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Side 12 Statsminister Lars Løkke Rasmussen 
bliver nu inviteret til møde med fol-
ketingsmedlem Bjarne Laustsen samt 
repræsentanter for Sammenslutnin-
gen af By- og Markedsfester og Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
vedrørende forenklinger af ansøgnin-
ger ved byfester og markeder.

Beredskabscentret 
bør tage over
Efter at have været forelagt et byfest-
program, hvortil der skal indsendes 
omkring 40 ansøgninger og informa-
tioner, ser folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen en klar udfordring i at få 
regel tyranniet ændret, så der ved en 
fest kun skal indsendes én ansøgning. 
Han henviser her til Beredskabscen-
tret, som dem, ansøgningen sendes 
til, og som herefter fordeler den til 
de myndigheder, der er inddraget. 
Han understreger, at Beredskabscen-
tret er på hjul hele døgnet på alle 
årets dage.

Ingen til opfølgende arbejde
– Den tunge sagsbehandling hos 
mange offentlige instanser dræ-
ber lysten til at være festarrangør. 
Arbejdsbyrden for de ansvarlige er 
alt for stor og det ressourceforbrug 
der er til sagsbehandlingen af de 

mange ansøgninger er stor. Tid til 
det opfølgende arbejde er der 
ikke noget af. Der må derfor laves 
en løsning, som gør det tåleligt og 
overskueligt at arbejde med, mener 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen.

Hvor skal pengene 
komme fra?
Han bakkes op af landsformand 
Otto Skak, Sammenslutningen af 
By- og Markedsfester, samt bran-
cheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere. Begge oplever 
dagligt det store pres, der er på 
alle, der står for at arrangere forskel-
lige offentlige events. Der skal ske 
noget radikalt, hvis ikke festlighe-
derne dør ud. Hvor skal foreninger-
ne tjene de penge, der bruges til 
børne- og ungdomsarbejde? Det er 
et af mange spørgsmål, der stilles.

Har talt for døve ører
– Vi har talt for døve ører til mange 
politikere og der sker ikke noget. 
Jeg ser frem til at mødes med 
statsminister Lars Løkke Rasmussen, 
og få sat gang i en omlægning af 
proceduren for ansøgninger, siger 
Svenning Kjær Pedersen, Branche-
foreningen Danske Festudlejere.

Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen, 

tv, opfordrer 
statsminister Lars 
Løkke Rasmussen 

til ændringer af 
ansøgnings  

procedurer til  
offentlige fester.

Statsministeren må medvirke 
til fornyelser



2 Festudlejer.dk

     

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



Formand: Svenning 
kjær PederSen 
Tinghøj Service Udlejning
Stilbjergvej 37, 6800 Varde
Tlf. 75 26 14 86
tsudlejning@tsudlejning.dk

næStFormand: ClauS PeterSen
Hvalsø Teltudlejning 
Tjørneager 6
4330 Hvalsø
Mobil: 40 19 78 79
claus@htu.dk 

kaSSerer: kaSPer W. kennedy
First Psrty A/S
Kirkebjerg Parkvej 14
2605 Brøndby
Tlf. 43 43 40 80
Mobil: 27 15 05 03
kasper@schluntz.dk

Henrik BøtCHer
FløngPartyTelt
Birkevang 20
2640 Hedehusene
Tlf. 40 33 62 00
henrik@floengpartytelt.dk

rené FrederikSen
Sæby Fest Service
Hjørringvej 109
Hørby
9300 Sæby
Tlf. 98 46 38 30
info@festservice.dk

konSulent/redaktør:
Heine PederSen
Vesterled 46, 9681 Ranum
Mobil: 21 42 68 39
heine@festudlejer.dk
Medlem af Dansk 
Journalistforbund

Brancheforeningen af Danske 
Festudlejeres hjemmeside:  
www.festudlejer.dk 

Ansvarshavende: 
Svenning Kjær Pedersen

Fremstilling: Aars Bogtryk & Offset, 
Himmerlandsgade 150, 9600 Aars 
Tlf. 98 62 17 11 ·  sk@aarsavis.dk

Udgivelse
2017:  

1. februar • 15. maj • 1. oktober

Deadline for stof til næs te udgave af 
Festudlejer.dk: 1. september 2017 

Stof i Festudlejer.dk dæk ker ikke  
nødvendigvis Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres opfattelse

Festudlejer.dk
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Jeg håber, at I har været igennem en 
god sæson og at trætheden er ved 
at være på retræte. Det glæder mig 
at høre, at mange har haft godt med 
udlejninger og at det er optimisme 
og troen på en positiv fremtid, der 
præger billedet.

Ildsjæle må ikke kvæles 
i bureaukrati
Brancheforeningen kan se, hvor vig-
tigt det er at vi bakker vore kunder 
op. Ildsjælene inden for masser af 
events er ved at kvæles i bureaukrati 
med hensyn til et utal af ansøgninger. 
Det har vi taget fat på og bruger en 
del plads i dette blad på at råbe 
politikerne op og fortælle om de 
problemstillinger, vi står med. Det er 
dem med fødderne på jorden der 
kender problemerne og det er dem, 
de skal lytte til.

En ommer til Midtconsult
Midtconsult er blevet bedt om at 
omformulere teksten i alle de certi-
fikater, hvori der står ”Teltet må kun 
opstilles og nedtages af teltudlejer 
og hans personale”. En tekst der ikke 
er juridisk hjemmel til at tilføje og som 
er med til at gøre mange teltudlejere 
kriminelle.

Flere tusinde for et foto
Vi har taget fat på nogle ting, som 
findes at være det rene galimatias. 
Teknologisk Institut skal  for at kunne 
godkende et telt til over 150 personer 
ud til indehaveren af teltet for at se, at 
de har et par UD-skilte, et Paniklys og 
et håndsprøjtebatteri og tage et bil-
lede af det. En handling der let koster 
flere tusinde kroner hvilket vi mener 
er helt urimeligt. Der forsøges hurtigst 
muligt at finde en løsning herpå.

Ind bag facaden
Som noget nyt er vi gået bag facaden 
og med tekst og fotos beskrevet 
produktionen af porcelæn på por-

celænsfabrikken Steelite International 
i England. Det efter en døråbning fra 
Brønnum & Co A/S, Herlev. Håbet er 
at flere af vore annoncører vil bidrage 
med et lignende initiativ.

En række ideer til nye tiltag
Ideer er der masser af i bladet. Der 
er blevet kigget på store festarrange-
menter i Danmark og fundet mulig-
heder for nye tiltag. Der er svar på 
en række spørgsmål og på hvilke 
konkurrencevilkår der er på marke-
det. En prispolitik hvor vi oplever 
at økonomien prioriteres højere end 
sikkerheden.

Arrangementer i særklasse 
venter
Bestyrelsen arbejder koncentreret 
med at udvikle Brancheforeningen 
og give jer som medlemmer den 
størst mulige opbakning. Vi glæ-
der os til efterårsturen til Showman’s 
Show i England og det kommende 
forårsmøde på Hindsgavl Slot. To 
arrangementer af særklasse.

Svenning Kjær Pedersen,
brancheforeningsformand

Arrangementer i 
særklasse venter

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.
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Tårerne flød, 
da der blev sagt 

TAk FOr  HjælpEn

Palmerne svajede i vinden, medens 21 frivillige kæmpede med 
at få teltet skilt ad og delene samlet sammen.

Hjælpen fra de 21 frivil-
lige fik tårerne frem hos 
teltudlejer Palle Olsson, da 
han takkede dem for deres 
indsats. 

Det var et sejt arbejde at 
få teltet skilt ad og du-
gene lagt sammen i den 
hårde vind med op til 24 
sekundmeter.

Der blev ikke brug for redningskransen ved 
bjergningen af de mange teltdele.

Et mindre fortelt opstillet ved en skurvogn 
blev stående.



Teltdelene lå spredt rundt omkring opstillingsstedet, men havde heldigvis ikke beskadiget nogen personer.

Der blev slået alarm via Facebook, 
da et telt på 700 kvadratmeter blæ-
ste omkuld og landede på strand-
kanten ved Palmestranden i Frede-
rikshavn. På kun en halv time mødte 
21 frivillige op til at tage fat på det 
fra starten uoverskuelige arbejde at 
få vragdelene skilt ad og bragt i 
sikkerhed. Et forløb der gjorde, at 
tårerne væltede frem, da jeg efter 
redningen takkede hjælperne, siger 
Palle Olsson, Frederikshavn Telt- 
og Serviceudlejning. Indsatsen var 
imponerende og rørende, under-
streger han. 

pløkkerne havde arbejdet 
sig løse
Det var eventens leder Rico Eier-
sted, der blev opmærksom på, at 
der var noget galt. Først hoppede 
den ene ende af et modultelt på 
10 x 70 m en gang. Det gentog sig 
og tredje gang fløj teltet, der var 
opstillet på en grusbelagt P-plads 
på Palmestranden ved Frederikshavn 
og direkte ud til strandkanten ved 
Kattegat. Her havde det stået i seks 
dage og pløkkerne havde i det vind-
blæste område arbejdet sig løs, 
så de ikke havde nogen binding 
længere. Noget der fik betydning, 
da en stiv vestenvind med op til 24 
sekundmeter, fik fat i teltet.

Udlejer dækker selv 
skaderne
– Det var held i uheld. Ingen kom 
til skade og det er jeg lykkelig over. 

Teltet stod lige ud til en sti, hvor 
mange cykler og går og det ville 
være forfærdeligt, hvis der var sket 
nogen noget. Jeg ved, at det er mig 
der har nosset i den ved ikke at have 
ført tilstrækkeligt tilsyn med teltet 
og pløkkernes hæftelse i gruset. Mit 
skøn er, at en tredjedel af teltet er 
kaput og den udgift er alene min. 
Som garvet teltopstiller med 13 års 
erfaring burde jeg have håndteret 
sikkerheden anderledes. Men sket er 
sket og  jeg har nået at skimme min 
ordre- og lager kapacitet, så jeg kan 
klare mig gennem sæsonen på trods 
af tabet, siger Palle Olsson, Frede-
rikshavn Telt- og Serviceudlejning, 
der for år tilbage havde et telt på 
Skagen Havn, som blæste ned. 

Et kontrolleret uheld
– Det er en træls begivenhed, som 
jeg ikke vil kommentere yderligere, 
siger Rico Eiersted, der var ansvarlig 
leder ved afviklingen af BDO Coast-
2Coast. Han understregede, at der 
var tale om et kontrolleret uheld!

3.900 løb og cyklede
Teltet var opstillet i forbindelse med 
afviklingen af eventen BDO Coa-
st2coast, der samlede 3.900 del-
tagere fra hele landet til nat- løb 
og cykelløb på ruter mellem Hirts-
hals og Frederikshavn. Et vellykket 
stævne der fortjener al ros og det 
samme gjorde ledelsens indsats ved 
redningsarbejdet af teltet.

Der måtte en gummiged til 
hjælp for at få bjerget teltde-
lene sammen.
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Det var en kæmpe ære for Claus 
og Kirsten Petersen, Hvalsø Telt-
udlejning, at modtage titlen 
som Årets Festudlejer 2016. En 
udnævnelse der gik lige til hjertet 
hos indehaverne selv, men også 
hos personalet.
Det har givet os alle gåpåmod til 
det daglige arbejde og kunderne 
har nikket og udtrykt forståelse for 
valget, erkender de.

Mange kollegaer 
fortjener prisen
– Vi har ikke glemt at skilte med 
titlen over for kunder og pressen. 
Vi er stolte over titlen og ser frem 
til, at det vil blive en årlig tradition 
at prisen som Årets Festudlejer 
uddeles på generalforsamlingen. 
Der er mange kollegaer, som for-
tjener at få titlen, siger Claus Peter-
sen, Hvalsø Teltudlejning.

Claus og Kirsten Petersen ses her 
med æresdiplomet som Årets Fest-
udlejer 2016.

Brancheforeningen vil følge op på 
sidste års succes med udvælgelse 
af årets festudlejer. En titel som du 
vil kunne være medvirkende til bliver 
givet, da alle medlemmer af Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
vil kunne indstille en kollega eller sig 
selv til titlen.

Indstilling 
inden 2. januar 2018
– Vi følger sidste års procedure med, 
at man vil kunne indstille en kandidat 
til Årets Festudlejer 2017. Indstillin-
gen skal være fremsendt til Bran-
cheforenings formand Svenning Kjær 
Pedersen senest den 2. januar 2018.

Medvirker til at gøre 
en forskel
– Vi skal bruge udnævnelsen af Årets 
Festudlejer til at promovere Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
og den udlejningsforretning, prisen 
tilfalder. Fortælle om de ting, der 

gør at personen/udlejningsfirmaet 
belønnes. Det kan være medvirken 
til at markedsføre brancheforeningen, 
have foretaget tiltag af kulturel art, 
have udvist ambitioner om at tilføre 
festudlejningsbranchen nye initiati-
ver, medvirket til at gøre en positiv 
forskel på mange måder eller noget 
helt tredje.

Ideer til indstillingens 
indhold
Det kan være initiativer, der begræn-
ser nedslidningen af personalet, 
gode kollegiale egenskaber eller 
andre spændende måder at have 
gjort sig bemærket på.
Ud fra indstillinger fra medlemmer 
vælger bestyrelsen Årets Festudlejer 
2017.

ÅrETS 
FESTUDlEjEr
skal blive en 

årlig tradition

Hvem skal være 
ÅrETS FESTUDlEjEr 2017?

