde håndterer certificeringsregler-
ne. De der føler sig usikre over for 
brancheforeningens indsats er alene 
dem, der bryder reglerne og tilside-
sætter sikkerheden.

Det er uforsvarligt og ulovligt at 
opstille fx markedsboder på et 
torv uden at de fastgøres.

Certifikater for telte er intet bevendt 
og myndighederne tjekker ikke, om 
det der ligger bag deres udstedelse, 
overholdes. 

De, der ikke kender reglerne for fastgørelse og sikring af telte mod vind, bør ikke kunne 
få lov til at opstille dem.

Politikerne har endnu ikke indført de lovmæssige krav om uddannelse af teltmontører, 
som brancheforeningen har foreslået. 



 Festudlejer.dk 29

anmeldelse  af ulovligt opstillede telte
Uddannelses- og 
certificeringskrav
– Vi er en professionel branchefor-
ening, der ønsker at gøre en forskel. 
Vi har opfordret politikerne til at stille 
uddannelseskrav og indføre certifice-
ringskrav til udlejningsforretningerne. 
Vi har arbejdet for ens regler i kom-
munerne. At det politisk er blevet 
vendt til certificeringskrav til teltene 
og at uddannelseskravene er undladt, 
beklager jeg meget. Men vi lever i et 
demokrati, hvor vi må rette ind efter 
de linjer, som flertallet fastlægger, 
siger Brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen, Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere.

Respekt og anerkendelse
– Brancheforeningen vil gøre en for-
skel ved at fremme sikkerheden og 
anser ethvert uheld inden for telt-
branchen som et nederlag. Hvis vi 
ikke var, vil vi lige så godt kunne lukke 
brancheforeningen. Vi har med de 

mange tiltag, der har været over for 
at lave sikre teltopstillinger, opnået 
meget respekt og anerkendelse.
Et resultat som alle vore medlemmer 
kan være stolte af.

Forebyggelse og ansvarlighed
Målet er ikke at ramme en kollega, 
men at medvirke til at undgå uheld. 
De anmeldelser vi har videregivet har 
været opstillinger som anmelderne 
har følt kunne være farlige. Opstil-
linger hvor et uheldigt vindpust ville 
kunne ændre en lokal torvedag til et 
mareridt. En situation hvor mange vil 
sige: ”Hvorfor har man ikke forebyg-
get og sikret teltenes fastgørelse”? Vi 
ønsker at medvirke til at forebygge 
og at vores medlemmer og kollegaer 
handler ansvarligt og gør det samme, 
siger Brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen, der opfordrer 
alle til at udvise al mulig omsorg for 
sikkerhed ved teltopstillinger.
Fotos: Modelfotos

Telte der ikke har været til
strækkeligt forankrede er til 
stor fare for personer i og om
kring teltet, materiale skader 
på biler og bygninger m.v.

Sikkerhed skabes ikke af en uigennem-
skuelig lovgivning, men ved at udlejerne 
sætter sig ind i dem og overholder 
dem.

Simple forandrin
ger uden værdi 
for en sikker 
opstilling.
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Start Den gode Fest med en henvendelse til www.festudlejer.dk

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

jylland
aabybro – 9440 
Aabybro Telt & Serviceudlejning 
Tlf. 23 24 35 07

Bindslev – 9881 
Gorm’s Telt og Serviceudlejning 
Tlf. 40 27 29 77

Bjerringbro – 8850 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

Bramming – 6740 
Bramming Festudlejning 
Tlf. 75 17 40 08

Børkop – 7080 
Trekantens Oliefyrservice ApS 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming – 8762 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Fredericia – 7000 
Festmesteren 
Tlf. 75 92 44 11

Føvling – 6683 
Rosenhøj Festudlejning 
Tlf. 21 42 83 69

Hjørring – 9800 
Hjørring Telt og Serviceudlejning 
Tlf. 61 66 56 60

Horsens – 8700 
BisgaardSørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

Højbjerg – 8270 
Dansk Mobilscene A/S 
Tlf. 40 55 91 36

Karup – 7470 
Karup Teltudlejning 
Tlf. 40 18 61 16 

Kolding – 6000 
HKTELTE, Kolding 
Tlf. 28 83 30 28

Langå – 8870 
SL Udlejning 
Tlf. 20 15 62 45

Lystrup – 8520 
Alt til festen.dk 
Tlf. 70 22 63 12

Låsby – 8670 
Jysk Festudlejning 
Tlf. 86 95 16 65

nykøbing m. – 7900 
Nykøbing Serviceudlejning 
Tlf. 23 45 59 33

nørresundby – 9400 
Tommy Telt ApS 
Tlf. 70 22 83 88

Pandrup – 9490 
Nordjysk Service og teltudlejning 
Tlf. 98 24 56 80 / 20 91 12 07

randers – 8920 
Alt til festen.dk 
Tlf. 70 22 63 10

ranum – 9681 
Ranum Teltudlejning 
Tlf. 98 67 68 39

ribe – 6760 
Ribe Fest Udlejning 
Tlf. 75 41 18 18

roslev – 7870 
Salling Teltudlejning 
Tlf. 97 57 24 00

Silkeborg – 6760 
Hardy Nielsen 
– Telt & lydudlejning 
Tlf. 86 81 02 09

Sunds – 7451 
Midtjysk Festudlejning 
Tlf. 97 14 40 98

Sæby – 9300 
Sæby Fest Service 
Tlf. 98 46 38 30

tarm – 6880 
Ådum Serviceudlejning 
Tlf. 97 37 41 13

thisted – 7700 
NordVest Box Udlejning 
Tlf. 40 44 65 37

thisted – 7700 
Thisted Seviceudlejning 
Tlf. 97 92 11 12

varde – 6800 
Hjortshøj Party Service 
Tlf. 75 25 17 29

varde – 6800 
Tinghøj Service Udlejning 
Tlf. 75 26 14 86

vojens – 6500 
Aamand Udlejningscenter 
Tlf. 74 50 64 40

vejen – 6600 
VejenAskov Telt &  
Serviceudlejning 
Tlf. 40 72 18 84

Fyn
Odense – 5220 
Audlejning 
Tlf. 66 12 29 27

Odense – 5250 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 66 11 11 99

ringe – 5750 
Event Fyn ApS 
Tlf. 72 48 88 12

Svendborg – 5700 
Alletiders Party Service 
Tlf. 62 22 10 33

Søndersø – 5471 
Vigerslevlund Udlejning 
Tlf. 64 89 23 30

Sjælland og Falster
Brøndby – 2605 
Dantelt.dk 
Tlf. 43 44 78 78

Brøndby – 2605 
Schlüntz Festudlejning 
Tlf. 43 43 40 80

Fredensborg – 3480 
Fest og Service.dk  
Fredensborg 
Tlf. 26 25 64 30

Hedehusene – 2640 
FløngPartyTelt 
Tlf. 40 33 62 00

Hedehusene – 2640 
Roskilde Teltudlejning 
Tlf. 46 59 34 84

Helsingør – 3000 
Brødr. Olsens Teltudlejning 
Tlf. 20 33 53 54

Herlev – 2640 
Rent a Tent A/S 
Tlf. 44 53 35 11

Holmegaard – 4684 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

Hvalsø – 4330 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10

Kokkedal – 2980 
Service 2000 A/S 
Tlf. 70 20 20 00

Køge/tureby – 4682 
Køge Serviceudlejning 
Tlf. 27 51 76 66

maribo – 4930 
Sydhavsfest.dk 
Tlf. 54 75 55 05

næstved 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

rønnede – 4683 
Faxe Teltudlejning 
Tlf. 56 71 24 25

Slagelse – 4200 
ShowTech 
Tlf. 58 50 61 51

Stege – 4780 
O.B.Wiik 
Tlf. 70 20 34 75

St. merløse – 4370 
Hede Serviceudlejning  
St. Merløse 
Tlf. 28 71 02 77

vallensbæk – 2665 
Bord Dæk Dig A/S 
Tlf. 36 30 36 33

vedbæk – 2950 
Charlottenlund  
Udlejning ApS 
Tlf. 39 64 31 46

vemmelev – 4241 
Vemmelev Festudlejning  
og Festbutik 
Tlf. 57 82 07 19

vordingborg – 4760 
Viertilfest 
Tlf. 21 72 37 23

vordingborg – 4760 
Holddaheltfest 
Tlf. 55 34 12 10

vordingborg – 4760 
PartyLine Teltudlejning 
40 19 55 82

Brancheforeningen Danske Festudlejeres medlemmer  
leverer service, borde, stole, festtelte, hoppeborge, legeredskaber  

og meget andet festmateriel

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

Start Den gode Fest med en henvendelse til  
Danmarks professionelle Festudlejere

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

agder

Oslo

Bergen

tornes

vågå

randaberg
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norske 
medlemmer

agder 
Agder Teltutleie 

Tlf. +47 90 71 74 00

Bergen 
Eventtjenester 

Tlf. +47 99 500003

Oslo 
Rent a Tent 

Tlf. +47 906 79 053

randaberg 
PS Selskapsutleie 

Tlf. +47 92 04 21 34

tornes 
Underholdningshuset 

Tlf. +47 982 17 146

vågå 
Våga Arrangement Service 

Tlf. +47 59 431 132

Medlemmer pr. 15. januar 2016
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Med den nye udgave af certifice-
ringsvejledningen for telte og trans-
portable konstruktioner, gældende 
fra 1. juli 2016, forventes der ikke at 
ske meget mere fremover. Udfor-
dringen er at forstå og indrette sine 
arbejdsgange efter at overholde reg-
lerne. Reglerne som de er og ikke 
som man tror de er. Erfaringerne fra 
dagligdagen er, at den kollegiale snak 
ofte ender ud i nogle teorier, som 
ikke har hold i virkeligheden.