Festudlejer 2016 blev Hvalsø Teltudlejning. Claus og Kirsten Petersen i midten får her 
overrakt æresbevisningerne af Lone Hjortshøj og Svenning Kjær Pedersen.



Bestyrelsen i Brancheforeningen 
Danske Festudlejere har udnævnt 
tidligere formand John Steen Niel-
sen som æresmedlem. Udnæv-
nelsen skal ses i relation til den 
kæmpe indsats, han har ydet som 
medlem, bestyrelsesmedlem og 
senest formand for Danske Fest-
udlejere, nu omdøbt til Branche-
foreningen Danske Festudlejere.

Fra kaffeklub 
til brancheforening
John Steen Nielsen var i sin for-
mandstid med til at ændre Dan-
ske Festudlejere fra at være en 
”kaffeklub”, der mødtes til festlig-
heder for-og efterår til at være et 
aktivt organ til glæde for medlem-
merne. Der blev skabt politiske 
kontakter med opfordring til at 
lave en certificering af landets 
festudlejere. Lovgivningen eller 
mangel på samme omkring telte 
blev rejst på en række møder 

med politikere fra forskellige par-
tier. Nødvendigheden af sikker-
hed omkring børneforlystelser, 
uddannelse af teltmontører og en 
lang række andre aktiviteter blev 
rejst og gennemført.

Ildsjæl skabte 
stor respekt
– Jeg er meget glad for, at vi har 
udnævnt John Steen Nielsen til 
æresmedlem. Han har en stor del 
af æren for, at vi har den aktive 
brancheforening som er tilfældet 
i dag. Uden en ildsjæl som John 
Steen Nielsen var vi ikke nået så 
langt. En målrettet indsats som 
har medvirket til stor respekt for 
Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere og dens virke siger Bran-
cheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, der ser frem til på 
generalforsamlingen lørdag, den 
3. marts 2018 at kunne bekræfte 
ham i æresmedlemsskabet. 

En stolt ildsjæl John Steen Nielsen ses her med sit æresmedlemsbevis.

nyt æresmedlem 
i Brancheforeningen

nye regler 
for reklamer
Det er blevet nemmere for 
virksomheder at måtte sende 
e-mails ud til tidligere kunder.  
En ny markedsføringslov tråd-
te i kraft 1. juli 2017. Den lem-
per blandt andet på kravene 
til, hvilke reklamer et firma må 
sende til en tidligere kunde 
via e-mail. Det vil dog fortsat 
være ulovligt at sende uøn-
skede reklamer – også kendt 
som spam.

En tidligere kunde hos dig vil 
fremover kunne få tilbud om 
leje af inventar, musikanlæg, 
god mad til festen, toiletvogn, 
børneforlystelse til fødselsda-
gen, service til konfirmation/ 
firmafest samt meget andet. 
Se mulighederne og gør brug 
af dem.

AnSøgnIng 
om små- 

byggerier 
Er pASSé

Går du med tankerne om at 
bygge ny carport, garage, 
værksted eller andre små-
bebyggelser, så skal du ikke 
længere have en kommunal 
godkendelse til det. En ny 
lovgivning gældende fra 1. 
juli 2017 fjerner kravet om, at 
bebyggelser, der fylder mel-
lem 35 og 50 kvadratmeter, 
skal anmeldes til kommunen.

Lovændringen betyder, at det 
fremover ikke er nødvendigt 
at vente på, at kommunen får 
godkendt din ansøgning om 
at bygge småbebyggelser. 
Tidligere har man måttet vente 
14 dage på godkendelsen.
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Rodeotyr - MultiRide
Fra Skandinaviens største leverandør

 
 

Kan benyttes med Gris, Surf, Snow, Kamel, Hest etc.

Vi leverer markedets bedste og stærkeste rodeotyr 
og har til dato solgt over

300 stk. Rodeotyre i Skandinavien
For info eller demonstration 
ring til vor salgsafdeling på 2219 8598

Vi har også brugte Multiride på lager fra tid til anden

Med venlig hilsen
Holtegaard Trading

www.holtegaardtrading.dk • 22198598

Markedets stærkeste leverandør - til den professionelle udlejer



30. oktober – 3. november – AMU mål: 40583
 Montering og indretning af rammetelte – 1
6. – 10. november – AMU mål: 40581
 Koordinering af teltmontage – 2 

5. – 9. februar – AMU mål: 40583
 Montering og indretning af rammetelte – 1
12. – 16. februar – AMU mål: 40581
 Koordinering af teltmontage – 2
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Kursus 
for telt-
opstillere

Uddannelsessted
Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

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

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Uddannelsessted: Yderligere information:
Vesterled 46, 9681 Ranum Kursussekretær Tina Højgaard Popp
 Tlf: 9633 2215
Tilmelding: E-mail: tih@amunordjylland.dk
www.efteruddannelse.dk
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AMU 
tilbyder at lave 
papirarbejdet

Bøvlet med udfyldelse af en række dokumenter i forbindel-
se med deltagelse i AMU-kurser forsvinder i hvert tilfælde 
det næste års tid, hvor AMU-uddannelsescentrene tilbyder 
at lave arbejdet. En tiltrængt hjælp til især små og mellem-
store virksomheder, som har valgt fra over for efteruddan-
nelse grundet det meget besvær, der har været. 

De rigtige udbetalinger sikres
Brancheforeningsformand Svenning Kjær Pedersen glæder 
sig over den dispensation, som AMU-Nordjylland har fået 
sammen med centrene på Fyn og i Vestjylland. Tilfredshe-
den skyldes ikke mindst hjælpen til at udfylde formularerne, 
men også at det sikrer virksomhederne udbetalingen af de 
VEU-godtgørelser og penge fra kompetencefonden som 
de har krav på.

gad ikke bøvlet og valgte fra
– Vi har påpeget flere gange over for DI og AMU-Nordjylland, 
at flere af vore medlemmer har meddelt, at alt det arbejde 
med at få folk på kursus gad de ikke. Derfor droppede de at 
sende medarbejdere på teltkurser, sikkerhedskurser omkring 
børneforlystelser, hygiejnekurser og andre relevante uddan-
nelser for teltmontører. Kritikken er nu blevet hørt og det er 
dejligt, understreger Brancheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen.

Det er med at få trukket i de rigtige tråde, så tilmeldin-gerne bliver enkle og udbetalingerne rigtige.

Det bliver lettere for virk-
somheder at sende med-
arbejdere på kurser. AMU 
tilbyder at lave papirar-
bejdet og sikre de rigtige 
udbetalinger.
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At blive udlejer af service kræver 
omtanke og beslutninger. Spørgsmå-
lene kan være mange og uigennem-
skuelige for mange nye aktører, erken-
der Marketing Manager Dennis Funch 
Vestergaard, Oluf Brønnum & Co A/S, 
Herlev, som gennem en årrække har 
bistået festudlejere i opstartsfasen. 
Mange er klar til på en hurtig måde 
at score kassen ved hurtige udlejnin-
ger og små investeringer. Andre ser 
et længerevarende perspektiv og vil 
godt investere for på sigt at sikre sig 
en succes med deres udlejning. Jeg 
vil anbefale den sidste model, hvor 
der opbygges en troværdig forret-
ning med udvalgte kvalitetsvarer. Det 
fornuftigste er fra starten at træffe 
det rigtige valg og sikre en succes 
med sine varer. På den måde dannes 
det rigtige fundament for en succes-
fuld udlejningsforretning, understre-
ger Marketing Manager Dennis Funch 
Vestergaard, Oluf Brønnum & Co A/S.

pris og kvalitet
– Det er vigtigt at tage kontakt til per-
soner, der har et kendskab til udlej-
nings- og servicebranchen og fore-
lægge dem ens intentioner. De vil 
kunne give gode og vejledende råd 
til de dispositioner, der skal tages. 
Flere faktorer spiller nemlig ind i ens 
valg. Det af såvel kvaliteten og prisen 
på den vare, der vælges, som på de 

enheder der vælges. Vil man satse på 
en begrænset eller bred pallette, så 
er der ved begge ting noget man skal 
tænke over.

Vigtige overvejelser
Det er vigtigt at gøre op med føl-
gende:
•	 Hvilken målgruppe er det 

man vil nå med sin udlejning?
•	 Hvilket prisniveau er det man 

vil basere sin udlejning på? 
•	 Er det en kort eller længe-

revarende forretning man 
ønsker at opbygge?

•	 Hvilken investering er man klar 
til at skaffe økonomi til?

•	 Hvor stort et sortiment er 
det man ønsker at disponere 
over?

•	 Hvilken levetid skal det mate-
riel man investerer i have?

•	 Hvilke kvalitetskrav stiller man 
til sit udlejningsmateriel?

•	 Hvilke forventninger fra kun-
derne er det man vil leve op 
til?

råd og vejledning
Alle punkter er relevante og mit bud 
vil være, at man tager kontakt til folk 
med kendskab til branchen. Vi har 
kompetente sælgere, som hver dag 
arbejder med at rådgive folk i bran-
chen og jeg foreslår, det kunne være 

Den kønneste pige er ikke   nødvendigvis den bedste

Marketing Manager Dennis Funch Vestergaard, Brønnum & Co og hans 
stab af erfarne sælgere er klar til at give en uforpligtende rådgivning.



Den kønneste pige er ikke   nødvendigvis den bedste
et  udgangspunkt. Vi er klar til at dele 
af vores viden og erfaringer og til at 
give gode råd, opstille budgetter 
m.v. Et udgangspunkt som er vigtigt, 
før der træffes en beslutning, siger 
Marketing Manager Dennis Funch 
Vestergaard, Brønnum & Co, Herlev.

garantier giver 
forståelse for prisen
– Ved at vælge kvalitetsvarer til sin 
udlejningsforretning, er jeg sikker på 
at man når langt. Den højere investe-
ring mener jeg, man henter hjem ved 
at kunne præsentere kunderne for de 
fordele, der er. Når man giver dem 
garanti for, at der ikke er betaling ved 
skår i kanterne på kopper og tallerke-
ner, så har man nået de første points. 
De næste får man ved at garantere, at 
tallerkener ikke er ridsede efter knive 
og gafler, for emaljen er stærk og 
usårlig. Når man kan oplyse, at risi-
koen for at noget går i stykker er mini-
mal, så er der nået nye points. Ved at 
præsentere et godt produkt for sine 
kunder vil der også være forståelse 
for, at det koster sin pris at leje det.

Vigtige overvejelser
Ved valg at servicen er det også 
vigtigt, at man gør sig klar, hvordan 
håndteringen af den skal være. Mit 
råd vil her være, at der skal tænkes 
på følgende:

•	 Hvilke opvaskeforhold er det, 
der skal gøres brug af og hvor-
dan passer servicen ind i den?

•	 Hvilket transport materiel skal 
der gøres brug af og passer 
servicen ind i det?

•	 Er det service, som der er 
garanti for vil kunne supple-
res op og kunne leveres i ens 
farver?

•	 Hvordan er servicen at vaske 
op? Det er langt fra alt, der 
kræver de samme processer.

•	 Hvilke materialer er servicen 
lavet af og hvilken holdbarhed 
har den?

Spørgsmålene er mange og vigtige at 
få svar på, inden man går i gang med 
den endelige investering. 

Mange års erfaringer 
står klar til hjælp
Man skal her huske på, at pris og kvali-
tet hænger sammen og at det, der er 
billigt i starten, kan blive dyrt i læng-
den. Ligeledes at den kønneste pige 
ikke behøver at være den bedste, slut-
ter Dennis Funch Vestergaard, Marke-
ting Manager i Oluf Brønnum & Co A/S, 
Herlev, der er en kendt aktør i service 
branchen med over 100 års erfaring fra 
branchen. Ligeledes fremhæver han 
de mange kvalitetsproducenter der 
samarbejdes med heriblandt Steelite 
International, England.
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Med opstilling af ikke mindre end 250 telte 
i meget forskellige størrelser, opbygning af 
scener og indretning af mange at teltene, 
var Ørsted Telte A/S, der havde hoveden-
treprisen på levering af telte til Folkemødet, 
med til at sætte sit præg på festlighederne 
i Allinge på Bornholm. Næsten en måned 
tog det for tolv af firmaets rutinerede med-
arbejdere at opbygge de mange telte og 
nedtage dem igen efter Folkefesten. I alt 18 
sættervogne var taget i brug for at kunne 
transportere de mange dele fra Djursland til 
Allinge. En stor opgave at løse i juni måned, 
hvor der er festligheder over hele landet, 
erkender Keld Moldrup Sørensen, Ørsted 
Telte A/S.

Udfordringer, i kke problemer
Det er tredje år, Ørsted Telte A/S leverer 
teltmateriel til Folkemødet, men ikke sidste. 
Kontrakten for 2018 er på plads og direktør 
Keld Moldrup Sørensen er klar til at tage 
fat på udfordringerne igen i 2018. En stor 
opgave der falder sammen med, at rigtig 
mange andre telte er opstillet overalt i 
Danmark til byfester, markeder, dyrskuer og 
mange andre forskellige arrangementer. Det 
er udfordringer, ikke problemer, siger Keld 
Moldrup Sørensen og oplyser, at straks efter 
at alt grejet er kommet retur fra Bornholm, 
påbegyndes opstillingen af 350 telte til 
Skanderborg Festivalen.

planlagt til mindste detalje
– Opgaven her i Allinge er stor, men lige 
til at gå til. Arrangørerne har et formidabelt 
overblik og alt er tilrettelagt til sidste detalje.
Det betyder, at det bare er at gå i gang, når 
vi kommer herover og nedtagningen er der 
også styr på. Straks efter af Folkemødet slut-
ter søndag kl. 15.00, så går vi i gang med 
nedtagning af alle telte, der står på gaderne. 
De skal være nedtaget til mandag morgen, 
hvor trafikken igen skal være normal. Herefter 
går det bare derudaf med nedtagningen og 
vi forventer, at vi efter fire dage er klar til at 
tage hjem igen.

gode samarbejdspartnere
– Jeg er glad for at have nogle gode sam-
arbejdspartnere, så vi kan løse de mange 
opgaver, der er på en gang. Fyns Serviceud-

Keld Moldrup Sørensen, Ørsted Telte A/S, ses her foran nogle af 
de mange telte, der var opstillet i Allinge.

Uanset hvor man befandt sig i Allinges havneområde var der 
opstillet telte.

Masser af budskaber blev præsenteret under Folkemødet.

Over 2.000 BETOnklODSEr     fastholdt telte i Allinge

I alt 250 telte var opstillet i Allinge og de blev brugt til mange 
forskellige formål.



lejning har leveret alt møblement til teltene 
på Bornholm samt kaffemaskiner og andet 
grej. Hvalsø og Biersted Teltudlejning har 
leveret nogle få af teltene og på den måde 
har vi fået tingene til at gå op i en højere 
enhed.

Fragtmand klarer meget 
af transporten
– Transporten af meget af vort materiel er 
foretaget af en lokal fragtmand fra Allinge. 
Det har betydet, at vi ikke skal have så 
mange sættervognstrailere stående her på 
Bornholm. Anderledes er det for Fyns Ser-
viceudlejning, som har syv trailere stående 
her i Allinge. 

Over 2.000 betonklodser 
var i brug
– Folkemødet er et stort arrangement, hvor 
opstillingen giver nogle udfordringer. Rigtig 
mange telte står opstillet på asfalt, brosten 
og beton. Det gør, at vi langt fra alle ste-
der kan slå pløkker i og må benytte over 
2.000 betonklodser til at fastgøre teltene 
med. Skal funderingskravene opfyldes til 
punkt og prikke, vil det kræve så mange 
betonklodser, at teltene ikke ville kunne 
bruges. Gennem et tæt samarbejde mel-
lem kommune og beredskab har vi fået 
nogle dispensationer, som gør det tåleligt 
at arbejde med.

Over 2.000 BETOnklODSEr     fastholdt telte i Allinge

Teltene var ikke store, men blev brugt til meget forskelligt.

Uanset hvor man kiggede hen, så var 
der telte som Ørsted Telte A/S var 
leverandør af.

150.000 personer deltog i Folkemø-
det i Allinge.

Havnen i Allinge var fyldt med skibe og 
kajen med telte og masser af folk.

TV2 havde deres store scene 
opstillet på havnearealet.
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18 sættervogns læs materiel blev der 
fragtet til og fra Bornholm for at kunne 
dække behovet til Folkemødet.
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DANMARKS MÅSKE  
BILLIGSTE HOPPEBORGE

BLÆSER
1,5 Hk slagfast blæser
Inkl. deflator - Spar 28%
1.299,-

FORHINDRINGSBANE
17,5 meter, Vælg mellem 
8 forskellige temaer 44.900,- 
(Normalpris 47.900,-)

Se mere på vores hjemmeside 
hoppeborgetilsalg.dk eller ring på +45 96 60 61 58

Alle priser er ekskl. moms, Ab lager Ikast. Alle vores hoppeborge er fra Europæiske leverandører.
Tilbuddet er gældende i resten af 2017, og kun for medlemmer af Danske Festudlejere.

FØLG OS PÅ FACEBOOK  

OG FÅ DE NYESTE TILBUD FØRST

Pladsfordelingsplan.dk

Vi tilbyder:
• Faste laVe Priser  
 – fra 995,00 ex. moms

• Dag til Dag  
 sagsbehandling

• goD serVice

scan Qr koden 
for at se mere 
på vores 
hjemmeside

+ 45 60 54 57 74
info@pladsfordelingsplan.dk

Damgaard security 
scandiagade 30, 3 th, 2450 KBH sV  
cVr. 35931775  
www.pladsfordelingsplan.dk
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Det kom som et lyn fra en klar himmel, 
da Jens og Lone Hjortshøj, Hjorts-
høj Partyservice, fik en henvendelse 
fra Arbejdstilsynet. De var godt klar 
over, at den var gal, da en 16 årig 
ungarbejder fik skoldet sin fod, da 
han med højtryksrenser var i gang 
med at rense griller. Af en eller anden 
uforklarlig grund smuttede spuleren 
og det varme højtryksvand skar hul 
i hans gummistøvler og varmt vand 
kom ind i  støvlen og forvoldte skade 
på foden. At det var en regning på 
kr. 75.000.00 der var på vej gennem 
Esbjerg Politi var de ikke klar over, 
men det var betalingen for arbejds-
skaden.

Hospitalet indberettede 
arbejdsskaden
Straks efter at skaden var sket fik 
vi støvlen fjernet og koldt vand på 
foden. Moderen blev kontaktet tele-
fonisk og afhentede straks ungarbej-
deren for at bringe ham til behandling 
på hospitalet. Skaden blev behand-
let og lægen lavede indberetning 
til Arbejdstilsynet, hvorefter sagen 
kørte.
– Bødestørrelsen hænger sammen 
med hans unge alder og at der ikke 
var givet skriftlig instruks i brugen. 
Når jeg står frem og fortæller denne 
autentiske historie, så er det for at 
fortælle jer kollegaer, at I skal passe 

utrolig på med, hvad I sætter unge 
under 18 år til at lave i jeres virk-
somhed. Der er få ting de må lave 
og rigtig mange ting, de ikke må og 
slet ikke uden opsyn af voksne. Jeg 
forstår ikke med min bedste vilje, 
hvordan det kunne  ske.  Men sket er 
sket og det skal aldrig ske igen, siger 
Lone Hjortshøj, der er dybt berørt af 
arbejdsulykken og ikke mindst af det 
bødeforelæg, der blev forelagt og 
straks betalt.

Informationsmateriale er 
lavet og gennemgået
– Aldrig mere kommer en ung med-
arbejder under 18 år til at benytte 
højtryksrenseren.
En instruktion i brug af højtryksren-
seren er lavet og hvilken førstehjælp 
der skal ydes er beskrevet. Det 
udfærdigede materiale er sammen 
med vores APV blevet gennemgået 
sammen med sammen med persona-
le-gruppen.

75.000 kr. er betalingen 
for uvidenhed
– Vi har en arbejdsmiljø partner til 
at lave alt vort arbejdsmiljø arbejde 
og føler, at vi havde styr på det hele. 
Vi havde bare ikke fået styr på, at en 
ungarbejder ikke må betjene en høj-
tryksrenser med et tryk på 70 bar. Det 
har været en sikkerhedsvinkel, der har 
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HUSk for unge 
under 16 år gælder:

•	Unge, der er fyldt 15 år, 
og som ikke er omfattet 
af undervisningspligten, må 
som hovedregel ikke arbej-
de med trykanlæg med tryk 
på over 7MPa (70 bar).

•	Dog må unge, der er fyldt 
16 år, og som ikke er omfat-
tet af undervisningspligten, 
inden for landbrug og gart-
neri arbejde med trykanlæg 
med et arbejdstryk på over 
7MPa (70 bar). Trykanlæg-
get må kun anvendes til 

rengøring, maling, rust-
beskyttelsesmidler 

o.l.

•	Arbejdsgiveren skal sørge 
for, at de unge får grun-
dig oplæring og instruk-
tion, således ar arbejdet 
kan udføres sikkerheds-og 
sundhedsmæssigt forsvar-
ligt. Arbejdsgiveren skal 
herunder gøre de unge 
bekendt med de foranstalt-
ninger, der er truffet med 
hensyn til deres sikkerhed 
og sundhed.

•	Arbejdsgiveren skal fore-
stå, at en person, der er 
fyldt 18 år og har fornøden 
indsigt i arbejdets art har 
opsyn med medarbejde-
ren. Tilsynet skal tilpasses 
arbejdets art.

været overset og det er beklageligt. 
At det skal koste kr. 75.000.00 er 
utrolig dyrt. Noget der virkelig gør 
at man overvejer, om unge under 18 
år  skal stå på lønningslisten. Men! De 
skal også have en mulighed for at få 
kontakt til erhvervslivets realiteter og 
ud fra disse erfaringer gøre et valg 
om fremtiden, slutter Lone Hjortshøj 
med en alvorlig mine og sam-
mendrager tingene med ”af 
skade bliver man klog, men 
sjældent rig”.

Uvidenhed 
kostede 75.000 kr.

Lone Hjortshøj ses 
her med studsen 
fra højtryksrenser, 
der bruges til ren-
gøring af de griller, 
hun er omringet af.
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Et kig ind i Ball Room’et på et engelsk 
hotel, der var indrettet til bryllups-
fest blev en kæmpe oplevelse og 
en ide igangsætter. En imponerende 
opdækning prægede salen. Alt var 
gennemtænkt til mindste detalje og 
mange ting var anderledes, end vi ser 
det i Danmark. Alt udført af et engelsk 
firma med speciale i arrangementer 
som bryllupper, mærkedage, firma-
fester, konferencer og andre events, 
hvor festen/sammenkomsten skal 
være fuldendt fra start til slut. 
 

Hvem er klar til    nye udfordringer?

Det var en imponerende flot de-
koration, der var lavet i salen til 
brylluppet..

Håndskrevne bordkort og en impo-
nerende opdækning.

– Blomsterdeko-
reret bordplan 
hvor blomster-

nes farver var 
afpasset med 

dugenes farver.



Hvem er klar til    nye udfordringer?
Alle finesser 
var gennemtænkte
Gæsterne var på vej og dekoratø-
ren lagde sidste hånd på de sidste 
finesser, da jeg fik lov til at foto-
grafere salen. Et syn der kun gav 
anledning til at konstatere, at det 
var professionelle dekoratører, der 
havde udtænkt ideen til indretningen 
af salen og udførelsen af opdækning, 
indretning, de håndskrevne navne-
kort, bordplaner og andre finesser, 
som ved gæsternes ankomst fangede 
deres blik og gav beundring i øjnene. 
Et set up som havde været en beko-
stelig omgang at få lavet. Og med en 
festarrangør til at styre eftermiddagen 
og aftenens forløb. Intet var overladt 
til tilfældighederne.

En mulighed 
for et begrænset antal
I mine 37 år i festbranchen har jeg 
ikke set noget lignende. Jeg har arbej-
det sammen med eventbureauer ved 
store festligheder og som er en pen-
dant til det engelske bureau, men 
akkuratessen har langt fra været den 
samme som her. Det gav mig tanken 
om, hvorfor vi ikke har tilsvarende 
udbydere i Danmark. Tættest på er 
nok Alletiders Party Service, Svend-
borg.

Ikke for mange
Mange sælger invitationskort, serviet-

ter, bordkort, men kun få går ind og 
tilbyder en komplet gennemførelse 
af fx et bryllup, et firma arrangement 
eller en anden event. Jeg er sikker 
på, at der vil være muligheder. Ikke 
for mange, men for et begrænset 
antal udbydere med kreativitet, ide-
rigdom, perfektionisme.

Hvem tager fat 
på udfordringen?
Hvis medlemmerne i Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere gik sammen 
og fik ideen gjort til virkelighed, og 
man anbefalede de få til kunderne, 
som vil påtage sig den ansvarsfulde 
udfordring, er det min overbevisning, 
at det vil kunne blive en succes.

Tilbuddet skal eksistere
Brugen af innerlining i telte startede 
i England og er ved at have vundet 
indpas i Danmark.
Den fuldendte eventmager vil også 
kunne vinde frem i Danmark. Initiativet 
skal blot eksistere. Hvem tager fat på 
udfordringen?

Vil et samarbejde omkring et begræn-
set antal festbureauer kunne laves? 

Heine Pedersen.

Der var lagt mange kræfter i den 
veludførte dekoration, afstem-
ning af tidsplan, bordkort og 
meget andet til bryllupsfesten.

Hovedbordet var på et hævet plateau og med 
en placering af brudepar og nærmeste familie, 
så alle kunne se ud over salen med gæsterne.

Vuet ud over gildesalen gav en tan-
ken om, hvor høj prisklassen var for 
det udførte dekorationsarbejde.

Der var lavet en 
nøje tilrettelagt 
tidsplan, som  
var afstemt med  
sange, taler m.v.,  

og som blev over-
holdt punkligt.
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Intet er overladt til    tilfældighederne
At følge en produktion af service 
fremstillet af porcelæn giver et nyt 
indtryk af vigtigheden af  produkti-
onserfaring, kvalitetskrav, tilpasnin-
ger, koordinering af fremstillings-
processer, dygtige og målbevidste 
medarbejdere for hvem den ypper-
ste kvalitet er øverst på ønskesedlen. 
Et besøg hos Englands største pro-
ducent Steelite International bekræf-
ter tydeligt ovenstående.

gentagelser laves 
med et smil
Med langt over 100 års erfaring fra 
produktion af top kvalitets varer og 
700 medarbejdere ansat på deres 
hovedfabrik i Stoke-on-Trent er der 
opsparet en erfaringsbank, som er 
grundstenen i den daglige drift i 
fremstillingsprocessen. Alt fra leve-
ring af den rå ler og til det fær-
dige produkt er planlagt og gennem-
tænkt, så alt bare kører som på skin-
ner. En gentagen proces hvor man 
som udefrakommende nok tænker: 
”Godt det ikke er mig, der skal lave 
alle de gentagne arbejdsfunktioner”. 