Tre teltkurser til november
AMU-Nordjylland tilbyder igen til 
november tre teltkurser for ejere, 
ledere og medarbejdere. Indholdet 
i kurserne er tilrettet efter de nye cer-
tificeringsregler og om, hvordan man 
indarbejder kravene i det daglige 
opsætnings og nedtagningsarbejde. 
Målet er sikkerhed under opstilling, 

brug og nedtagning af teltkonstruktio-
nerne. Kursustilbud som er åbne for 
alle, der lever op til AMU-reglerne. 

Meget for et lille kursusgebyr
Kurser hvor man får betalt kørsels-
godtgørelse til og fra, betalt over-
natninger på enkeltværelser og 
bespisning under opholdet, hvis 
man bor mere end 50 kilometer væk 
fra undervisningsstedet. Kurser hvortil 
arbejdsgiverne skal betale et mindre 
kursusgebyr, men hvor der udbeta-
les en kursusgodtgørelse. Belærende 
kursusforløb hvor tredje halvleg på 
overnatningsstedet danner baggrund 
for kollegial snak, udveksling af ideer 
og nytænkning. Aftener hvor mange 
input bliver udvekslet og senere 
brugt i hverdagen.

tag på kursus og opdater din teltviden
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tag på kursus og opdater din teltviden
Ny tilrettet kursus
I november gentages de to grund-
læggende kurser ”Montering og ind-
retning af rammetelte – 1” og ”Koor-
dinering af teltmontage – 2”. Hertil 
kommer kurset ”Planlægning af tel-
topstillinger og indretninger – 3” som 
er et nyt tilrettet kursus, som kun har 
været holdt enkelte gange tidligere, 
men nu i en redigeret udgave. Læs 
yderligere informationer om kurserne 
på side 18.

Inspiration og faglig viden
– Jeg vil opfordre alle til at få opsum-
meret deres faglige viden og hente ny 
inspiration. De nye certificeringsregler 
er også et vigtigt værktøj at have 
i orden. Det er de regler, der skal 
handles efter på opstillings-og ned-
tagningspladserne og som kunderne 
skal informeres om. 

Brancheforeningen 
stiller krav om kurser
– Ansvaret for uheld med teltkonstruk-
tioner ligger alene hos den, der har 
foretaget opstillingen. Forglemmelser 
eller manglende kendskab til kravene 
i certificeringsvejledningen, der resul-
terer i et uheld, vil kunne ændre en 
sund forretning til det modsatte på 
et splitsekund. For at hjælpe vores 
medlemmer bedst muligt og fremme 
sikkerheden, er det et krav i forbin-
delse med medlemskab af Branche-
foreningen Danske Festudlejer, at man 
har gennemgået grundkurserne, siger 
Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.
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Helge Frandsen 
solgt til  
O.B. Wiik 
Det gamle hæderkronede teltprodu-
centfirma Helge Frandsen, Hornsyld, 
er i foråret 2016 blevet overdraget til 
O.B. Wiiks danske afdeling i Stege. En 
ny tradition kommer til ved overgan-
gen til de nye ejere, der har produk-
tion og en stor salgsorganisation på 
verdensplan.

Nyheder tilføres
– Vi har forhandlet om købet i læn-
gere tid. Pludseligt gik det hurtigt og 
nu er handlen en realitet og udfor-
dringerne ligger foran os. Vi fortsæt-
ter produktionen og salget af de telt-
typer, som Helge Frandsen er kendt 
for og tilfører flere fra O.B. Wiiks pro-
duktionsafdeling, siger afdelingsleder 
Kim Kielstrup, O.B. Wiik, Stege.

Afdelingsleder Kim Kielstrup bekræfter 
O.B. Wiiks køb af teltproducentfirmaet 
Helge Frandsen, Hornsyld.

Den 1. juli 2016 trådte der en ny 
lovgivning i kraft for at bære kniv. 
Den gør det lettere at være ikke- 
kriminel håndværker.

Max. 12 cm. klinge
Det er nu tilladt at bruge enhånds-
betjente foldeknive, at knive må 
bæres på offentlige steder m.v., 
når der er et anerkendelsesvær-
digt formål. Det betyder at du 
som teltmontør må gå med kniv 

ny knivlov gør det lettere
Den nye kniv-
lov der trådte i kraft 
den 1. juli 2016 gør det let-
tere for håndværkere at bære kniv.

ved opstilling af telte på alle plad-
ser – undtagelsesvis er knive med en 
klinge på over 12 cm. særligt farlige 
knive som stadigvæk er helt forbud-
te. Disse kræver en polititilladelse.

Ok at bære til og fra arbejde
Hvis en kniv skal anvendes som værk-
tøj i (lovligt) erhverv, fx en hånd-
værkers besiddelse af kniv som led 
i erhvervsudøvelsen, er det tilladt at 
bære og besidde den på offentligt 

sted. Man må således også bære 
og besidde kniven på vej direkte 
til eller fra det arbejde, hvor kni-
ven anvendes.

Yderligere informationer kan ses 
på Google under Knivlov.

penge, siger festudlejer Henrik Bøt-
cher, FløngPartyTelt, Hedehusene.

Et ikke oplyst gebyr
Han bakkes op af Brancheforenings-
formand Svenning Kjær Pedersen, 
som ikke forstår opkrævningerne. 

– Tidligere har kommunerne ikke måt-
tet opkræve betaling for godken-
delse af pladsfordelingsplaner og 
godkendelse af opstillingssteder. Nu 
er det flyttet fra Beredskabet til Byg-
gesags kontoret, og så tilfører man 
teltudlejningsbranchen endnu et 
gebyr. Det er uanstændig og noget 
som vi ikke har været præsenteret 
for i de forhandlinger, vi har haft med 
Transport-og Bygningsminister Hans 
Christian Schmidt eller Trafik- og Byg-
gestyrelsen. En sag vi vil følge op på, 
da det kommer til at koste millioner af 
kroner for udlejere og efterfølgende 
brugere, siger en overrasket Bran-
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen.

Forvirring
Efter at gebyropkrævningen er blevet 
rejst af Anders Krog Scherrebeck, 
Sækko Solutions, over for Trafik- og 
Byggestyrelsen erkender de i en mail 
til Vejle Kommunes Byggeri & Indu-
strimiljø, at formuleringen i bestem-
melsen har givet anledning til en del 
forvirring, og af samme årsag er der 
udarbejdet et FAQ, der er publiceret 
på deres hjemmeside. 

Orientering, ikke 
byggesagsbehandling
Læser man det, bliver forvirringen ikke 
mindre. Her fremgår det, at der er tale 
om en meddelelse, der foretages ikke 
en byggesagsbehandling af. Der skal 
blot ske en orientering til beredska-
bet herom. Senere står der, at kom-
munen kan, som ved alt anden byg-
gesagsbehandling, opkræve gebyr 
for dens behandling af meddelelsen 
samt for videregivelse af meddelel-
sen til beredskabet. Bestemmelsen vil 
blive præciseret hurtigst muligt.

Ingen byggesagsbehandling, 
intet gebyr
Fuldmægtig/Advisor, cand. Jur. Nan-
na Fannikke, Center for bygninger 
meddeler i brev til Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere ”Når kom-
munalbestyrelsen modtager medde-
lelse efter kap. 1.3.5.1, stk. 3, skal 
der som udgangspunkt ikke foretages 
en byggesagsbehandling af med-
delelsen. Kommunalbestyrelsen skal 
kun orientere beredskabet herom. 
Det er derfor ikke vores opfattelse, 
at der ved kommunens modtagelse 
af en sådan meddelelse, vil skulle 
foretages byggesagsbehandling. Der 
vil derfor efter vores opfattelse ikke 
kunne opkræves gebyr herfor”. Det 
tilføjes, at der i konkrete tilfælde vil 
kunne være forhold, som kommu-
ner bliver nødt til at reagere på ved 
sådanne meddelelser. Det vil være 
byggesagsbehandling og det vil der 
kunne udskrives en regning for byg-
gesagsbehandling på. 

 Fortsat fra forsiden
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Flytning af afdelingen med show-
room til synlig plads i rundkørslen 
ved Københavnsvej 311 ved Vor-
dingborg har givet mange nye kunder 
fra nær og fjern, siger en tilfreds 
teltudlejer Dennis Høglund, Party-Line 
Teltudlejning. Flytningen fra deres tid-
ligere udlejningssted gennem flere 
år er kun få hundrede meter, men 
effekten stor.

Nyt showroom havde 
første prioritet 
– Jeg har kigget på stedet i lang tid 
og har nu lejet bygningerne med 
forkøbsret. Vi har fået lov til at måtte 
opføre nye bygninger på stedet, så 

vi kan få samlet lagerpladsen. Første 
prioritet har været at få flyttet vores 
serviceafdeling og indrettet et nyt 
showroom. Det har vi fået lavet og 
belønningen er kommet i form at en 
pæn vækst af udlejninger.

Mange specialiteter 
i udlejningerne
– Folk har især fået øje på vort kon-
cept af festtelte med innerlining. Dem 
har vi leveret mange af til kunder, 
der har ønsket den perfekte fest. Det 
tager mange specialiteter med sig 
og kravene til kvaliteten er høj. Når vi 
lever op til det, så får vi glade kunder, 
siger Dennis Høglund med et smil og 

iler af sted til den næste pakning af 
materiel til ny opstilling.

telte med innerlining hitter på Sjælland

Party-Line Teltudlejnings nye showroom, som er et at de flotteste i landet. Det er hustruen Helle, som står for indretningen af show-
roomet.

Festudlejer Dennis Høglund, Party-Line 
Teltudlejning, er stolt af den nye for-
retningsbygning og den store opmærk-
somhed den har fået.