Medarbejdernes oplevelser føles 
helt anderledes. De smiler, synger 
med på de melodier, der spilles 
i deres høretelefoner, som er en 
beskyttelse mod den meget støj, der 
er i lokalerne. Ingen er i tvivl om, at 
de er optaget af deres arbejde og at 
de ved, at kun ved at alle laver deres 
arbejde professionelt, kommer der 
et godt resultat ud af det.

Intet er overladt 
til tilfældighederne
Den rå ler laves til flydende ler, som 
bruges til nogle fremstillinger, hvor 
leret pumpes ind i forme. Fra andet 
ler bliver vandmængden reduceret, 
så det bliver til en fast masse, som 
er passende til andre varer. Ingen 
varer drejes op, som vi kender det 
fra pottemageren. Tingene laves over 
forme, der er specielt fremstillet  til, 
at de enkelte dele presses hen over 
og i løbet af et splitsekund er taller-
kenen, fadet, koppen lavet. Men! Det 
er langt fra det endelige produkt. Der 
er mange processer, som hver enkelt 
del skal igennem. Mest bemærkel-

Koncentrationen ved trans-
portbåndet er stor. Hver en 
dyb tallerken bliver sat i spe-
cielle holdere, så processen 
bliver optimal.

Hver proces kræver sin hånd-
tering og specialværktøj, som 
porcelænsvirksomheden har 
fået udviklet.

En af kontrol faserne er her 
i gang med tallerkener, som 
pudses af med den våde 
svamp.

En ny variation af et tjekpunkt, 
hvor de fremstillede porce-
lænsvarer gås igennem.

Porcelænsvarerne brændes i denne 
ovn, før de går videre til at blive deko-
reret og få påført glasur. 

En sidste kontrol inden varerne pak-
kes og gøres klar til afsendelse.



Intet er overladt til    tilfældighederne
sesværdigt er de 
mange kontrolpro-
cesser, der sker i for-
løbet. Intet er overladt til tilfældig-
hederne og alt tillægges stor værdi. 
Der er tale om en samlet kæde, hvor 
hvert enkelt led har sin betydning for 
det færdige resultat.

ører påsættes manuelt
Produkterne formes, tjekkes for rene 
kanter, pudses af med våde svampe, 
poleres i kanterne med hånden eller 
i maskiner, tørres, transporteres rundt 
til nye afdelinger, som foretager nye 
processer for at få et så godt kvali-
tetsprodukt som muligt. Ører sæt-
tes manuelt på kopper og kander, 
varerne påføres glasur. Det ved brug 
af maskiner eller ved håndkraft, idet 
dele er så små og krævende, at de 
ikke kan laves på maskiner. Efter at 
glasuren er påført, brændes varerne 
i ovne med høj temperatur og auto-
matikken modtager dem ved enden 
af transportbåndet.

85% af kasserede 
varer genbruges
Herefter sker der nye kontrolfunk-
tioner, og det er rigtig mange gange, 

at den enkelte vare tages op og 
kontrolleres. Kontrollen er forskellig 
og varierer fra glatte overflader, hele 
kanter, til at blive slået sammen med 
lignende varer. Lyden der kommer 
ud af klikket er indikatoren for, om 
en vare er til videre forarbejdning 
eller at den ender i skrotdyngen for 
senere at komme i en ny proces og 
genbrugt. I alt 85% af de kasserede 
varer genbruges.

Al produktion er på bestilling
En kvalitetsproduktion der gør Steeli-
te International til en af verdens mest 
anerkendte producenter. Produktio-
nen består alene af bestilte varer fra 
de 140 lande, her under Oluf Brøn-
num & Co. A/S gennem ca. 25 år, 
som de i øjeblikket har forhandlere i. 
Bestillinger der fordrer kvalitetsvarer 
fra producenten. For at den kan nås, 
er hver enkelt medarbejders indsats 
yderst værdifuld og præmieres med 
god løn og gode arbejdsforhold.

hos Steelite

Masser af færdiglavede porcelænsva-
rer står hele tiden til tørre og venter 
på den næste proces.

Med et lille luft sugende aggregat løftes 
hver tallerken op for at blive placeret et 
nyt sted og klar til næste tiltag.

Med rullevogne transporteres 
varerne fra afdeling til afde-
ling, som hver har sit speciale.

Lerklumpen til højre skæres i 
skiver, lægges på en form og 
presses til her at blive til en 
tallerken.

En af de processer, hvor der 
pusles for at gøre hver en kop 
til et kvalitets produkt.

Kander gennemgår her en kri-
tisk kontrol.
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Teknologisk Institut
- Godkendelse af forlystelser 
-  Certifi cering af Transportable

Konstruktioner

Lovpligtig godkendelse af forlystelser
Teknologisk Institut har mere end 30 års erfa-
ring 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 
sikkerheden er i orden.

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

Certifi ceringsordning for 
Transportable Konstruktioner
Teknologisk Institut hjælper jer igennem certifi -
ceringsprocessen og certifi cerer jeres Transpor-
table Konstruktioner

•  Det gælder f.eks. telte, scener, portaler, gang-
broer og tribuner

•  Teknologisk Institut tilbyder også certifi cering/
godkendelse af pladsfordelingsplaner

Kontakt - 
forlystelser
Morten Ulletved 
mju@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 1693

Kontakt - 
Transportable Konstruktioner
Rolf Heier
rhe@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 18 47
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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.comK
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 20.399,- Dkk
med 50% vinduerspecial- 

pris

     

1 stk Röder HTS 
         6x6 m pagode TelT 

“london”

SæSonTilbud:
2017

190.000,-  Dkk

nyHed
2-i-1 paRTy TelT: 

1 stk. 12x30 m

intro-

pris

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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Stavanger er nordens    madmekka
At Stavanger er nordens madmekka er ingen, 
der har deltaget i dette års 19. Gladmat festi-
val, i tvivl om. Ca. 150 boder med masser af 
mad fra hele verden, udstillere og spisesteder 
var med til at byde de ca. 250.000 gæster 
velkommen. På kun fire dage mødte den store 
folkemængde op på Stavanger Havn til den 
gastronomiske oplevelse, der blev budt på.

Forbrugere mødte producenter
Et mekka for madglade gæster der kommer fra 
store dele af Norge og som blev en endags-
oplevelse for mange. Øllene skummede, vinen 
gled ned, herlige gastronomiske oplevelser 
blev forenet med en række kulturelle ople-
velser, der som helhed havde fødevarepro-
duktion, gastronomi og madkultur som sam-
lingspunkt. En madfestival hvor forbrugere og 
fødevareproducenter mødtes.

Et utal af muligheder
En kanon hyggelig madfestival som er værd at 
rejse efter og som er et årligt tilbud i uge 29. En 
event som samlede børn, unge og voksne og 
hvor der var mulighed for god mad og indkøb 
af specialiteter af forskellig art. Havnen var en 
myretue af gæster, hvor boderne fra kl. 10.00 
formiddag og til kl. 22.00 om aftenen bød på 
et utal af muligheder og kulturelle indslag.

Stavanger kan være stolt
Et kæmpe arrangement som blev gjort muligt 
af et af Brancheforeningen Danske Festudleje-
res medlemmer PS Selskapsutleies opstilling 
af godt 110 telte til rammen for de mange 
aktiviteter. Et arrangement hvor en lang række 
frivillige var med til at gennemføre til bravur og 
som Stavanger kan være stolt af. 

Hvor og hvornår i Danmark
Et arrangement der stiller et spørgsmål ved, 
hvorfor en sådan madfestival ikke også afvikles 
i Danmark. Mulighederne er mange og der er 
ingen tvivl om, at interessen for at deltage vil 
være stor. Ingen har imidlertid taget initiativ til 
en sådan festival. Hvornår og hvor vil den blive 
aktuel? Helstegt pattegris blev stegt over grill og serveret med kartofler 

og grøntsager..

Gastronomi lavet af havets råvarer var en succes. Her med et 
udvalg hummer, krabber, upillede rejer, østers og andre råvarer.



Stavanger er nordens    madmekka

 Festudlejer.dk 23

Mange brød og kager var en del af 
udbuddet i denne bod, som havde 
mange kunder.

Lækkerier i mange varianter blev 
solgt i denne bod.

Der blev serveret mange asiatiske 
retter under Gladmat.

Kager i mange udformninger og med god smag 
var en del af det store udvalg af fødevarer.

Grillpølser og burgere 
blev ristet i tusindvis.
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De skæve arbejdstider    er væk
Intet kommer af sig selv. Den kends-
gerning har Jens Nielsen, Vigerslevlund 
Udlejning, erfaret gennem et helt liv i 
udlejningsbranchen. Faderen var udle-
jer af træhuse, lavede selv sine borde 
og bænke og kørte Fyn tyndt med 
udlejning af sit materiel. Jens hjalp fra 
barnsben med til de arbejdsopgaver, 
han kunne klare og blev senere ansat i 
faderens udlejningsfirma. Efter sin sol-
datertid i Nørresundby opkøbte han en 
lille købmands serviceudlejning, bestå-
ende af bestik og porcelæn til 120 
personer. Et tiltag der passede godt til 
faderens udlejning af træhuse og som 
på kort tid eksploderede.

Opkøb passede 
som fod i hose
– Vi fik hurtigt meget gang i serviceud-
lejningen og købte meget nyt bestik, 
service, skåle og fade, for det passede 
som fod i hose med min fars udlejning. 
Han havde træhusene og møblemen-
tet. Jeg havde servicedele, mens jeg 
var ansat som lønmodtager, indtil jeg 
som en glidende overgang købte hans 
udlejningsfirma. 

Vognmandskørsel fik 
anden prioritet 
– Det gav et rolleskifte, da han blev  
lønmodtager og ansvaret var mit. Et 
skifte der gik godt og med nyt tiltag 
med at få telte ind i udlejningen, gik 
det bare derud af. Vi knoklede løs året 
rundt og der, hvor der var lidt stille, 
kunne jeg bruge den sparsomme tid til 
vognmandskørsel. Ved fælles hjælp fik 
vi en god forretningsudvikling.

kendt for kvalitet og 
super kundebetjening
Jens’ kone Lis stoppede i Brugsen og 
kom hjem på kontoret, pakkeriet og 
opvasken på fuld tid. Det gav en god 
kontakt til kunderne, der altid blev 
betjent, når de ringede, servicen fik en 
grundig opvask og Vigerslevlund Udlej-
ning blev kend for sin kvalitet, orden, 
flittige indsats og kvalitetsprodukter. Et 
ry der fik Vigerslevlund Udlejning mere 
i centrum, når der blev planlagt fester 
i området.

Et knokkelarbejde
– Det har været et knokkelarbejde. 
Træhusene var tunge og uhandy at 

Jens og Lis Nielsen 
ses her i deres 

flotte showroom 
der altid er dæk-

ket op med  
årstidens  

farver.

Lis Nielsen står for salg af festremedier 
og for at passe kontoret.

Lastvognen er et vigtigt værktøj for Jens. 
Med den hjælper han mange i lokalom-
rådet med at få ting flyttet rundt.
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De skæve arbejdstider    er væk
flytte rundt på. I mange år læssede vi 
lastbilen med hænderne. Borde og 
bænke i bunden af bilen og de tunge 
træmoduler øverst i læsset. Det trak 
bare tænder ud, husker både Jens og 
Lis Nielsen, som var fælles om arbejdet.

Samarbejde førte til store 
arrangementer
– Vi havde et tæt samarbejde med 
Hornborg Teltudlejning og Bisgaard 
Sørensen, Horsens. Gennem dette sam-
arbejde kom vi ind på mange store 
opgaver i Jylland, men har hele tiden 
haft vores kernekunder på Fyn. En kun-
dekreds som Jens og Lis sagde farvel 
til på teltsiden, da de i 2009 var en af 
de første festudlejere, der lavede en 
auktion over alle deres telte. Alle telte 
kom væk og en ny tid kom til de to vel-
lidte festudlejere. Det gav tid til mange 
ting og knokkelarbejdet var reduceret 
meget. En ny tid, hvor servicedelen 
og møblementet blev fastholdt. Det 
samme med salg af festartikler. 

nye udlejnings aktiviteter
Jens Nielsen har stadig sin lastvogn og 
biler og hermed hjælper han andre. 

Udlejning af stubfræser, knækarmslift, 
mosfjerner og køletrailere giver sammen 
med servicen og møblementet til smør 
på brødet, siger den 63-årige Jens Niel-
sen med et bredt smil, mens han kigger 
på det knopskydnings byggeri, som de 
har fået lavet gennem årene.

Slid og skæve 
arbejdstider er væk
– Vi har oplevet både op- og nedture 
gennem årene, men hvor var det godt, 
vi fik teltsiden solgt fra. Med de priser 
telte lejes ud til i dag, er det uforstå-
eligt, at nogen kan tjene penge på det. 
Salget har betydet farvel til meget slæb 
og trælse arbejdstider. En tid som vi 
bruger til noget helt andet. Lis dyrker en 
lang række råvarer i haven og tryller det 
om til lækre kager og ting til kosten. Min 
puls er faldet, så jeg har en helt anden 
hverdag. Men! Det har været en ople-
velsesrig periode at bygge festudlej-
nings firmaet op. Noget man kun forstår, 
når man har været en del af det, siger 
Jens Nielsen, Vigerslevlund Udlejning, 
der glæder sig til det næste møde i 
Branche foreningen Danske Festudlejere.

Jens Nielsen 
ses her ved 

et af de firma 
skilte som i 

mange år har 
kendetegnet 

Vigerslevlund 
Udlejning og 

Transport ApS.

Jens Nielsen er hver 
dag klar til en køre-
tur i kassebilerne, hvis 
der er behov herfor.

Jens og Lis Nielsen ses her foran en af 
deres store lagerhaller.

Lis Nielsen er en betydningsfuld medar-
bejder på kontoret.

Jens og Lis Nielsen ses her ved nogle 
af den betydelige lagerkapacitet der 
er tilbage.

Liften i baggrunden er en af 
de mange ting som lejes ud 
i Vigerslevlund Udlejning og 
Transport ApS.
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Kjær  Advokatfirma 

J. Skjoldborgs Vej 1, 9670 Løgstør
Telefon: 98 67 17 88 §

Online-baseret  
– præcis som din netbank!
Vi drifter, laver backup og udvikler hele tiden nye funtioner

 

WIOSOFT UDLEJNINGS PROGRAM 
 

 Mere end 500 bruger vores software  
	 til	at	styre	deres	udlejnings	firma!

Forenings tilbud:
Startpakke 1: 

–	En	halv	dags	træning	hos	jer!
–	Dataimport	fra	gl.	system.

Kr.	8.000,-	for	første	år/herefter	kr.	5.000,-	pr.	år.

Startpakke 2: 
–	En	halv	dags	træning	hos	jer!
–	Dataimport	fra	gl.	system.	

–	Opsætning	af	online	booking	for	kunder.
Kr.	15.000,-	for	første	år/herefter	kr.	8.000,-	pr.	år.

Tillæg	for	design	af	ny	hjemmeside	kr.	10.000,-

www.wiosoft.com	/	info@wiosoft.com

Integreres	med:

Erhvervsrådgivning
Kontraktkoncipering
Selskabsret
Erhvervslejeret
Bestyrelsesarbejde
Virksomhedsoverdragelse
Incasso



At det skal koste omkring et par tusinde 
kroner at få taget et billede af UD-
lamper, paniklys, håndsprøjtebatterier 
eller trykflasker til brandslukning samt 
et kryds i certifikatet om, at det gælder 
til mere end 150 personer er uforståe-
ligt og har affødt mange reaktioner 
fra medlemmerne. For at kunne sætte 
krydset i certifikatet, skal Teknologisk 
Institut efter udmelding fra Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen samt Danak 
nemlig besigtige, at de nødvendige 
brandtekniske installationer er til stede, 
som er omfattet af pladsfordelingspla-
nen hos det udlejningsfirma, der ønsker 
krydset sat i sit certifikat.

Flere tusinde kroner
for at få taget et billede
Det betyder, at Teknologisk Institut, der 
ligger i Aarhus, fx skal køre til Køben-
havn. Det alene for at foretage en 
inspektion der består i at se, om udle-
jeren har nogle sådanne materialer, tage 
et billede af det og sætte kryds i certifi-
katet. En køretur og et billede kommer 
let til at koste flere tusinde kroner og er 
intet bevendt, siger næstformand Claus 
Petersen, Hvalsø Teltudlejning. Det er 
spil af tid og så useriøst, at proceduren 
bør ændres straks, mener han.

Det optimale tilsyn 
sker ved opstillingerne
– Ingen får godkendt en teltopstilling 
til over 150 personer, hvis der ikke er 
de nødvendige brandtekniske instal-
lationer tilstede. Personer fra Byggeaf-
delingen eller beredskabet fører langt 

de fleste steder tilsyn med, at teltene 
er indrettet efter den pladsfordelings-
plan, der er lavet. Er der mangler eller 
defekter, så gives tilladelsen til arrange-
mentet ikke. Ved disse kontroller sikres 
det, at alt er til stede og virker. Med et 
besøg fra Teknologisk Institut sikres der 
blot et billede af, om tingene er der og 
så gælder det i op til fem år. Det kalder 
jeg galimatias, siger næstformand Claus 
Petersen. Han oplyser, at der er taget 
kontakt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-
sen omkring problemstillingen og ser 
frem til en hurtig løsning heraf.

Certificering af betonklodser 
blev aflyst
Han oplyser, at der tidligere har været 
en lignende sag, da Midtconsult for-
langte, at de betonklodser, der bruges 
til fastholdelse, skulle certificeres. En 
sag der hurtigt blev afgjort med, at det 
ikke var en nødvendig procedure.

Det er ren galimatias

Håndsprøjtebatterier skal ligele-
des fotograferes og der er ingen 
krav om, hvor mange man har 
af dem.

Trykflaske slukkere skal også 
kunne fremvises ved inspektion.

Det skal ikke kontrolleres, om 
et håndsprøjtebatteri fungerer, 
blot det at man har et sådant 
gør, at man kan få påtegnelsen 
i certifikatet.

Certificeringsorganet skal se, at 
man er ejer af et paniklys, før 
man kan få certifikatet påtegnet 
med, at det er godkendt til over 
150 personer.

En UD-lampe skal fotograferes af et certificeringsorgan, før et certifikat kan påføres, at et telt 
er godkendt til mere end 150 personer.
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Folkemødet blev 
en oplevelsesrig 

FOlkEFEST
Folkemødet i Allinge på Nord Bornholm 
blev et tilløbsstykke med et besøgstal 
på omkring 100.000 deltagere, som 
besøgte byen i dagene 15.-18. juni 
2017. Festdage med et kæmpe pro-
gram omhandlende ikke mindre end 
3.000 foredrag, debatter, udveksling 
af politiske holdninger, undervisnings-
mæssige værdier, reklame for arbejds-
giver- og fagforeninger, præsentation 
af en lang række foreningers aktiviteter, 
salgsboder, barer og meget andet. Et 
arrangement som folketingspolitikere, 
embedsmænd og mange andre higer 
efter at deltage i.

Udbyttet er vidt forskelligt
Et utroligt flot program for dagene og 
en by der virkede som en myretue 
med masser af mennesker, der fartede 
rundt ved havnen, i byen, på markeds-
pladsen, i gader og baggårde, for alt 
var taget i brug for at kunne rumme de 
mange deltagere, der havde lejet sig 
ind med stadepladser og de tusindvis 

af personer, der besøgte byen for at 
være en del af Folkemødet. Hvad de 
fik ud af besøget, er vidt forskelligt. 
Spørger man to af de besøgende om 
deres udbytte, så vil det helt sikkert 
være meget forskellige svar man får. 
Aktiviteterne var mange, forskellige og 
skiftede hele tiden. 

Bertel Haarder startede 
med tredje vers
Et resultat som Foreningen Folkemødet 
kan være stolte af, for her er der plads til 
folket. Man kan komme med sine bud-
skaber og få en debat med folk, som har 
kommentarer til det. Man kan præsente-
re ens forening og fortælle om den mis-
sion den opfylder og henvender sig til. 
Der kan gives politiske budskaber, som 
debatteres. Et tilbud som tages imod 
med kyshånd fra folketingsmedlemmer, 
ministre og embedsmænd i offentlige 
institutioner. At de ikke er fejlfrie, var 
folketingsmedlem Bertel Haarder fore-
gangsmand for at vise, da han ved den 

Flere tusinde deltog 
ved åbningsmødet 
på markedspladsen.

Allinge var som en myretue, der 
med 100.000 besøgende var en 
mangedobling af byens  indbyg-
gertal.

Dansk Folkeparti tiltrak mange 
lyttere til deres bod, hvor der 
blev budt på mange taler.

Grundtvig mødte en gæst, hvis 
far var initiativtager til den første 
højskole på Nordsjælland.

Cyklende politi var klar til hur-
tigt at kunne komme rundt på 
det store areal, som Folkemødet 
spredte sig over.



Statsminister Lars Løkke Ras-
mussen gav i sin åbningstale 
Folkemødet mange ro-
sende ord med på vejen.
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officielle åbning havde skrevet en sang 
til lejligheden og hvor teksten blev vist 
på storskærm, så de flere end tusinde 
fremmødte kunne synge med.  Proble-
met var, at Bertel Haarder startede med 
vers tre, mens publikum startede med 
vers et. En fejl som skabte stor morskab.

næsten alle var almindelige
Om det er almindelige mennesker, der 
kommer til Folkemødet blev der også 
styr på, da åbningsmødets konferen-
cier journalist Reimer Bo bad publikum 
markere, hvem der ikke var alminde-
lig. Kun nogle få stykker markerede og 
konklusionen blev, at næsten alle var 
almindelige. En samling af mennesker 
som alle har ret i deres holdninger og 
syn. Alle fremlagde deres synspunkter 
som det eneste saliggørende og den 
uenige havde lige så meget ret, for dens 
holdninger var absolut lige så rigtige.

Alt kørte på skinner
Folkemødet Danmarks Politiske Festi-

val var en positiv oplevelse for alle. 
Tingene kørte uden større problemer. 
Politi og sikkerhedsfolk havde ikke de 
store udfordringer, selv om der var 
rigtig mange til stede. Terrortruslen var 
højaktuel på et sted med så mange 
mennesker og ledende politikere og 
embedsmænd. Heldigvis kørte alt på 
skinner, hvilket arrangørerne fra Forenin-
gen Folkemødet fortjener stor ros for.

prøv at være med!
Allinge, som var omdannet til en telt by, 
er klar til Folkemødet 2018. En opfor-
dring til jer, der ikke har været med, vil 
være at prøve det. En lignende blan-
ding af politik, debatter, gøgl, menings-
udveksling, orientering og meget mere 
findes ikke andre steder i Danmark. En 
oplevelse man først opdager mangler, 
når man besøger eventen første gang. 
Men! Husk på at det er dage med mas-
ser af indtryk, mange kilometers gang, 
hvis man skal nå at se det hele, så træt-
heden rammer en.

Hjemmeværnet var på stikkerne og serverede 
vand, solcreme og fortalte om deres virke.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, der er kommit-
teret for Hjemmeværnet, fortalte glædeligt om de 
mange missioner, som Hjemmeværnet er en del af.

TV2 sendte direkte udsendelser 
fra scenen på Allinge havn.

Martin Sørensen i midten, havde travlt med at 
fortælle om, hvad Retsforbundet står for.

Folketingsmedlem Bertel Haar-
der havde skrevet en sang til 
åbningshøjtideligheden. Han var 
forsanger, men startede ved vers 
tre.
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Tallerken, flad
80180001
80180101
80180201
80180401
80180501
80180801
80180701

300
270
255
230
200
180
160

6
6

12
12
12
12
12

Tallerken, dyb
80181301 240 6

80181201 215 12

Diam. mmVarenr. Antal/karton Diam. mmVarenr. Antal/karton

Se altid vores opdaterede sortiment i webshoppen BrØnnUM · tlF 44 88 84 00 · WWW.BronnUM.DK12

New Oxford Fine Dining MonacoWillow

NEW OXFORD
Klassisk og enkelt hvidt design med ekstrem styrke i 
kanten. Fremstillet i Steelites stærke og meget 
holdbare porcelæn.
                                  
  Mål i mm:
80189901 Tallerken, flad Ø: 165 31,00
80189801 Tallerken, flad Ø: 203 41,25
80189701 Tallerken, flad Ø: 230 46,25
80189601 Tallerken, flad Ø: 255 51,00
80189501 Tallerken, flad Ø: 270 55,25
80189301 Tallerken, flad Ø: 315 83,00
80181201 Tallerken, dyb Ø: 215 44,75
80181301 Tallerken, dyb Ø: 240 61,00
80181801 Salatskål Ø: 160 29,75
80181901 Skål m/fane Ø: 130 21,00
80182101 Overkop, stabelbar  20 cl 32,75
80182901 Overkop, stabelbar 18 cl 30,75
80182601 Underkop Ø: 145 21,00
  

WILLOW
Willow er et piletræ, som stammer fra England. Det 
er et stærk, hvidt piletræ med styrke, og derfor passer 
navnet Willow så godt til dette nye, hvide stel fra 
Steelite. Stellet er tidløst, mens det samtidig udstråler 
stil og skjult styrke. Tallerknerne har en smuk riflet og 
bred kant. 
                                  
  Mål i mm:
80680701 Tallerken, flad Ø: 160 55,75
80680501 Tallerken, flad Ø: 200 71,25
80680301 Tallerken, flad Ø: 230 81,75
80680201 Tallerken, flad Ø: 255 91,50
80680101 Tallerken, flad Ø: 270 102,00
80680001 Tallerken, flad Ø: 300 144,00
80682501 Overkop 22,75 cl 62,75
80682901 Overkop 21,25 cl 58,25
80682601 Underkop Ø: 150 40,25
  

FINE DINING MONACO
Et let men meget stærkt stel, der er enkel i sin frem-
toning uden at blive kedeligt. Stellet er den perfekte 
løsning for en smuk servering til alle anledninger.
                                  
  Mål i mm:
80670701 Tallerken, flad Ø: 160 41,25
80670501 Tallerken, flad Ø: 200 53,00
80670401 Tallerken, flad Ø: 230 60,00
80670201 Tallerken, flad Ø: 255 68,00
80670101 Tallerken, flad Ø: 270 75,50
80670001 Tallerken, flad Ø: 305 106,00
80671101 Tallerken, dyb Ø: 220 60,75
80672901 Overkop 23 cl 51,50
80672601 Underkop Ø: 160 33,00
 

FRA INDRETNING TIL ANRETNING

ELLEKÆR 10 • DK-2730 HERLEV • TLF. +45 44 88 84 00 
mail@bronnum.dk • www.bronnum.dk

Forbehold for udsolgte varer og evt. trykfejl. 
De viste priser er listepriser, v/ 2 for 1 fratækkes 50%
Alle priser er stk. priser ekskl. moms. Tilbuddet gælder fra 1. oktober t.o.m. 31. dec. 2017.