Festudlejer forretningen Bord Dæk 
Dig, Vallensbæk Strand, der i mange 
år har drevet detailforretningen med 
salg af festartikler i Søborg Hoved-
gade 28, Søborg, har valgt at lukke 
forretningen ved navn Bord dæk Dig 
i Søborg, hvilket er sket.
Der har gennem mange år været en 
fast medarbejder ansat i forretnin-
gen, men ejeren Morten Jensen 
har i en rationaliseringsrunde 
besluttet at lukke forretnin-
gen.

Bord dæk Dig i Sønderborg havde et stort udvalg af festartikler og havde åben 6 dage 
om ugen.

Bord dæk Dig i Søborg er lukket
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Ens engagement i det lokale for-
enings- og eventliv kan blive en vigtig 
indfaldsvinkel til at øge sine udlejnin-
ger. Det erfarede festudlejer Torben 
Høgh Johansen, Hold-da-helt-fest i 
Vordingborg. Ved at være en del af 
et kontaktnetværk kommer man tæt 
på beslutningstagerne. Én kender en 
anden og spørger til, hvad man kan 
levere og pludseligt tager det fart 
i udlejningerne. En sidegevinst han 
f.eks. har oplevet i forbindelse med 
at være koordinator for Stafet for 
Livet, hvis mål er at skaffe overskud til 
Kræftens Bekæmpelse.

80-årig ”ungarbejder”
– Et værdifuldt netværk af engage-

rede kontaktpersoner, som er med i 
mange events, har givet et godt kun-
degrundlag. Priserne er overkommeli-
ge, da mange af udlejningerne til for-
eningsarrangementerne er baseret på, 
at brugerne selv stiller med hjælpere 
til at deltage i opstilling og nedtag-
ningen af teltene. Det fjerner en del 
af de tunge lønudgifter, understreger 
festudlejer Torben Høgh Johansen, 
Hold-da-helt-fest. Han har gennem 
femten år i udlejningsbranchen skabt 
sig en god udlejningsforretning, godt 
bakket op af sin familie. Således er 
hans far, 80-årige Tage Johansen, en 
betydningsfuld ”ungarbejder” i udlej-
ningsgesjæften.

en 30 års fødselsdag blev til festudlejning

Torben Høgh Johansen kigger her nogle 
af billederne fra de teltopstillinger han 
har lavet. Et righoldigt billedarkiv til 
efterfølgende salgsmaterialer.

Der er et bredt udvalg af udlejningsva-
rer hos Hold-da-helt-fest. Torben Høgh 
Johansen har her fundet de elektriske 
varmeblæsere frem.

”Ungarbejderen” Tage Johansen ses her sammen med sit barnebarn Jesse i gang med 
at pakke bærende dele til næste udlejning.

Hold-da-helt-fest har fået levering 
af flere og større telte til en række 
store arrangementer i og uden for 
Vordingborg. 



Opvasken tager datteren Lina 
sig af. Så ved man, at det er 
gjort godt og grundigt.
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en 30 års fødselsdag blev til festudlejning
Mange ting skal koordineres
– Ved siden af et fuldtidsjob som 
pedel på en skole og en kone med 
fuldtidsstilling som lærer, så er det 
lange arbejdsdage vi har, når høj-
sæsonen kører. Hele familien er i 
gang og løsarbejdere lejes ind i det 
omfang, det er nødvendigt. Her er 
jeg heldig at have nogle gode kræf-
ter, som har været med gennem flere 
år. Det er med til at få tingene til at 
køre, men der er mange ting, der 
skal koordineres. Så! Nætterne bliver 
mange gange korte, siger festudlejer 
Torben Høgh Johansen.

30 års fødselsdagsfest 
blev til festudlejning
– Tilfældighederne spiller somme 
tider et puds. For præcis femten år 
siden holdt jeg 30 års fødselsdag i et 
telt, opstillet i haven. Et telt som jeg 
selv havde købt og som andre gæster 
ved brylluppet var interesseret i at 
leje. Det gav mig lysten til at starte en 
udlejning op og jeg købte en min-
dre udlejningsforretning af service 
op. Det har udviklet sig til, at vi nu 
har mange udlejninger lokalt og som 
breder sig til at omfatte flere store 
arrangementet i Københavnsområdet 
og i store dele af Sydsjælland. 

Større arrangementer, 
mere arbejde
– Det er svært at sige nej, når folk 
henvender sig for at leje materiel. Til 
tider er der ting, som vi ikke har, men 
som vi lejer ind hos kollegaer eller 
køber hjem. Det gør, at den hal som 
ligger nabo til vores hjem, bliver mere 
og mere fyldt op. Telte og inventar 
har jeg også løbende investeret i. 
Sidst i et 12 x 30 meter telt. Et til-
tag som har givet nye kunder, større 
arrangementet og mere arbejde. Det 
trækker yderligere på ressourcerne 
og minimerer nattesøvnen. Et pres 
som man ikke forstår, man kan holde 
til, når det går løs, men hvor er det 
dog kedeligt, når sæsonen er ovre.

På orlov sammen med familien
– I 2009 rykkede vi stikket ud og hele 
familien tog et halvt års orlov. Vi rejste 
til Australien, Thailand, Borneo, Sin-
gapore og Vietnam uden en telefon 
i lommen. En medarbejder passede 
udlejningen og familien økonomien. 
Det var herligt og et tiltag, som vi 
vil gentage om et par år. Det til nye 
destinationer og i en kortere periode. 
Det er for, at vi i familien kan give 
hinanden det, der ikke er tid til i de 
travle udlejningsperioder, understre-
ger festudlejer Torben Høgh Johan-
sen, Hold-da-helt-fest, Vordingborg.

Tre generationer arbejder sammen om 
driften af Hold-da-helt-fest i Vording-
borg. Det er fra venstre ”ungarbejder” 
Tage Johansen, børnene Lina og Jesse 
sammen med indehaveren Torben 
Høgh Johansen.

Tagdugene bliver rullet på og af teltene, 
når Torben Høgh Johansen sætter telte 
op og tager dem ned igen. 

Sortimentet af udlejningsvarer vokser 
hele tiden hos Hold-da-helt-fest.

Med udsigt fra Gåse
tårnet kan man her se 
opstillingen af telte til et 
lokalt arrangement i cen
trum af Vordingborg.
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en FeSt  
– en ansøgning
Bureaukratiet er med til at dræbe 
festarrangørenes lyst til at lave events. 

Alt for mange restriktioner, 
ansøgninger om dit og dat, lov-
givninger der skal overholdes, 
besværet med at skaffe frivillige 
hjælpere og en række andre 
ting gør, at events der har en 
lang historie, lukker ned. Det 
betyder, at mange lokalsamfund 
bliver kulturelt fattigere og at 
samhørigheden forsvinder, siger 

næstformand Lone Hjortshøj, Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere. 
Hun understreger at grundlaget for at 

drive festudlejnings forretninger 
dermed minimeres og at bran-
chens udlejeres eksistensgrund-
lag dermed trues. Hun foreslår 
derfor politikerne, at der laves 
en revision af den forretnings-
gang, der ligger bag godken-
delse af arrangementer.

En videnskab 
at sætte sig ind i
– Der er alt for mange grene i 
den offentlige forvaltning, der 

skal høres, ansøges om tilladelse, ind-
drages for at opnå dispensationer og 
meget mere. Et arbejde der er dræ-
bende for de frivillige, der står bag 
arrangementerne. Det kan være byfe-
ster, markeder, sommerfester eller 
helt andre arrangementer. Det er en 
videnskab at sætte sig ind i, hvem og 
hvor mange man skal sende ansøg-
ninger til. En udfordring at finde frem 
til de ansøgningsskemaer, der skal 
bruges, overholde ansøgningsfrister, 
få de rigtige oplysninger med osv. 
Opgaver som skræmmer de erfarne 
væk og som er en urskov at færdes 
i for nye frivillige, siger næstformand 
Lone Hjortshøj, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere, der bakkes op 
af folketingsmedlem Bjarne Laustsen, 
der gerne ser nye tiltag på området.

Et dræbende frivilligt arbejde
– Det bør være sådan, at der for at 
afvikle en fest skal sendes én ansøg-
ning til myndighederne, og at de så 
sørger for at denne behandles og der 
gives en tilladelse. En byfestarrangør 
skal i dag lave et utal af ansøgninger. 

Trækker den lokale garde op 
i gaderne, så skal der ansøges 
om tilladelse hertil.

Arrangeres der dans, så 
skal der ansøges om til
ladelse hertil hos politiet.

Arrangeres der optog, skal så
vel kommune som politi ansø
ges om tilladelse til afvikling af 
dette.

Festes og serveres der alkohol 
skal der udfyldes en underret
ning/ansøgning til politiet vedr. 
enkeltstående arrangement.

Kommunen skal ansøges om 
tilladelse til brug af veje og P
pladser m.v. til en festlighed. 
Det ved udfyldelse af en rådig
hedsansøgning til arrangemen
terne.
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Kommunerne skal søges om tilladelse 
til benyttelse af en festplads. Der skal 
ansøges om tilladelse hos politiet 
til udskænkning af spiritus. Til at der 
afvikles byfestbal med udskænkning 
af alkohol. Til at et tivoli får adgang 
til festpladsen. At optoget gennem 
byen må afvikles. Spillemyndigheder-
ne skal søges om tilladelse til afhol-
delse af tombola. Fødevare- myndig-
hederne hvis der sælges madvarer 
og sådan er remsen af ansøgnin-
ger utallige. At det er et dræbende 
arbejde, forstår jeg godt og tør ikke 
tænke på ubehagelighederne, hvis 
der er instanser der glemmes, siger 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen, 
som har fremført problemstillingerne 
flere gange over for sine kollegaer på 
Christiansborg.