Suppler yderligere op til en attraktiv pris - kontakt din konsulent og hør 

Vi bytter over med en tilsvarende størrelse i dit gamle porcelænsstel.
F.eks.: Aflever 100 gamle middagstallerkner og køb 100 nye middags- 
tallerkner - og få 50% rabat på ovennævnte priser - altså 2 tallerkner til 
1 tallerkens pris.

2 FOR 1
SPAR 50% PÅ DIT NYE PORCELÆN, NÅR DU BYTTER MED DIT GAMLE

Kom med dit gamle porcelæn og byt til en af de tre Steelite serier New Oxford, Willow eller 
Fine Dining Monaco. Du får 50% rabat på nedenstående priser, når du bytter og dit gamle 
porcelæn giver vi videre til velgørenhed og nødhjælpsorganisationer.



• Dobbeltarbejde
• Ressourcespild
• 32 ansøgninger til en byfest
• Tag de frivillige alvorligt
• Købt eller solgt
• Myndighederne giver søvnløse nætter
• Ansøgning koster mange ressourcer
• Ikke kun de store skal overleve

• Politisk snak ingen handling
• Opslidende arbejde
• Fleksibiliteten mangler
• Et afkrydningsskema kan  være en hjælp
• Arrangørerne skal aflastes
• Ikke acceptabelt med sene tilladelser
• Forenkling kan kun komme for langsomt

Lavet i et samarbejde mellem Sammenslutningen af By- og Markedsfester og Brancheforeningen Danske Festudlejere

tematillæg til Festudlejer.dk oktober 2017

 Én fest –
én ansøgning
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Det er det rene vanvid, når der 
til en mindre byfest skal ind-
sendes 39 ansøgninger om 
tilladelser og at politi, kom-
mune, Beredskabet, Arbejds-
tilsynet, Spillemyndigheden, 
Skat, Fødevarestyrelsen og 
Regionens præhospital skal 
inddrages i processen, si - 
ger brancheforeningsformand 

Svenning Kjær Pedersen. Det 
er demotiverende for festar-
rangørerne at skulle lave det 
kæmpe arbejde der er med 
alene at udfylde ansøgnings-
skemaerne. Det er en over-
administration, som kvæler 
ethvert initiativ og som får 
eventmagere til at stå af, for 
hvis der sker en anmeldelse 
eller et uheld, så er det alene 
den ansvarlige for festen, der 
har ansvaret, tilføjer han.

Arbejdstilsynet sikrer, 
at alle er orienteret
– Tænker man på det kæmpe 
ressourceforbrug der er ved 
behandling af alle disse 

ansøgninger, græmmes man, 
for mange skemaer kræver 
de samme oplysninger, men 
er placeret ved forskellige 
instanser. Helt grelt er det, 
at der til Arbejdstilsynet skal 
sendes en ”underretning 
om udendørsarrangemen-
ter” med informationer om 
hvor mange medarbejdere/
frivillige der forventes at blive 
beskæftiget med arbejdet. 
Det for at sikre sig, at alle 
myndigheder er orienteret. 
Det må kunne forenkles og 
laves sådan, at en fest er en 
ansøgning, som Folketings-
medlem Bjarne Laustsen 
arbejder for.

Der skal ansøgning til kommu-
nen, hvis et venskabshold skal 
overnatte på en skole.

Dobbeltarbejde 
og ressourcespild 

kvæler festlighederDer skal ansøges om en lejlig-
hedsbevilling, hvis en forening 
ønsker salg af alkohol.

Der skal tilladelse til at afholde 
et marked og kræmmerne skal 
have et kasseapparat ved deres 
bod.

Der skal ansøges om godken-
delse af kontrollører.

til afvikling af et marked kræves det, at en række ansøgninger skal 
godkendes.

Politiet skal ansøges om tilla-
delse til at opstille forlystelser.

Sendes der over 50 stk. helium-
fyldte balloner afsted, skal der 
ansøges om tilladelse hertil.

laves der optræden i gadebilledet, 
skal der ansøges om tilladelse.

af Branchefor-
eningsformand 
Svenning Kjær 
Pedersen.
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arrangeres der et dyrskue, er der en  række tilladelser der skal på plads.

Skrivebordsarbejdet 
kvæler initiativer
– Vi har brug for den folkelige 
kultur, der opstår ved afhol-
delse af en række samlende 
arrangementer som marke-
der, byfester, festivaler og 
meget andet. Tiltag som poli-
tikerne bør bakke op om, ved 
at afskaffe det papir bureau-
krati der er. Skrivebordsar-
bejde som kvæler initiativer 
omkring folkeligt samvær og 
som er en belastning for lan-
dets økonomi. Det er kun 
papir, det handler om. Noget 
som embedsmændene i de 
offentlige myndigheder skal 
have på plads, for at de har 

deres bord rent. Det er kun 
i yderst sjældne tilfælde, at 
der bliver fulgt op på tingene, 
når først festerne er i gang,  
siger brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær Peder-
sen.

Kontrollen mangler
– Festudlejningsbranchen har 
mærket på tegnebogen, hvad 
politiske indgreb koster. Cer-
tificeringsordningen for telte 
og transportable konstruktio-
ner er skudt helt ved siden af. 
Med et certifikat i hånden er 
meget i papir bureaukratiet 
løst. Men når det kommer til 
at føre kontrol med overhol-

delse af, om producenternes 
opstillings vejledning er over-
holdt, så er ansvarligheden 
væk. Har de kommunale byg-
gesagskontorer lukket, når 
problemerne opstår, så er det 
politiet, der tager over. Pro-
blemet er blot, at de ikke har 
kendskab til telt branchen, 
siger en forarget branche-
foreningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, der vil tage 
kontakt til Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen for at få lavet 
et fælles tiltag.

Holdes der en koncert, skal der 
ansøges om tilladelse.

Skal et tivolitog køre på vejene, 
skal der gives en tilladelse.

laves der en scene til optræden, 
skal der ansøges om tilladelse 
hertil.

et optog kræver 
en tilladelse.

alle former for offentlige fester kræver en tilladelse.

arrangeres der et optog, skal der ansøges om tilladelse.
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et motionsløb er ikke lovligt at afvikle, hvis der 
ikke foreligger en tilladelse fra politi og kommune.

Hver gang et tivoli opstilles, skal der forefindes 
en godkendelse.

Holdes der et cykel-
løb, skal politi og 

kommune give tilla-
delse hertil.

Skal der musik i gaden, så skal der ansøges om 
tilladelse.

Der skal også en til-
ladelse til afvikling 
af børnedyreskue.

Spærres en gade 
af for servering af 

morgenkaffe og 
muligheden for at 
drikke en kold øl, 

så skal der atter 
en ansøgning og 

tilladelse til.

ByFeStprogram:
Torsdag, den 22. juni 2017:
Kl. 18.00:  Gade-og firmafodbold
Kl. 18.00:  Tivoli åbner på festpladsen.
Kl. 18.00:  Hoppeborg til fri brug åbner på torvet

Kl. 20.00:   Byfestteltet på festpladsen åbner med 
musik på scenen. Kontrollører sørger for 
ro på pladsen. Idrætsforeningen står for 
salg af øl og vand.

Kl. 23.00:  Striptease på scenen i festteltet.

Der arrangeres byfest-parkering 
på mark ved siden af byfestpladsen.

Fredag, den 23. juni 2017:
Kl. 13.00:  Bankospil i byfestteltet med salg af lot-

terier i pausen.
Kl. 13.00: Børnetoget kører rundt i gaderne.
Kl. 13.00:   Brevdueforeningen åbner for salg af grill 

pølser og drikkevarer.
Kl. 14.00:  Boksekamp mellem borgmesteren og 

formanden for Handelstandsforeningen.

Kl. 15.00:  Venskabs fodboldkamp mellem Gøte-
borg og det lokale serie 1 hold. Der 
flages med Dannebrog og det svenske 
flag på dagen. Kontrollører sørger for ro 
på pladsen.

Kl. 16.00:  Borgmester Evigglad sender 100 ballo-
ner i luften for at markere børnehavens 
15 års fødselsdag.

Lørdag, den 24. juni 2017:
Kl. 09.00:  Der serveres gratis morgenkaffe og 

rundstykker i hovedgaden.
  Husmoderforeningen sælger lotteri med 

præmier fra lokale forretningsdrivende. 
Flere præmier har en værdi af kr. 350,00.

Kl. 10.00:  Loppemarkedet starter uden for Brug-
sen.

  ”De glade spillemænd” optræder i byens 
gader.

Kl. 10.00:  Børnedyrskue med flotte præmier. Alle 
dyr er velkomne.

Kl. 10.00:  Karateklubben ”Ned med dig” giver 
opvisning i kampsport.

Kl. 10.30:  Cykelløb med fri tilmelding skydes i 
gang af borgmesteren med hans kanon.

Søndag, den 25. juli 2017:
Kl. 10.00:  Motionsløb på 3 – 5 – 13 km. skydes i 

gang ved Præstegården.
  Unge drenge/piger under 13 år fra Fri-

tidshjemmet Lykken underholder på 
stylter under løbet. Sponsor er Jutlander 
Bank.

Kl. 13.00:  Optog med indslag fra virksomheder, 
banker m.v.. Garden går i spidsen for 
optoget. 

Kl. 14.00: Traktortræk på markedspladsen.
Kl. 15.00: Bilboksning mellem byens mekanikere.

Kl. 22.00: Festfyrværkeri.

Skitseret byfest

affyres der en 
kanon eller en 
startpistol, skal 
der tilladelse.
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1.  Tilladelse til at gøre brug af den kommu-
nale jord, som byfesten afholdes på.

2.  Tilladelse til opstilling af tivoli.
3.  Tilladelse til øget åbningstid for tivoliet 

efter kl. 24.00.
4.  Tilladelse til opstilling af hoppeborg.
5.  Lejlighedsbevilling til idrætsforeningen til 

salg af spiritus.
6.  Til musik og dans i teltet.
7.  Godkendte kontrollører med autorisation 

til teltfesten.
8.  Idrætskontrollører med idrætskontrol-

lørkort fra politiet til opsyn ved fodbold-
kampen.

9.  Til indretning af P-plads hos den, der 
ejer jorden.

10.  Tilladelse fra kommunen til etablering af 
P-pladsen.

11.  Tilladelse fra politiet til etablering af 
P-pladsen.

12.  Tilladelse til afvikling af gade- og firma 
fodboldturneringen.

13.  Afvikling af striptease. 
14.  Spillestyrelsen til afholdelse af lotteri.
15.  Kørsel med børnetog.
16.  Orientering til Fødevarestyrelsen vedr. 

salg af fødevarer.
17.  Afvikling af boksekamp.
18.  Tilladelse til at hejse det svenske flag.
19.  Salg af brugte genstande (Loppemarke-

det).
20.  Musik i gaderne.
21.  Tilladelse til lotteri under kr. 20.000.
22.  Afvikling af børnedyrskue.
23.  Karateopvisning.
24.  Børns arbejde, unge under 13 år.
25.  Optog med personbefordring.
26.  Cykelløb.
27.  Afspærring af gader/vejkryds ved såvel 

cykelløb som motionsløb hos politiet.
28.  Afspærring af gader/vej- 

kryds ved såvel cykelløb  
som motionsløb  
hos kommunen.

29.  Optog med garde  
+ personbefordring  
på ladbiler.

30.  Bilboksning.
31.  Festfyrværkeri.
32.  Skud med kanon.

Hvad skal der ansøges om 
i forbindelse med 

afviklingen af denne byfest:

Sendes der over 50 heli-
umfyldte balloner til vejrs, 
så skal der ansøges om 
tilladelse.

Vælger byfestkomiteen at lave sit eget øltelt, så skal der ansøges om og gives til-
ladelse til en lejlighedsbevilling. 

Bilboksning slipper ej for en ansøgning og tilladelse.

Hvad skal laves:1.  Tegning over P-plads med anvis-ning af ind- og udkørsel.2.  Beskrivelse af skiltning ved P-pladsen.
3.  Registrering af præmier på over kr. 200.00 og betaling af en præ-mieafgift på 17,5% af mervær-dien.

4.  Sikkerhed og sikkerhedsplaner (risikovurdering og beredskabs-planer).
5.  Kontakt til den kommunale miljø-afdeling for oplysning af støj ved musik og bilboksning.

1.  Den pågældende kommune
2.  Politi
3.  Beredskabet
4.  Arbejdstilsynet
5.  Spillemyndigheden
6.  Skat
7.  Fødevarestyrelsen
8.  Præhospital enhed
 

andre instanser:
1.  Koda Gramex
2.  Forsikring

Hvilke myndigheder 
skal indblandes i 

den skitserede byfest:
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af Bjarne laustsen, mF (S)

Op mod 40 forskellige ansøgninger. Så 
mange tilladelser skal arrangørerne af 
selv små byfester indhente, før borgerne 
må forlyste sig. Dette uvæsen har jeg og 
andre i tidernes løb forsøgt at få forenk-

let. Indtil nu uden held, men netop derfor 
må vi blive ved med at råbe op.
Det må kunne lade sig gøre at forenkle 
den ansøgningsprocedure, der kræves, 
når der eksempelvis skal afholdes en 
simpel byfest. Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere har igen i bladet Fest-
udlejer.dk dokumenteret, at der skal helt 
op til 39 forskellige ansøgninger til for 
at afholde en byfest. Jeg påstår ikke, 
at vi skal afskaffe tilladelserne, men alt 
med måde. Det kunne jo være, at alt det 
bureaukrati risikerer at dræbe enhver 
form for initiativ, som netop kan være 
med at til at gøre en byfest til noget helt 
særligt og sjovt.