Formindskning af regel tyranniet
– Vi opfordrer mere og mere frivillige 
til at tage initiativer, der kan styrke 
lokalsamfundene. Gennem en lang 
række besparelser til ungdoms-og 
idrætsforeninger er det mere nød-
vendigt end tidligere, at de selv skaf-
fer sig økonomiske ressourcer til drift 
af foreningerne. Midler der er nød-
vendige for ikke at få kontingenter, 
der gør det umuligt for mange unge 
at være med. Derfor vil jeg gøre en 
indsats for at regel tyranniet formind-
skes og at det bliver mere enkelt og 
overskueligt, siger folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen.

Jo færre fester 
jo færre udlejninger
– Jo flere fester der lukker ned, jo 
færre udlejninger af festmateriel bli-
ver der. En reducering der går ud 
over festudlejningsbranchen og som 
får betydning for, hvilke sponsora-
ter vi kan gå ind i over for kulturelle 
foreninger. Det lægger et yderligere 
økonomisk pres på foreningerne og 
de frivillige hjælpere, som skal 
få driften og økonomien til at 
hænge sammen. Branchefor-
eningen kan derfor kun opfor-
dre politikerne til at tage fat 
på opgaven med at afbureau-
kratisere antallet af ansøgnin-
ger om tilladelser. En fest skal 
lovliggøres med én ansøgning, 
understreger næstformand Lone 
Hjortshøj, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Spilles der musik, skal der an
søges om tilladelse hertil.

Serveres der fødevarer, er der en 
række krav fra Fødevarestyrelsen, der 
skal overholdes.

Køres der med tivolitog, skal der ske 
en ansøgning om tilladelse til kørsel 
med det.

Laves der banko
spil eller lotterier, 
skal Spillemyndig
heden ansøges om 
tilladelse hertil.
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En kraftig rationalisering af udgifterne 
i Fyns Serviceudlejning ligger bag en 
udflytning til nyt lager på Midtager 
9-11, Brøndby. Hundrede tusinder af 
kroner er sparet i afgift for at passere 
Storebæltsbroen. Mange flere i redu-
ceret forbrug af brændstof og masser 
af arbejdstimer er væk fra personale-
kontoen ved at en stor del af varela-
geret er flyttet tættere på kunderne. 
Resultaterne er allerede synlige efter 
at den nye lagerhal og driftssted star-
tede op den 2. maj 2016. 

Dygtige og motiverede 
medarbejdere
Medarbejdernes arbejdstid er 
ændret fra 16 timer om dagen til en 
normal 7,5 timers arbejdsdag. Afstan-
den til kunderne er reduceret til det 
minimale, hvilket gør hurtig levering 
mulig. Arbejdsgangen i det 2.700 m2 
store lager-, opvaske- og kontorland-

skab giver pote ved hurtig håndte-
ring. Alt er blevet lettere og billigere 
at håndtere, siger direktør Cliff Skøtt, 
der har stået for ombygning, indret-
ning og nu styrer udlejningsforretnin-
gen. Ikke alene, men godt hjulpet af 
logistikchef Peter Wehler, projektle-
der Johannes Bührmann og en stab 
af dygtige og motiverede arbejdere. 
Alle har startet deres arbejde i Fyns 
Serviceudlejning op i lokaliteterne i 
Brøndby.

40 stopfyldte sættervogne 
flyttegods
– Det har været en kamp at få lavet 

de mange og store ændringer der 
skulle til for at få en funktionsduelig 
hal ud af de eksisterende lokaliteter. 
Vi havde kun to måneder fra overta-
gelsen til vi åbnede. Der skulle væltes 
vægge nogle steder og nye bygges 
op andre steder. Der blev sat porte 
i og lavet kontorer og personale faci-
liteter. En ny opvaskeafdeling blev 
etableret og masser af pallereoler 
taget ned og flyttet rundt på. Alt 
blev malet, så det var en periode, 
hvor vi sjældent havde fri og hvor 
jeg boede i mandskabsvogn sam-
men med håndværkerne, fortæller 
direktør Cliff Skøtt, Fyns Serviceud-

reducering af transportudgifter betaler huslejen til nyt lager
Cliff Skøtt klar til at køre ud med en af de hasteordrer 
der klares med et smil.

Der er tænkt i mange baner om, hvor-
dan man lettest muligt og mest rationelt 
modtager, opbevarer, pakker og sen-
der varerne. En proces der giver store 
besparelser. Et udsnit af Fyn Serviceudlejnings motiverede medarbejdere ses her foran den nye lagerbygning.

Projektleder Johannes Bühr-
mann i fuld gang med at pakke 
varer til en af de mange kunder 
som Fyns Serviceudlejning leve-
rer til på Sjælland.

Servicemedarbejder Camilla Søn- 
dergaard ved den store industri 
opvaskemaskine som klarer op-
vasken på rekordtid.



På lageret klares alt med 
truck og palleløftere.
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lejning. Et ombygningsarbejde det 
skete, mens tre sættervogne kørte i 
pendulfart mellem Fyn og Brøndby, 
hvor i alt 40 stopfyldte sættevogne 
med varer blev transporteret over.

Lynhurtig pakning og udpakning
– Vi nåede det hele til tiden og fra 
travlhed med ombygning og indret-
ning gik det direkte over i en udfor-
drende højsæson. Her har vi lig-
get vandret, men høster glæden af 
ikke at skulle køre de mange tusinde 
kilometer fra Fyn til Sjælland. Alt 
kører på skinner med de nyindret-
tede faciliteter. Alt er til at komme 
til at transportere med truck. Der er 
lavet encirkulering, så vi ikke skal flytte 
noget flere gange. 

Direkte vej
Der er direkte vej til opvaskeafsnittet 

med det beskidte service og direkte 
derfra til lagerpladserne. Det tager 
ingen tid at pakke varerne, der skal 
ud til kunderne og ej heller når det 
kommer tilbage. Alt har varenumre 
og kan styres via lagerstyringsanlæg. 
Et herligt tiltag som tjener sig hjem 
på sigt.

Fejl og forglemmelser reduceres
– Jeg har været utrolig heldig med 
ansættelse af nyt personale. Johan-
nes Bührmann er projektleder og 
kører leverancerne til kunderne og 
følger arbejdsgangene på leverings-
stederne, så alt bare kører som på 
skinner. Logistikchef Peter Wehler står 
for at pakke alt materialet, så det står 
klar til chaufførerne til at køre ind i 
lastbilerne med truck. Samme pro-
cedure følges, når varerne kommer 
retur. Det reducerer fejl og forglem-

melser, fremmer arbejdsglæden og 
tilfredsheden hos kunderne, under-
streger direktør Cliff Skøtt, Fyns Ser-
viceudlejning.

Der skal tænkes stort
– Vi er kommet tæt på vore kunder og 
det betyder meget. Mange af de varer 
vi udlejer er til haller og messecentre. 
Det betyder store vareleverancer til de 
events, vi er involveret i. Det gør, at vi 
skal tænke stort, når vi transporterer 
tingene. Et skift er på vej fra plastik-
kasser til glas, kopper m.v. placeret 
i vogne og til kasser. Det gør, at vi 
bedre og mere skridsikkert kan pakke 
lastvognene samt at vareandelen kan 
være større. Det reducerer antallet af 
kørsler og personaletimer. Ting der har 
indflydelse på vore priser, siger direk-
tør Cliff Skøtt og tager telefonen for at 
tale med en ny kunde.

reducering af transportudgifter betaler huslejen til nyt lager
Servicemedarbejderne Camilla Søndergaard og Lone 
Persson er her i gang med at polere bestik.

Direktør Cliff Skøtt har virkelig sat sit fingeraftryk på den 
nye afdeling. Han har selv været med i alt arbejde, der 
er foregået dag og nat.

Servicemedarbejder Lone Pers-
son ved servicen, som opbe-
vares og transporteres i plast-
kasser.

Servicemedarbejder Camilla Søn-
dergaard med et udvalg af glas 
som alle opbevares i plastkas-
ser.
Logistikchef Peter Wehler 
ses her ved et udsnit af de 

4.620 stole der er på lageret i 
Brøndby og som kan suppleres 

med op til 7.200 stole i alt fra 
Fyns Serviceudlejning.



42 Festudlejer.dk

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:



GENERALFORSAMLING

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
 fremlægges af formanden.
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
5. Kassereren fremlægger revideret regnskab 
 for 2016 samt budgettet for 2017.  
 Herunder fastsættelse af kontingentet.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af revisorer. 
9. Eventuelt.

evt. forslag til behandling under punkt 4  
skal være formanden i hænde på  

tsudlejning@tsudlejning.dk 
senest den 18. februar 2017

Kun medlemmer og støttemedlemmer, der har 
betalt kontingent, har adgang til generalforsam-
lingen 

Der kræves ingen tilmelding for at deltage i 
generalforsamling

Ønskes der deltagelse i frokosten, skal der 
ske tilmelding til heine@festudlejer.dk 
senest lørdag, den 18. februar 2017

PROGRAM:

Fredag, den 3 marts 2017
Kl. 12.00: Vi mødes til frokost hos PANTOM, Markstykke- 
 vej 4 B, 2610 Rødovre. Herefter rundvisning.
Kl. ca. 16.00: Indlogering på Quality Hotel Høje-Taastrup. 
 Der er P-plads lige ved siden af hotellet. 
 Der udleveres gratis P-pillet i receptionen.
Kl. 18.30: Middag på Quality Hotel Høje-Taastrup, 
 Carl Gustavs Gade 1, 2630 Høje-Taastrup.

Lørdag, den 4. marts 2017
Kl. 10.00-12.00:  Minimesse
Kl. 12.30: Frokost (inklusive en øl eller vand)
Kl. 14.00: Generalforsamling
Kl. 19.00: Festmiddag

Søndag, den 5. marts 2017
Kl. 08.00: Morgenmad
Kl. 10.30: Roskilde Teltudlejning, Hovedgaden 501B 
 2640 Hedehusene.
Herefter hjemrejse.

PRIS:
Fredag – søndag  kr.  2.525,00
Fredag – lørdag  kr. 1.091,00 inkl. spisning
Lørdag – søndag  kr. 1.761,00
Frokost lørdag  kr. 250,00
Priserne er pr. person ved to personer pr. værelse:
Tillæg for enkeltværelse er kr. 150,00 pr. nat
Tilmelding: heine@festudlejer.dk
Seneste tilmelding mandag, den 13. februar 2017

Program for 

fredag/søndag 

er kun for tilmeldte 

medlemmer

Åben for 

ikkemedlemmer
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&
virksomhedsbesøg
    minimesse 
 
 
generalforsamling

Fredag, den 3. til søndag den 5. marts 2017 
Afviklingssted: Quality Hotel Høje-taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Høje-Taastrup
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En transportabel konstruktion, der er 
omfattet af byggeloven, skal enten 
have en byggetilladelse eller være 
certificeret. Reglerne medfører, at 
ejeren af en transportabel konstruk-
tion selv kan vælge, om konstruk-
tionen skal certificeres eller bygge-
sagsbehandles. Konstruktioner, der 
er certificeret, kan opstilles uden at 
kommunen skal give byggetilladelse.

Ændring af byggeloven og byg-
ningsreglementet pr. 1. juli 2016
De driftsmæssige forskrifter for trans-
portable telte og konstruktioner har 
tidligere været i beredskabsloven. 
Med ændringen er brandreglerne 
blevet samlet, så de nu kun findes i 
bygningsreglementet.

De driftsmæssige krav til forsam-
lingstelte, salgsområder m.v.
For opstilling af telte og transportable 
konstruktioner, betyder ændringerne, 
at de driftsmæssige forskrifter for 
forsamlingstelte, camping-, festival- 

 
om telte og andre transportable konstruktioner
trafik- og Byggestyrelsen

og salgsområder nu kun reguleres i 
bygningsreglementet. 

Kommunen som  
bygningsmyndighed
Udover overflytningen af de drifts-
mæssige forskrifter fra beredskabs-
loven til bygningsreglementet, er der 
ikke lavet nogen væsentlige ændrin-
ger af indholdet af reglerne for telte 
og andre transportable konstruktio-
ner. Den primære ændring er, at hvor 
større opstillinger, områder m.v. før 
skulle godkendes af beredskabssty-
relsen, nu skal godkendes af kom-
munen.

Efter de nye regler er det nu kom-
munen, der er den ansvarlige myn-
dighed for de regler, der vedrører 
driften af teltet eller den transporta-
ble konstruktion.

Præcisering af  
bygningsreglementets bilag 2
Bygningsreglementets bilag 2 inde-
holder en oversigt over, hvornår en 
transportabel konstruktion, enten 
skal have byggetilladelse eller certi-
ficering, før den lovligt kan opstilles. 
Denne oversigt er i forbindelse med 
ændringerne, blevet præciseret. 

Vejledning om certificerings- 
ordningen og byggesagsbehand-
ling af transportable telte og 
konstruktioner 
Trafik- og Byggestyrelsen har i sam-
arbejde med Beredskabsstyrelsen 
udarbejdet en vejledning om cer-
tificeringsordning og byggesagsbe-
handling af transportable telte og 
konstruktioner. Denne vejledning er i 

nyt Fra

En transportabel konstruktion, 
der er omfattet af byggeloven, 
skal enten have en byggetilla
delse eller være certificeret for 
at kunne opstilles lovligt.

Med den nye lovgivning pr. 1. juli 
2016 skal alle telte og andre trans
portable konstruktioner, der benyt
tes af mere end 150 personer anmel
des til den kommune, de opstilles i.

Brandreglerne er nu samlet, så de nu 
kun reguleres i bygningsreglementet.
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Her kan du få yderligere information
Reglerne for opstilling af transportable konstruktioner kan læses på 
www.bygningsreglementet.dk

Certificeringsbekendtgørelsen kan læses her  
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164153 

Den reviderede vejledning om certificeringsordning og byggesagsbe-
handling for telte og transportable konstruktioner kan læses her  
http://bygningsreglementet.dk/file/609521

Informationspjecen om reglerne for opstilling af telte og andre transpor-
table konstruktioner kan læses her  
http://bygningsreglementet.dk/file/609541

forbindelse med de nye regler, ble-
vet revideret.
De detaljerede regler, der tidligere 
var i de driftsmæssige forskrifter, kan 
nu læses i vejledningen.
Derudover har Trafik- og Byggestyrel-
sen udarbejdet en supplerende min-
dre vejledning, der kan bruges som 
en generel informationspjece om 
reglerne for opstillingen af telte og 
andre transportable konstruktioner.

De driftsmæssige forskrifter for for
samlingstelte, camping, festival og 
salgsområder reguleres nu kun i byg
ningsreglementet.

Kommunerne er nu den an
svarlige myndighed for de 
regler, der vedrører driften 
af telte eller den transpor
table konstruktion.

Der skal laves pladsfordelingsplan for 
alle telte, der benyttes af over 150 per-
soner. Denne skal sendes til det kom-
munale byggesagskontor.

Der skal også certificering eller bygge
sagsbehandling til for scener på over 
1 m. i højden Det gælder også for alle 
overdækninger over scener, uanset 
scenens højde, hvis overdækningen 
er mere end 50 m2.

Ved indretning af et camping, festival eller salgs
område er det den ansvarlige arrangør eller den
nes drift ansvarlige, der har ansvaret for pladsens 
indretning.
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Stabelstole
også med kobling!

Få et godt tilbud!!

Højdejusterbare borde

122 cm x 61 cm

183 cm x 76 cm

    DE ORIGINALE PLASTBORDE
  BEDSTE KVALITET - STØRSTE UDVALG !
               

THE ORIGINAL

 SIMPLY BETTER ®

Velegnet til blødt underlag!

Foldebænk 183 cm

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

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

STÅ BORD
Ø 84 cm
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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

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

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

91 cm

74 cm

61 cm

Ø   84 cm

Ø 118 cm

Ø 153 cm

Ø 183 cm

NYHED!
med sort bordplade!

183 cm x 76 cm

Cafe bord Ø 84 cm
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endelig kom 
båndoprulleren 
Så kom endelig, den båndopruller, 
som vi han ventet på. Et grundigt 
udviklingsarbejde med større batteri-
kapacitet, slankere hals at holde i og 
andre fordele er kommet til. Nu kan 
der også tilkøbes et ekstra batteri og 
en lader til cigarstikket i bilen. 
Som noget nyt er der også blevet 
udviklet en plastikklemme til at skyde 
ned over spændbåndene. Det gør, 
at spændbåndet ikke ruller ud og at 
det er til at hænge båndene op på 
væggen.

Pløkhammer 
på larvefødder
Det kræver sit værktøj, når man skal 
sætte store telte op og tage dem ned 
igen. Der har direktør Mark Mikkelsen, 
Trekantens Oliefyrservice, Børkop, 
erkendt og gjort noget ved. Han har 
anskaffet sig en maskine på larvefød-
der, som kan komme tæt på teltkon-
struktionerne, så pløkkerne kan slås i.

Let at betjene
Maskinen har påført en kranarm, som 
kan styres med en fjernbetjening. 
Herpå er der monteret en vægt yoyo. 
Den gør, at pløkhammeren er ual-
mindelig let at betjene. Den vejer 
ikke noget, når den skal løftes og er 
dermed let at flytte fra sted til sted, 
hvor pløkkerne skal slås i. Ligeledes 
kan maskinen bruges, når pløkkerne 
skal op igen.

Kæmpe rammetelte
En stor hjælp for direktør Mark Mik-
kelsen, Trekantens Oliefyrservice og 
hans mandskab når de store telte på 
15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 og 60 m. i 
spænd skal rejses og tages ned.

Opfinder Jens Kjærulf ses her sammen 
med sin kompagnon med den nye 
båndopruller, som kommer i handlen 
fra midt i oktober måned.

tommy telt 
udvider 
Det går stærkt hos Tommy Telt Aps, 
Nørresundby. Endnu en udlejnings-
forretning er kommet under deres 
vinger. Denne gang er det Aalborg 
Serviceudlejning, der er blevet 
opkøbt. 

– Mange bække små gør en stor 
udlejningsforretning. Opkøbet denne 
gang er hovedsagelig service, borde 
og stole, så vi nu har fået udvidet 

dette sortiment med et par tusin-
de kuverter og borde samt 
stole til lige så mange, siger 
Tommy Telt, Nørresundby.

Ægteparret Lone og Tommy Telt ses her 
i deres showroom.

Direktør Mark Mikkelsen viser her den 
fantastiske maskine, som gør det nemt 
at slå pløkker i.

Ægteparret Janne og Jan Cornelis von Lindern, Alletiders Party Service, 
Svendborg, kunne 1. maj 2016 fejre 25 års jubilæum. Vi ønsker parret og 
deres to børn Marie-Louise og Henrik TILLYKKE med det 25-års jubilæum, 
som de har stået sammen om at nå til.

25 år jubilæum i Svendborg

På billedet ses børnene Henrik og Marie-Louise sammen med forældrene Jan 
Cornelis von Lindern og konen Janne.
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Mange festudlejningsvirksomheder tonser derud af for at få 
så mange kunder som muligt. Det købes materiel hjem til at 
kunne dække behovene til de fester, der er skrevet i ordre-
bogen. Den store dag er der, hvor man kender årsregnska-
bet og ser om bundlinjen står med sort eller rødt. 