Men det er jo ikke sjovt, når det hele 
går op i et forhindringsløb for at skulle 
fremsende flest muligt ansøgninger – det 
må og skal forenkles. Jeg havde den for-
nøjelse at møde statsminister Lars Løkke 
til Verdensballetten i Skagen her i som-
mer. Og nu da vi har haft et rimeligt godt 
samarbejde med mange skiftende mini-
stre og deres embedsmænd fik jeg den 
tanke, at nu må statsministeren træde i 
karakter og sørge for, at hans regering får 
sat denne sag på dagsordenen. Borger-
lige regeringer plejer jo altid at have den 

Én byfest – 
én ansøgning

gøgler aktiviteter er en af de få ting, der ikke skal ansøges om tilladelse til.alt arbejdet omkring ansøgning om tilladelser 
bør overdrages til Beredskabet.

Folketingsmedlem Bjarne laustsen vil ind-
drage statsminister lars løkke Rasmussen i at 
finde en løsning til en fest- en ansøgning.

mange festligheder laves for at have det sjovt og skaffe økonomi til ungdomsarbejde.
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Én byfest – 
én ansøgning

politik, at regler kan og skal forenkles, så 
her er en oplagt mulighed. 
Hvordan kan vi så få reglerne forenklet? 
En total it-løsning ligger lige for. Jeg har 
selv et forslag, der går på at give én myn-
dighed, nemlig Beredskabet til opgave at 
modtage alle ansøgninger, og så kan de 
selv splitte op og dele ud til andre myn-
digheder som fx fødevarekontrol. Så er 
alle parter på én gang orienteret om den 
pågældende aktivitet, og de kan foretage 
deres kontrol, hvis det er det, de ønsker. 
Grunden til at jeg netop foreslår Bered-
skabet er, at de altid er til stede i lokal-
samfundet 24/7 og altid på hjul. Endvi-
dere skal de i forvejen sikre adgangsfor-
hold, evakueringsforhold m.v., så alt kan 
foregå på en god og tryg måde. En anden 
mulighed kunne også være kommunens 
tekniske forvaltning, men da de fleste 
kommunekontorer lukker fredag kl 12,  
og byfesterne foregår primært i weeken-
derne, ligger det lige for at det bedste er 
Beredskabet.

Mange byfester arrangeres af frivillige, 
der brænder for at skabe en byfest sam-
men til gavn for byens borgere og især 
for det lokale foreningsliv, da overskud-
det altid går til velgørende formål – som 
fx støtte til ungdomsarbejde i den lokale 
idrætsforening.

Hvis de frivillige giver op, fordi bureaukra-
tiet har kvalt deres initiativlyst, så er det 
altså ikke bare byfester, der forsvinder, 
men også meget omsætning og navnlig 
det lokale ungdomsliv mister noget. Der 

er naturligvis forskel på store og små. 
Jeg tænker nok, at Hjallerup Marked, 
som er en stor og velsmurt maskine, 
godt kan finde ud af at håndtere alle de 
tåbelige regler, men især mange små 
og mellemstore byfestarrangementer er 
fuldstændig afhængig af, at der findes 
enkle løsninger på de udfordringer, som 
de frivillige møder.

Jeg tror de fleste festarrangementer for 
de 80 pct. vedkommende er en gen-
tagelse af sidste års festligheder. Det 
er sandsynligvis det samme tivoli, de 
samme stadeholdere, den samme spiri-
tusbevilling og de samme pølseboder, og 
derfor vil en naturlig brug af en it-portal 
ligge lige for. 

Det vil blive en ren win-win-situation for 
alle, hvis det kan lade sig gøre, netop 
fordi både arrangører, teltholdere, udle-
jere, gøglere, artister, musikere og andet 
godtfolk underholder danskerne primært 
i sommersæsonen. Jeg ved, at det ligger 
både festudlejere og Sammenslutnin-
gen af By- og Markedsfester meget på 
sinde, og derfor håber jeg som sagt, at 
statsministeren vil stå i spidsen for en 
koordination af dette arbejde og ind-
drage Kommunernes Landsforening og 
alle øvrige myndigheder. 

Men glem ikke at spørge dem, som ved 
hvor skoen trykker. Vi kan ikke være 
bekendt at lade stå til, for det tapper de 
frivilliges lyst og lokalsamfundenes moti-
vation til at holde byfester.

Der skal tilladelse til salg af mad og til at unge 
tjener penge.

Der skal en stærk person til, for at trække 
planlægningen af en byfest igennem.
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myndighederne skal 
tage frivillige alvorligt
– Vi ser frem til, at myn-
dighederne begynder at tage 
de frivillige alvorligt. Sker det 
ikke, vil mange af de tusind-
vis af mennesker, som bruger 
en stor del af deres fritid på 
frivilligt arbejde, stoppe. Det 
vil være intet mindre end en 
katastrofe for lokalsamfun-
dene.

Ved ikke om man er  
købt eller solgt
Ordene kommer fra forman-
den for By- og Markedsfe-
ster, Otto Skak. Foreningen 
bakker 100 procent op om 
det tiltag, der kommer fra 
Foreningen Danske Festud-
lejere gennem Festudlejer.dk. 
Vi tilbyder en hjælpende hånd 
i ”kampen” mod bureaukra-

tiet. Det gør foreningen, som 
i mange år har forsøgt på at 
få lavet en ordning med myn-
dighederne, så de frivillige 
foreninger ikke skal komme 
ud i situationer, hvor de ikke 
ved, om de er købt eller solgt 
i forbindelse med afviklingen 
af for eksempel en byfest.

Formanden for By- og Markedsfester: 

Formand for Sammenslutningen 
af By- og markedsfester Otto 
Skak ønsker politisk handling.

Overskuddet 
fra festlighederne 

går børne-og 
ungdomsarbejde 

lokalt.

By- og mar-
kedsfesterne 

er et sted hvor 
alle kan være 

med.

aktiviteterne 
er mange og 

vidt forskellige  
på festplad-

serne.

Det er 
vigtigt at lands-

politikerne melder 
sig på banen for 
at få ryddet op i 
bureaukratiet.

Mange 
frivillige føler 

at bureaukratiet 
spænder ben for 
arrangementerne 
med de mange 
ansøgninger.
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myndighederne skal 
tage frivillige alvorligt

Politisk snak  
– ingen handling
– Det er en problematik, som 
desværre ikke er af ny dato. 
Vi har selv arbejdet med den 
og holdt møder med flere 
landspolitikere, som godt kan 
se problemet med de mange 
ansøgninger, men vi må i dag 
bare konstatere, at der intet 
sker. Det dur ikke, tilføjer Otto 
Skak.

Myndighederne  
giver søvnløse nætter
– Vi har kendskab til, at myn-
dighederne efterhånden slet 

ikke når at sagsbehandle 
ansøgningerne, inden byfe-
sten skal holdes. Det kræver 
mange ressourcer af de fri-
villige – og mange søvnløse 
nætter – når de skal rykke 
myndighederne for svar, og 
det uanset, om det er politi, 
kommune eller beredskab. 

De mange, mange ansøg-
ninger koster jo også rigtig 
mange ressourcer hos det 
offentlige – mange myndig-
heder sidder og behandler de 
samme ansøgninger/emner, 
og alle steder koster det timer 

og medarbejdere – det må 
kunne gøres bedre i et tekno-
logisk samfund.

Ikke kun de store skal 
overleve
– Vi har også kendskab til, at 
flere arrangører opgiver – og 
måske lukker helt ned – på 
grund af de administrative 
besværligheder og den mang-
lende overskuelighed. De fri-
villige tænker blandt andet 
på, om de kan blive straffet 
for en manglende tilladelse. 
Det skulle jo nødig blive 
sådan, at kun de helt store 

fester og festivaler, med 
kommunale tilskud og kom-
munale medarbejdere tilknyt-
tet, kan overleve de admini-
strative krav.

Otto Skak understreger, at 
det mere end nogensinde er 
vigtigt at få landspolitikerne 
på banen. Han frygter gan-
ske enkelt, at flere og flere 
frivillige vil sige stop, fordi 
de ikke orker kampen mod 
bureaukratiet. Alle fornuftige 
politikere bør kunne se at det 
bare ikke er godt nok, siger 
Otto Skak.

Kræmmer-
markederne er et 

kulturelt mødested 
for mange men-

nesker.

Handler på 
markeder er 

mange og vidt 
forskellige, hvilket 

giver en 
alsidighed.

mange by- 
og markedsfester 
ved ikke om de 

er købt eller solgt 
grundet sene 

tilladelser

By- og mar-
kedsfesterne 
sprudler af liv 
og glade men-

nesker.
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et afkrydsningsskema 
vil kunne afhjælpe 
meget administrativt bøvl

Efter seks år som formand 
for Kerteminde Havnefest 
siger Kris Petersen stop efter 
næste års festligheder, hvor 
der fejres 50 års jubilæum. 
Han orker ikke længere at 
fortsætte det problematiske 
arbejde med manglende nat-
tesøvn grundet myndigheder-
nes langsommelighed. Han 
henviser her til, at ansøgnin-
ger om havnefesten indsen-
des i marts måned og tilla-
delserne gives først få dage 

op til afviklingen i august og 
det efter at flere rykkere er 
fremsendt. Skiftende og flere 
lovkrav skal håndteres og 
ingen ved, hvad der præcist 
er gældende. Informationer 
gives der ingen af, det er 
alt sammen noget, som man 
selv skal finde frem til, under-
streger han.

Nye regler og opfattelser 
er opslidende
– Det dur ikke og er møg irri-

terende! Arbejdsgangen og 
de krav der er til de ansvar-
lige af festlighederne er så 
besværlige, at det får en til 
at flygte væk fra opgaverne. 
Masser af ansøgninger skal 
fremsendes og et fyldt ring-
bind med ansøgninger og til-
ladelser beviser papirmæng-
den. Der skal papir på alt for 
at være sikker på, at tilladel-
serne er på plads. Jeg har et 
udgangspunkt der siger ”At 
alt er forbudt med mindre der 

står, at det er tilladt”. Skif-
tende personale og løbende 
tilførsel af nye regler gør tin-
gene uigennemskuelige, for 
fortolkningerne er forskellige. 
Det samtidig med at man 
møder en række spørgsmål 
om de mest mærkværdige 
ting, siger Kris Petersen og 
ryster på hovedet.

Fleksibiliteten mangler
– Det er vigtigt, at man som 
havnefest arrangør samar-

arbejdsopgaverne i en festkomi-
te er mange og løses af frivillige.

Havnefest formand Kris Petersen, Kerteminde, er glad når gæsterne har det godt.

et fyldt ringbind af ansøgninger 
og tilladelser er resultatet af en 
havnefests tilrettelæggelse. Besøgstallet er stort ved Kerteminde Havnefest, hvor det er frivillige, der laver alt arbejdet.

X
X

X



Tillæg til Festudlejer.dk oktober 2017 11

bejder med myndighederne 
og ikke debatterer. Det kan 
let gå gruelig galt, hvis man 
efter at have sat sig ind i 
de forskellige regler ikke er 
enige med myndighederne. 
Fx skulle de nye certifice-
ringsregler for telte og trans-
portable konstruktioner være 
med til at gøre tingene ensar-
tede hos landets kommuner. 
Det er langt fra det man ople-
ver. Fortolkningen af teksten 
og det, at det er en vejled-
ning skulle give mulighed for 
at bøje tingene på mange 
måder. Det er imidlertid ikke 
det, vi oplever.

Et afkrydsningsskema kan 
hjælpe meget
– Jeg er helt enig i målet 
om ”En fest en tilladelse”. 
Det kan ikke være rigtigt, at 
der skal bruges et utal at 
timer på at udfylde de mange 
ansøgninger, som skal ind-
sendes. Vi burde kunne få 
et afkrydsningsskema med 
hvad en fest indeholder af 
aktiviteter og oplyse en gang, 
hvor den afvikles og hvem 

der er ansvarlig og kontakt-
person. Herefter sendes den 
til en myndighed, som så 
sørger for, at alle tilladelser 
kommer på plads. En sådan 
procedure vil kunne redu-
cere arbejdsbyrderne hos os 
arrangører og i høj grad også 
hos myndighederne, siger 
Kris Petersen, Kerteminde 
Havnefest. 

Arbejdsopgaverne er 
mange
En samtale der afsluttes ved, 
at Kris Petersen via walkie 
talki’en tilkaldes til hjælp med 
at få låst en toiletdør op. En 
person er ufrivilligt blevet låst 
inde på toilettet og er gået 
amok grundet indespærrin-
gen. Opgaverne hos en hav-
nefest formand er mange og 
vidt forskellige. Et arbejde der 
laves for at hente et overskud 
hjem til foreningsarbejdet i 
byens sejl- og roklub.

De frivilliges indsats er grundlaget  for at opnå et overskud og dermed 
økonomi til af få foreningsarbejdet til at køre.

er der musikalsk 
underholdning, 

skal der indhen-
tes en tilladelse.

Kulturlivet er af stor betydning for alle, men de frivillige er på vej til at 
trække sig.

Kris Petersen, Kerteminde Havnefest, stopper efter 7 år som formand. 
Bøvlet med myndighederne er for stort.
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Sene tilladelser er ikke acceptabelt
At tage kvælertag på de loka-
le festligheder med et utal 
af ansøgninger er dræbende 
for det folkelige initiativ og 
trivsel. Findes de ikke, vil det 
for alvor gå ud over det for-
eningsliv, der støttes og er 
afhængig af det overskud, de 
frivillige laver. Det bør poli-
tikere i alle trin i systemet 
være meget opmærksomme 
på og gøre noget ved, siger 
byrådsmedlem og tidlige-
re borgmester i Løgstør og 
Vesthimmerlands Kommune 
Jens Lauritzen. Som tidligere 
formand for den lokale bold-
klub og politikeren der af nød 
har været med til at skære i 

tilskuddene til foreningslivet, 
ved han, hvor skoen trykker. 