Forsvinder din festudlejning sammen med dig?
Kild

e: D
in revisor inform

erer

Ubesvarede spørgsmål
Men hvad er ideen med festudlejningsforretningen? Hvad er 
målet? Hvordan når du det? Hvem indbefatter det? Spørgs-
målene er mange og måske ubesvarede. Du har ikke givet dig 
tid til at lave den røde tråd og få tingene skrevet ned og givet 
besked til andre.

Maleri: Michael Ancher, Skagen Museum.
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Forsvinder din festudlejning sammen med dig?
Ingen kender dine planer
Travlhed og medfølgende træthed gør, at det er nu og her 
vi planlægger og ikke får skrevet ned, hvad det i grunden 
er vi vil, og hvad der skal ske, hvis uheldet er ude. Det kan 
være uarbejdsdygtighed, dødsfald, sygdom i kortere eller 
længere tid eller noget helt andet, der sætter en stopper 

for aktiviteterne. Ingen ved, hvad de skal gøre, for de kender 
ikke dine planer, har aldrig hørt om dem, fordi det kun er 
tanker, du selv har tænkt.

Hvem gør hvad?
Med et virksomhedstestamente kan du være med til at 
sikre, at din virksomhed ikke forsvinder sammen med dig. Få 
skrevet ned, hvad der skal ske, hvis der sker noget uventet 
og få alt relevant skrevet ned. Hvem der forventes at gøre 
hvad og mange andre ting er vigtige at få præciseret. Et 
virksomhedstestamente er ikke et juridisk begreb, men et 
forretningsmæssigt. Der er kun dig, der kan lave det og det 
gerne sammen med andre, som kan være dig behjælpelig.

Tænk på følgende
•	 Hvad skal der ske med alle igangværende aktiviteter. Er 

der planer, der skal følges? Hvem har adgang til oversig-
ter over opgaver, kunder, passwords og kontaktperso-
ner? God dokumentation for arbejdsopgaver og proces-
ser er en stor hjælp her og i øvrigt i mange tilfælde også 
en fordel i det daglige.

•	 Gennemgå selskabets vedtægter. Hvem kan skrive under 
for virksomheden? Hvad står der eventuelt i tegningsreg-
lerne? Har du en medarbejder, der midlertidigt kan tage 
over?

•	 Gennemgå ejer aftalen, hvis I er mere end en ejer, der 
driver eller ejer virksomheden.

•	 Har udlejningsvirksomheden en nøglepersonsforsikring 
eller en forsikring mod erhvervsudygtighed, så virksom-
heden kan få et økonomisk grundlag for at overleve en 
overgangsperiode?

•	 Har du en plan for generationsskifte? Måske kan den 
tages op af skuffen og blive iværksat før planlagt, hvis 
uheldet er ude. Måske ønsker du i stedet, at virksomhe-
den bliver lukket.

Få ro i maven
Der kan være andre dokumenter af mere juridisk karakter, 
som der kan være vigtige af gennemgå. Måske skal du 
oprette et egentligt testamente, der sikrer, at arven fordeles 
efter dine ønsker. Dine medarbejdere, din familie og din 
bank vil glæde sig over, at der er planer for, at virksomhe-
den kan fortsætte, og du vil selv få ro i maven.

Hvilken vej vil du?
For selvom der forhåbentlig ikke bliver brug for planen, kan 
dine overvejelser være med til at give dig et bedre overblik 
over virksomhedens risici. Måske begynder du at tænke 
over, hvad det er for en vej, du vil med festudlejnings 
forretningen.
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www.zederkof.dk  •  Prins Christians Kvarter 28  •  89 12 12 00  •  7000 Fredericia
Lagerførende • Dag til dag levering • Nordens største leverandør til udlejere

Sæsonvariable ydelser - Tilpas betalingerne i takt med dine indtægter

Ved løbetid på 36 mdr.
50.000 = 1.743/måned

eksempel Inkl.
All-Risk

forsikring

Attraktiv leasing

Totalleverandør

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

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

Uendelig længde (modulmål 3m)

Certifikat 
medfølger 
ved køb af 

komplet telt
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gode historier hos alle festudlejere

Konsulent Heine Pedersen har haft 
mange gode samtaler og fået nye ideer 
hos brancheforeningens medlemmer. 

I løbet af sommer/efterår har konsu-
lent Heine Pedersen besøgt mange 
af Brancheforeningen Danske Festud-
lejeres medlemmer. Målet at nå ud til 
alle i løbet af året. Det for at få en klar 
fornemmelse af, hvad der rører sig af 
ideer, nyheder i branchen, opfindel-
ser der er taget i brug, finde en lede 
pil i retning af, hvad medlemmerne 
ønsker, at bestyrelsen tager fat på.

Tættere kontakt
– Det har været utroligt given de be- 
søg med mange forskellige indfalds-
vinkler. Der har ikke manglet stof til 
samtalerne, hvor stof omkring certi-
ficeringsreglernes indhold har haft 
stor prioritet. Der har været ideer 
til nye vinkler til arbejdet i Bran-
cheforeningen, stof til spændende 
artikler til Festudlejer.dk, problemstil-

linger der ønskes hjælp til. Præsen-
tation af opfindelser til hjælp inden 
for branchen, præsentation af nye 
udlejningsaktiviteter og mange andre 

emner er der blevet drøftet. Mit klare 
indtryk er, at besøgene har været 
med til at danne en tættere kontakt 
mellem medlemmer og ledelsen i 
Brancheforeningen, siger konsulent 
Heine Pedersen.

Målet er at besøge alle
Han understreger, at de der ikke 
har haft besøg, vil blive kontaktet 
i løbet af efterår/vinter. Målet er at 
alle medlemmer har haft et besøg 
inden næste nummer af Festudlejer.
dk udkommer. At dette nummer vil 
komme til at bære præg af de mange 
besøg, er der ingen tvivl om. Der 
gemmer sig nemlig en god historie 
hos alle festudlejerne, oplyser konsu-
lent Heine Pedersen.

Farvel til  
O.B. Wiik 
Kim Jansdorf har efter 6 år som afde-
lingsleder for O.B. Wiik, Stege, valgt 
at fratræde jobbet. Han er en kendt 
person i medlemskredsen i Branche-
foreningen Danske Festudlejere, hvor 
han har deltaget i forårs- og efter-
årsmøder samt aktivt har udstillet på 
Mini Messerne. 

Vi ønsker Kim Jansdorf held og lykke 
i fremtiden og TAK for din trofaste 
opbakning.

Den nu afgåede afdelingsleder Kim 
Jansdorf ses her på Mini Messe sam-
men med Lisa og Rene Frederiksen, 
Sæby Festsevice.

Som opfølgning på artiklen ”Et mirakel 
at alle overlevede” på side 4-5 oply-
ser forsikringsmægler Carsten Hartlev, 
DFM Forsikringsmæglerne, at blæser 
et telt væk, og beskadiger andres ting 
eller personer, så dækker Erhvervs-og 
produktansvarsforsikringen, hvis man 
har en sådan. Dækningen forudsætter, 
at teltet er opstillet lovligt efter lovens 
regler samt certificeringsreglerne.

Kan det bevises, at det ikke er opsat 
lovligt og af faguddannet persona-
le, så er der tale om uagtsomhed/
forsømmelse. Så dækker ens forsik-
ringsselskab skaden i første omgang, 

hvorefter det har mulighed for at 
anlægge en personlig regres over for 
udlejeren.

Ofte har udlejere tegnet en løsørefor-
sikring dækkende skader ved brand, 
vandskade, tyveri, når materiellet lig-
ger i bygning på eget matrikelnummer.
Står det opstillet hos en kunde, skal 
der en teltkaskoforsikring til for at 
man kan blive dækket mod brand, 
tyveri, hærværk, storm, påkørsel 
m.v.. Det kræves, at teltet er opsat 
af udlejningsfirmaets faguddannede 
personale og at det er opstillet efter 
gældende regler og love.

Forsikringsdækning kræver
faguddannet personale

Stormskader hvor telte laver skader kan være problematiske og koste ejeren dyrt.
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Efter 28 hektiske år i udlejningsbran-
chen er hverdagen for Knud og Tove 
Madsen, tidligere Østjysk Service-
udlejning, nu skiftet ud med idyl og 
hygge i det naturskønne område syd 
for Vejle. De stressende perioder 
med udlejning af alt inden for ser-
vice, inventar og telte er skiftet ud 
med en hverdag, hvor ”vi når det nok. 
Der kommer en ny dag i morgen”.

Årstiderne har hver sin charme
Ti år er der gået, siden Knud og 
Tove Madsen solgte deres festudlej-
ningsbutik i Vejle. En periode hvoraf 
de første halvandet år for Knud var 
ansættelse i datterens EDB virksom-
hed, så efterlønnen kunne komme på 
plads og Tove skiftede fra ansættelse 
i skattevæsenet til at være hjemmear-
bejdende. Herefter blev der tid til at 
renovere den perle af et hus, som de 
købte sig med 
skov og bak-
ker og en herlig 
udsigt til Vejle. 
Et sted hvor 
rådyrene kom-
mer på besøg i 

haven, hvor årstiderne har hver sin 
skønhed og hvor roen og stilheden 
giver det bedst tænkelige grundlag 
for at slappe af, passe haven, slå 
græsset og gå sig en tur i den skønne 
natur.

Samværet gav et løft
– Jeg tænker tit tilbage på de mange 
skønne stunder, vi havde i Foreningen 
af Danske Festudlejere. Vi deltog i 
mange år i de for-og efterårsmø-
der, der blev 
holdt. Her 
var hygge og 
festligt selskab 
g r u n d l a g e t 
for en bred 
kontakt til alle 
Danmarks fest-
udlejere. Det var dengang, der var 
et overskueligt antal udlejere imod 

i dag, hvor 
der er flere 
hundrede ud- 
lejere. Det 
var en udvik-
lende kaffe-
klub, hvor vi 

fik snakket sammen og udvekslede 
erfaringer. Et samvær der gav et løft 
og inspiration til det daglige arbejde 
i udlejningsforretningen.

Var der for kundernes skyld
– Udfordringerne som festudlejer var 
mange og forskellige. Jeg husker de 
glade kunder, der kom for at leje 
materiel, for nu skulle der være fest. 
Glæden fortsatte igen, når de kom 
retur med det lejede materiel og 

kunne berette 
om den dej-
lige fest, de 
havde haft. 
Jeg husker 
også de tro og 
loyale med-
arbejdere, vi 

havde og som var med til at gøre, 
at folk husker os for service, kvalitet, 
sikkerhed, overhold af tiden og tro-
værdighed. Vi var der for kundernes 
skyld og disse holdninger var med til 
at give os mange kunder, fortæller 
den nu pensionerede Knud Madsen.

Hvor blev de af efter 
mange års medlemsskab?

” Husk ikke at foretage for mange 
ændringer i brancheforeningen  

på én gang. Sker det, vælger nogle 
medlemmer noget andet,  

anbefaler Knud Madsen  ”

” Hjælpsomhed har altid  
været min livsstil. Det fortsætter  

i mit otium med en hjælp i  
genbrugsbutik og til ældre,  
der får nye oplevelser  ”

Natur, dyreliv og en fantastisk ro blev 
hverdagen for Tove og Knud Madsen 
efter en hektisk tid som udlejere.
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Hjælpsomhed og 
udenlandsrejser
Han har langt fra glemt 
betydningen af hjælp-
somhed. Nu udmønter 
den sig i hjælp til salg i Kræftens 
Bekæmpelse genbrugsbutik i Vejle 
og i OK Fonden, for hvem han kører 
ture med plejehjemsbeboere eller 
giver en hånd med ved bankospillet. 
Herud tager han på mange uden-
landsrejser sammen med Tove og 
oplever en række forskelligartede kul-
turer.

Kr. 86.000,00 for forårsmøde
Med et smil husker Knud Madsen sin 
entre i Foreningen af Danske Festudle-
jere. – Vi var inviteret til at deltage og 
mødte op i vort daglige tøj til gene-
ralforsamlingen. Da aftenens fest gik i 
gang havde alle udover os skiftet til 
festtøj, så vi sad der og følte os uden 
for. Da vi skulle afsted, fik vi en reg-
ning på kr. 86.000,00 hvilket gjorde, 
at vi tabte pusten. Ved festbordet 
havde jeg bestilt otte cognac, men 
på regningen stod vi noteret for otte 
flasker. Forhold som gør, at vi husker 
opstarten.

Lovmæssige krav tager overhånd
– Foreningen skal hele tiden forny 
sig. Men husk på, at der ikke skal ske 
for meget nyt ad gangen. Sker det, 
så mister man nogen. Det samme 
sker, hvis det bliver for dyrt at være 
medlem. Men Brancheforeningens 
udfordringer i dag er helt anderledes 
end det var tidligere. Opgaverne er 
mange og betydeligt mere komplek-
se end tidligere. Det kræver mange 
kræfter hele tiden at følge med og 
påvirke politikerne, da de lovmæs-
sige krav er ved at tage overhånd. I 
gør det godt, og jeg har stor respekt 
for Brancheforeningens indsats, siger 
nu pensioneret festudlejer Knud 
Madsen, Vejle, tidligere indehaver af 
Østjysk Serviceudlejning, Vejle.

Vintervejr kan give kvaler med at 
komme hjemmefra. Men hvad bety
der det, for vi har mad nok i fryseren 
til at vi kan være her i mange dage.

Tove og Knud Madsen var der 
for kundernes skyld, da de var 
indehavere af Østjysk Serviceud
lejning i Vejle.
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Kunderne præges  
gennem oplevelser
Kunderne ønsker professionel vejled-
ning, kvalitets varer leveret, hygiejne 
og teltopstillinger, der lever op til 
de sikkerhedskrav, som er beskrevet i 
producenternes opstillingsvejlednin-
ger og uddannede teltmontører til at 
varetage opstilling-og nedtagnings-
arbejdet. Mange er klar til at betale 
for opfyldelsen af deres ønsker, kon-
kluderer Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen, Branchefor-
eningen Danske Festudlejere. Vigtigt 
er det derfor, at medlemmerne i 
Brancheforeningen lever op til kun-
dernes forventninger. Det er den 
måde, hvorpå kunderne vælger med-
lemmer af Brancheforeningen som 
deres foretrukne leverandører.

Hvad gør en forske?
Alle medlemmer bør bestræbe sig 
på at gøre det bedste for kunderne 
og leve op til deres forventninger. 
Med udgangspunkt i de målsætnin-
ger og den strategiplan, vi har vedta-
get på vores sidste generalforsamling, 
så er udfordringerne blot at få det 

gjort, være professionelle festudle-
jere og gøre en forskel. Det samtidig 
med at vi fortæller folk om, hvad det 
er, der gør en forskel for os og andre.

Lettere håndtering
Vi har et stærkt kort på hånden i 
uddannelse af teltmontører, hvor 
det sikkerhedsmæssige har en stor 
betydning. Vi har gode kort i rela-
tion til hygiejniske uddannelser vedr. 
håndtering af service. Emballerede 
plastkasser og bestik i plastposer er 
sammen med rengjorte biler til trans-
port af servicen noget, som kunderne 
lægger mærke til. Levering i rulle-
vogne, der gør det let at transportere 
varerne rundt, er alt sammen noget, 
der gør en forskel på den energi, der 
bruges til håndteringen af det. 

Seriøsitet
Med de påbudte informationer 
omkring opstilling af rammetelte og 
det at give sig tid til at instruere 
kunderne i de sikkerhedsmæssige 
aspekter, der er taget højde for og 

ved brug af tjeklister gøre brugerne 
opmærksomme på, at der ligger seri-
øsitet bag opstillingerne, så får de en 
forståelse for seriøsiteten og prisen.

Positive ord giver kunder
– Der hvor vi ser muligheder frem 
for forhindringer og taler positivt om 
certificeringsvejledningen frem for 
at præsentere kunderne for ævl og 
kævl om kravene i certificeringslov-
givningen, så vil vi få kunderne på 
vores side. Jo mere positivt kunden 
hører fra os udlejere, jo flere posi-
tive ord vil de give videre til venner, 
bekendte m.fl.

Stærke led i kæden
Positiv omtale af den service, kvalitet, 
vejledning, information om sikkerhed 
m.v., der bliver udtrykt om medlem-
merne i Brancheforeningen Danske 
Festudlejer, jo flere vælger vores 
medlemmer som leverandører. Vi har 
således hver især en stor indflydelse 
på kundernes opfattelse. Der er brug 
for dig som et stærkt led i kæden. De 
svage led får præcis den modsatte 
virkning. Jeg håber derfor på, at I alle 
er medspillere og er med til at løfte 
tilliden til Brancheforeningen Danske 
Festudlejere, siger Brancheformand 
Svenning Kjær Pedersen.

Detaljer i teltet er med til at give et look, 
som festdeltagerne ikke glemmer.

Et flot pyntet festtelt gør indtryk på såvel værter 
som gæster og sælger sig selv til en ny fest.

Vi er i høj grad med til at præge kundernes oplevelser, siger 
brancheforeningsformand Svenning Kjær Pedersen.

Et flot telt opstillet det rigtige sted  
og hvor man gennem vinduerne  
bliver en del af naturen, løfter en fest.
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nedslidningen øges inden for branchen
Af konsulent Heine Pedersen

Teltene bliver større og materiellet tun-
gere. Slitagen af medarbejderne øges 
og deres arbejdsperiode indenfor bran-
chen minimeres. Pløkkerne, der skal slås 
i, bliver større i diameter og længde. Det 
bliver mere krævende at få dem slået i 
og taget op. Antallet af pløkker fordob-
les i telte, der skal kunne tåle maximale 
vindstyrker og teltdugene til bredere 
telte bliver tungere at transportere og 
trække op over konstruktionen. De fysi-
ske udfordringer øges væsentligt, fordi 
udviklingen af mekaniske hjælpemidler 
til opstillings-og nedtagningsarbejdet 
ikke følger udviklingen.

Nødvendigt 
med målrettet samarbejde
Arbejdsmiljølovgivningens krav til håndte-
ring af teltgrejet tilgodeses ikke og trans-
portkravene til materiel, der skal opstilles 
i fru Jensens have, er næsten umulige at 
overholde. Kun ved et målrettet samarbej-
de mellem teltproducenter, festudlejere, 
Arbejdstilsynet og producenter af hjæl-
pemidler vil der kunne ske en forandring.

En kombination kan reducere
Om der skal robotter, tekniske hjæl-
pemidler, anderledes arbejdsmåder til 
for at gøre tingene bedre, er ikke let af 
fastslå. Men en kombination af tingene 
er en nødvendighed for at reducere de 
belastningsskader, der sker i forbindelse 
med de mange tusinde teltopstillinger 
og nedtagninger der sker årligt.

Stort behov for 
tekniske hjælpemidler
Der gives støttemidler til forsøgsarbejde 
med udvikling af tekniske hjælpemidler 
til byggefagene. Midler som det ikke 
har været muligt for teltbranchen at få 
støtte fra. Det grundet et forkert branche-
nummer, som er forudsætningen for at 
komme i betragtning, når forsøgsmidler-
ne uddeles. Det på trods af at telte hører 
under den byggetekniske lovgivning, at 
telte skal opfylde samme krav som faste 
bygninger og som har Arbejdstilsynets 
fokus om sikkerhed på byggepladser.

Branchekode gør forskellen
Teltmontage- og demontage er et glemt 

Ved mindre telte er det nok med én medarbejder til at trække. Ved 
bredere telte skal der min. to medarbejdere til trækket i hver side.

Lad tekniske hjælpemidler lave tunge løft i det omfang, det er muligt.

Tag borde ud af kassetterne på en måde, så der undgås vrid i 
kroppen.

Der skal minimum være to til et tungere løft og nogle gange 
flere.

Vær opmærksomme over for kollegaer, 
der psykisk ikke har det godt. Mange 
går ned med stress, når de ikke føler, 
at de slår til.

Sørg for, at der de værnemidler til 
medarbejderne, som er aktuelle.

Fjern pallerammerne, så løftet undgås.



nedslidningen øges inden for branchen
kapitel inden for udvikling af tekniske 
hjælpemidler og Arbejdsmiljø. En bran-
che i konstant vækst hvor alt bliver mere 
krævende og belastende for medar-
bejderne, så er det en branchekode 
nummer, der gør forskellen. Det kan 
ikke være rigtigt og vi kan kun anbefale 
de politikere, der gennem bevillinger 
støtter op omkring arbejdsmiljøet inden-
for bygningsbranchen også at være 
opmærksomme på behovet inden for 
teltbranchen.

De useriøse vinder
De professionelle festleverandører, som 
vil gøre en forskel og overholde arbejds-
miljøkravene så tæt som muligt, bliver 
tromlet ned af de mange, for hvem 
arbejdsmiljø er en by i Rusland og som 
tilsidesætter den. Derved reducerer de 
omkostningerne og vinder opgaverne. 
En uanstændig konkurrenceforvridning 
for teltmontørerne, som bliver nedslidte 
og de festudlejere, der gerne vil fasthol-
de deres medarbejdere ved at minimere 
nedslidningen.
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Arbejdet med byrder over hovedhøjde bela-
ster nakke, skuldre og arme.

Arbejdsmiljø reglerne sætter stop for, at kun 
én person løfter tagduge til større telte.

Læs aldrig trækvogne med for tunge læs. Det gør den svær at trække, styre og let at 
vælte men svær at stoppe.

Ved transport og lægning af gulvplader skal man være meget opmærksomme på at 
undgå vrid.

Pak helst ikke læssene for højt. Det gør, at man ikke har det nødvendige overblik.

Sørg for, at terrænet er så jævnt som muligt og fri for forhindringer. En stor 
del af de arbejdsulykker der sker er, når folk snubler.
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Branchefor-
eningen Danske 
Festudlejeres logo.

Det kostede Ebbes Udlejning, 
ved Klaus Ebbe, Nykøbing F., 
kr. 6.750,00 samt salær til egen 
advokat at misbruge Branchefor-
eningen Danske Festudlejere Logo 
efter at han har stoppet sit med-
lemskab af brancheforeningen. 

Hertil kommer, at han omgående 
skal fjerne al brug af branchefor-
eningens varemærke. 

Manglende hold i påstand
– En bekostelig omgang som 
kunne have været løst i al for-
dragelighed, oplyser branche-
foreningsformand Svenning Kjær 
Pedersen. Vores konsulent Heine 
Pedersen har sendt flere mails 
til Klaus Ebbe, Ebbes Udlejning, 
med forslag til løsningsforslag. Til-
bud som blev afvist med begrun-
delsen om, at der var tale om et 
logo, som han selv havde fået 
lavet lang tid før, at Branche-
foreningen Danske Festudlejere 
havde taget det i brug.

Et forhold som imidlertid ikke 
havde hold i virkeligheden, siger 
Brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen.

Beviserne var klar til retten
– Forelagt registrering af vare-
mærket hos Patent-og Varemær-
kestyrelsen, kvittering fra rekla-
mebureau omkring fremstilling 
af logoet, samt brancheforenin-
gens vedtægter hvor §4. stk. 7. 
forbyder al brug af logoet efter 
medlemsophør, en stævning til 
Retten i Nykøbing Falster, blev 
der gennem et forlig mellem Kjær 
Advokatfirma, Løgstør, og ADVO-
DAN, Nykøbing F. lavet en aftale, 
hvor Ebbes Udlejning betaler 
advokatomkostningerne til Bran-
cheforeningen Danske Festudleje-
res advokat på kr. 6.750,00 samt 
udgifterne til egen advokat.

Varemærket er for 
professionelle udlejere
– Brancheforeningens varemærke 
er for professionelle udlejere, der 
gør en forskel. Det skal alene bru-
ges af medlemmerne og det vil vi 
værne om, siger Brancheforenin-
gen Danske Festudlejeres formand 
Svenning Kjær Pedersen.

misbrug kostede  
kr. 6.750,00Med opfindelsen af pløkoptrækkeren 

undgås meget slid og træk med at få 
de store pløkker op.

Pløkoptrækker 
i ny udgave 
Inspiration fra en amerikansk hjemme-
side, indkøb af reservedele hos pro-
ducenter og teknisk udviklingsarbej-
de med at få samlet delene til en fun-
gerbar pløkoptrækker. Så let var det 
for Carsten Aamand, Vojens, og Allan 
Andersen, Festgården, Flemming, da 
de fik udviklet deres pløkoptrækker.
En værdifuld optrækker til det arbej-
de, som ofte vil kunne give proble-
mer.



kunne laves tilretninger. Et for-
hold som er håndterbart, så 
længe der er tale om tilretning af 
en vejledning. Ved lovændringer er 
kommandovejen en helt anden og 
meget tungere, da den så skal vedta-
ges i folketingssalen.

Brancheforeningen 
tør tage et ansvar
Tilbuddet om at kunne fremsende 
informationer om ulovligt opstillede 
telte til sekretariatet, og at det herfra 
bliver fremsendt til de kommunale 
byggesagskontorer, som det vedrø-
rer, har sat gang i tingene. Mangler 
er blevet udbedret og der er blevet 
undskyldt for ulovligt opstillede kom-
munale telte. En proces omkring sik-
kerhed er sat i gang og er blevet rost 

 

redaktørens hjørne
En travl sæson er overstået og 
der venter nye udfordringer. De 
reviderede certificeringsvejled-
ninger er kommet på banen og 
er gældende fra den 1. juli 2016. 
Der er sket en række tilretninger 
og vi kan tydeligt se, at der er 
taget højde for mange af de pro-
blemstillinger, vi har nævnt over 
for Trafik- og Byggestyrelsen. Dog 
skal det erkendes, at Rom ikke 
blev bygget på én dag. På samme 
måde er det med en håndterbar 
certificeringsvejledning.

Tilpasning af certificeringsvej-
ledningen kan ske løbende
Transport- og bygningsminister 
Hans Christian Schmidt er åben 
over for, at der efterfølgende vil 

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

Indlæg til branchebladet 
sendes til: heine@festudlejer.dk

fra flere sider. Det 
er et klart tegn på, at 
Brancheforeningen er klar 
til at påtage sig et ansvar.

Mange hilsner fra Heine

– kom hjem uden hjul
Midt under den hektiske højsæson 
blev Brancheforeningens formand 
Svenning Kjær Pedersens trailer stjå-
let. Frustrationerne og ærgrelser over 
tyveriet var så stor, at han udlovede 
en dusør. Det gav reaktion, idet en 
anonym person telefonisk kontaktede 
ham og opfordrede ham til at indbe-
tale kr. 5.000.00 på en oplyst konto. 
Når pengene var registreret, ville han 
fremsende oplysninger om, hvor trai-
leren kunne findes. 

Ingen sikkerhed
Et tilbud som den vestjyske handels-
mands søn tænkte alvorligt over at 
gøre brug af, men valgte ikke at gøre 
det. Han ville ikke opleve at stå med 
en kvittering for overførelse af pen-
gene og ikke have nogen sikkerhed 
for, hvor de var røget hen.

Lokalbetjenten blev en helt
Behovet for traileren var så stor, at 
han efter nogle dage bestemte sig 
for at købe en ny, hvilket skete en 

Formandens trailer blev stjålet

formiddag efter seje forhandlinger. 
Om eftermiddagen ringede en lokal-
betjent i nærområdet til Svenning 
Kjær Pedersen og fortalte, at traileren 
var fundet i en skov, men at der skulle 
medbringes hjul for at få den hjem. 
De var taget af og forsvundet væk fra 
området.

50.000 så opslag på Facebook
Den nye trailer blev afbestilt og hjul 
lånt, så den gamle trailer kunne hen-
tes. Et opslag på Facebook om tyve-
riet blev læst af 50.000 personer og 
650 synes godt om opslaget, da det 
blev meddelt, at den var blevet fun-
det. Blandt dem trak han lod om et 
anker fadøl som tak for opbakningen.

Skjult reklame?
Skjult reklame? Nej! Mange i hele 
Danmark har nu læst om Tinghøj 
Serviceudlejning og den ulykkelige 
oplevelse med tyveriet. Derefter den 
lykkelige afslutning, så det minder 
om en Morten Koch film, hvor 
alt går godt i sidste ende.
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Svenning Kjær 
Pedersen, Ting
høj Serviceud
lejning, har her 

fået sin trailer 
retur. At der kun 
er et hjul på var 
for at lette det 

med lån af hjul, 
da de var blevet 

stjålet.
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PrOgram:
FREDAG: Der er mulighed for, at I kan leje et værelse og fx nyde en middag 

på Den Gamle Grænsekro. Bestilling skal ske til Den Gamle Græn-
sekro – 75 57 32 18

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

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

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

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

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

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

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

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

eFterårSmøDe
Brancheforeningen Danske Festudlejere indbyder alle medlemmer til 

efterårsmøde 5.- 6. november 2016 
på Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld

2016

Til arrangementerne er der kun adgang for deltagere, tilmeldt gennem Brancheforeningen