Arrangørerne skal aflastes
– Vi politikere må for alvor 
være opmærksomme på det, 
der kan medvirke til at øde-
lægge den folkelige kultur. 
Der kan ikke være rigtigt, at 
ildsjælene dræbes af tunge 
byrder om et utal af ansøg-
ninger. Vi bør finde en måde 
at aflaste arrangørerne på og 
spare på de mange ressour-
cer, der bruges af forskel-
lige myndigheder. Forenklin-
ger må kunne indføres ved 
behandling af ansøgninger 
om festligheder, så det er 

holdbart for alle. Vi må ikke 
slide initiativtagere til lokale 
initiativer op og jeg kan godt 
se nødvendigheden af ”En 
fest en ansøgning”. Jeg vil 
ud fra de facts jeg er ble-
vet forelagt tage tingene op 
i det politiske system, siger 
byrådsmedlem Jens Laurit-
zen.

Hovedrysten over 
50 ansøgninger
– Der er ingen sund fornuft 
i, at de der vil noget kon-
struktivt for lokalsamfundene 
går og er usikre på, om det 
de gør, opfylder reglerne, om 
der ansøgt om tilladelser alle 

de steder, der skal og at 
tilladelserne hertil kommer i 
hus. Det er ikke rigtigt, at 
myndighederne først giver 
tilladelserne i sidste øje-
blik. Facts som jeg hører fra 
mange festarrangører og som 
jeg vil være indstillet på at få 
ændret. Det er de, der arbej-
der med festlighederne, der 
ved tingene og det er dem 
vi skal lytte til, siger byråds-
medlem Jens Lauritzen, Vest-
himmerlands Kommune, der 
ryster på hovedet af, at der til 
en lille byfest skal indsendes 
omkring 50 ansøgninger m.v.

Byråds-
medlem 
og tidli-
gere Borgmester Jens lauritzen, 
løgstør, er klar til at gøre en 
politisk indsats for ændring af 
godkendelses proceduren.

ildsjæle sætter mange farverige aktiviteter i gang. Hvis deres energi dør 
ud gør foreningslivet det også.

Jens lauritzen (tv.) ses her som frivillig ved opstart af gruppen til kul-
turvandring.

Jens lauritzen er med  
i det frivillige arbejde på 

mange måder. Her ses han 
sammen med sønnen skatte-

minister Karsten lauritzen.

Byrådsmedlem Jens lauritzen 
mener at det går ud over for-
eningslivet hvis de frivillig drev-
ne aktiviteter forsvinder.
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En opvask der stået nogle dage kan 
være en træls omgang at komme i 
gang med. Men! Opgaven behø-
ver ikke at være så stor. Sæt prop-
pen i vasken og fyld vand i. Tilsæt 
specialproduktet iblødsætter og 
lad det stå natten over. Næste 
morgen er service og bestik klar til 
en tur i opvaskemaskinen.

Forhandler:
Iblødsætter forhandles af Jysk 
Kemi Service A/S, Gl Struervej 50, 
7500 Holstebro. Tlf. 97 40 31 33 
Mail: info@jyskkemi.dk

Anbefaling
Et middel som anbefales af Kirsten 
Petersen, Hvalsø Teltudlejning, 
som har flere års gode resultater 
med iblødsætningsmidlet.

let opvasken – brug iblødsætter
Specialproduktet til iblød-

sætning af opvask fås i 
dunke og fungerer godt.

Sæt gammel opvask i blød med 
iblødsætter og lad det stå natten 
over, så er  en sur opgave blevet let 
at komme over.
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Komplet udlejningssystem fra

Rosenlund data

nYt: 

Komplet hjemmeside 

med online bestilling

Kr. 8.000,- 

+ 4.200,- årligt

Rosenlund data fortsætter succesen med det nye edb-program til styring af udlejning

Med dette program, kaldet AxCell, kan du bl.a.:

• Se lagerbeholdning for enhver dato for enhver vare.
• Oprette eller ændre ordrer, mens kunden er i  
 telefonen eller i butikken.
• Få automatisk beregning af hver dags teltkapacitet  
 ud fra beholdning af teltdele. (styklistestyring)
• Udskrive kørelister over dagens leveringer og returneringer.
• Maile fakturaer og ordrebekræftelser.
• Udskrive kunde-, vare- og ordrestatistik.

Pris: 3.200,- kr. årligt for en enkeltbrugerversion
        5.000,- kr. årligt for flerbruger

Hertil kommer et engangsbeløb  
mellem kr. 1.300,- og 4.200,-  
for installation, dataoverførsel  
og undervisning.

Dette firma er specialister i hjemmesider og har 
lavet en standard skabelon til en hjemmeside 
med indbygget online bestilling til de festudle-
jere, som allerede har AxCell programmet. 

Ordrer importeres til ordrekartoteket i AxCell 

og listen over varer i online bestillingen med  
varenavne, varegrupper og priser hentes fra 
varelageret i AxCell.

Ligeledes har Rosenlund Data et samarbejde 
med ccHosting, som får AxCell til at køre “i 
skyen”, så du kan tilgå programmet fra hvilken 
som helst pc eller smartphone. Denne løsning 
koster kr. 1.200,- årligt pr. samtidig bruger.

som noget helt nyt har 
Rosenlund data 
indledt et samarbejde 
med sharksMedia aps

som noget helt nyt har 
Rosenlund data 
indledt et samarbejde 
med sharksMedia aps

oveR 80 

festudlejeRe

bRugeR 

pRogRaMMet 

hveR dag

ROSenLUnD DAtA  •  2000 Frederiksberg  •  www.rosenlunddata.dk  •  tlf 40 60 74 15
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kun halvdelen 
af arbejds-

ulykker 
anmeldes

Flere undersøgelser foretaget 
for Arbejdstilsynet viser, at kun 
halvdelen af de arbejdsulykker 
der sker anmeldes. Det skal der 
nu gøres noget ved. Der skal 
gives mere entydig fortolkning af 
anmeldelsesreglerne, som peger 
på bedre kommunikation om reg-
lerne.

nyt anmeldesystem 
er lanceret
Arbejdstilsynet planlægger der-
for en kommunikationsindsats 
i efteråret 2017 og de ser den 
gerne lavet i et samarbejde med 
Arbejdsmiljørådet og branche-
fællesskaberne for arbejdsmiljø. 
Den 17. juni 2017 blev der lance-
ret et nyt anmeldesystem.

Feriemeddelelse på sms 
Er IkkE Ok

det er ikke ok at meddele en medarbejder via sms, at han holder en 
feriedag i morgen, hvis sagen ikke har været forelagt vedkommende, og 
at der ikke er lavet en klar aftale herom. Det fastslår Arbejdsretten i en sag, 
hvor arbejdsgiveren pludselig sendte en sådan besked til sin medarbejder. 

Det er i strid med ferieloven. Den siger, at hvis en arbejdsgiver vil pålægge 
medarbejderen at holde ferie, skal det ske tre måneder før feriens påbe-
gyndelse. Er der tale om en enkelt feriedag, skal den meddeles mindst en 
måned før. Er arbejdsgiver og lønmodtager enige om, at der holdes en 
feriedag kan den laves uden problemer. 

Der opfordres dog til, at når der indgås sådanne ferieaftaler, skal det ske 
skriftligt, så begge parter har et bevis for aftalen.

I den konkrete sag pålagde Arbejdsretten arbejdsgiveren, en bøde på knap 
kr. 5.900,00 for de 30 timer hvor chaufføren via sms havde fået besked på at 
holde fri. Derudover skal arbejdsgiveren betale en bod på kr. 8.000,00, 
som også omfatter en tidligere bod, som ikke er blevet betalt til tiden.

kan man kræve betaling 
for besigtigelse 

af et opstillingssted?
ja! Hvis man ved aftalen om besigtigelsen oplyste kunden om prisen for at 
få det gjort og at det står beskrevet på ens hjemmeside, hvad proceduren 
er samt at det står beskrevet i ens informationsmaterialer.
Nej! Hvis informationerne om en betaling for besigtigelsen ikke er oplyst 
skriftligt/mundtligt til kunden ved aftalens indgåelse. Proceduren ved besig-
tigelse og prisen herfor skal ligeledes være beskrevet på ens hjemmeside, 
så kunden har mulighed for at gøre sig bekendt hermed. Ligeledes skal det 
stå beskrevet i andet informationsmateriale, som virksomheden rundsender 
til kunderne.

Sjuskebøder 
nedsættes

Chaufører der laver små fejl i 
betjeningen af det digitale kon-
trolapparat, som holder styr på 
chaufførens køre-og hviletid sæn-
kes betydeligt. Mindstebøderne 
ved fejlbetjening nedsættes fra 
2.000 kr. og kr. 3.000 til 500 kr. og 
1.000 kr.  For mere alvorlige over-
trædelser hæves bødestraffen til 
12.000 kr. 

En anden ændring der også er 
trådt i kraft gør, at chaufførerne 
ikke fremover mister deres køre-
kort til privatbil i tilfælde af fra-
kendelse for overtrædelse af reg-
lerne om køre- og hviletid eller 
overlæs.

Skal kunden betale for leje af 
et mangelfuldt opstillet telt?

nej! Hvis et telt ikke er opstillet efter den opstillingsvejledning, som pro-
ducenten har lavet og som ligger til grund for udfærdigelsen af certifikatet 
for teltet, så er der ikke tale om et lovligt opstillet telt.
Nægter kunden at gøre brug af teltet grundet mangler, så er vedkommende 
ikke forpligtiget til at betale lejebeløbet.
Ja! Hvis kunden har taget teltet i brug og gennemført en fest, så er der krav 
om, at betalingen skal falde efter indgået aftale.
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www.festudlejer.dk

Start Den gode Fest 
            med en henvende lse til      www.festudlejer.dk

En god fest er aldrig længere væk end 
en opringning – eller et klik på
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Start Den gode Fest 
            med en henvende lse 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

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

Harlev – 8464 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

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

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

Silkeborg – 8600 
Hardy Nielsen 
– Telt & lydudlejning 
Tlf. 86 81 02 09

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

tarm – 6880 
Ådum Serviceudlejning 
Tlf. 97 37 41 13

thisted – 7700 
Nord-Vest 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 
Vejen-Askov Telt &  
Serviceudlejning 
Tlf. 40 72 18 84

ørsted – 8950 
Ørsted Telte A/S 
Tlf. 86 48 89 65

Fyn
odense – 5220 
A-udlejning 
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
Ballerup – 2750 
Eventudlejning.dk 
Tlf. 22 11 27 27

Brøndby – 2605 
Dantelt.dk 
Tlf. 43 44 78 78

Brøndby – 2605 
First Party A/S 
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 ApS 
Tlf. 46 59 34 84

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

Herlev – 2640 
Rent a Tent ApS 
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 – 4600 
Køge Serviceudlejning ApS 
Tlf. 27 51 76 66

maribo – 4930 
Sydhavsfest.dk 
Tlf. 50 88 80 41

næstved – 4700 
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 
Vi-er-til-fest 
Tlf. 21 72 37 23

vordingborg – 4760 
Hold Da Helt Fest 
Tlf. 55 34 12 10

vordingborg – 4760 
Party-Line Teltudlejning 
40 19 55 82

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

og meget andet festmateriel

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

Start den gode Fest med en henvendelse til  
danmarks professionelle Festudlejere

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

norske 
medlemmer

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. 1. januar 2017
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Bergen

tornes

vågå
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hele tiden

At kvalitet og pris hænger sammen, 
er man ikke i tvivl om, når man har 
besøgt Englands største porcelæns-
fabrik Steelite International i byen 
Stoke-on-Trent, beliggende et halvt 
hundrede kilometer fra Manchester. 
En over hundrede år gammel porce-
lænsfabrik under stadig forandring og 
tilpasning til markedets krav, ønsker 
og designudvikling. En travl virksom-
hed, hvor 1.000 personer hele tiden 
arbejder hårdt for at kunne levere det 
optimale til kunder i over 140 lande i 
verden og hvor Oluf Brønnum & Co 
A/S, Herlev, gennem de sidste ca. 
25 år har været er en af aftagerne.  
Steelite, en virksomhed hvis regn-
skabsmæssige graf ligner et isbjergs 
side på vej mod uendelige højder. 

Medarbejderne har høj status
Steelite International er et tydeligt 
bevis på, at fremgang aldrig må ram-
mes af stilstand. Udviklingen er eks-
plosiv, men de stolte traditioner fra 
porcelæn håndværket fastholdes og 
en høj kvalitet præger virksomheden, 
hvor medarbejderne har en høj sta-

tus. Det er dem, der kan udføre hånd-
værket, sikre produktionen, oplære 
stedfortrædere til deres job og sikre, 
at der altid er nye hænder til at tage 
over. En arbejdsplads hvor jubilæer 
for mange års trofast arbejde hører 
til hverdagen og hvor arbejdsmil-
jøet altid er under lup. Personalet 
skal holde i mange år, er ledelsens 
holdning.

kontrol sikrer kvalitetsvarer
Arbejdsglæden blandt medarbej-
derne er høj. Et smil er en selvfølge, 
selv om mange arbejdsfunktioner vir-
ker trivielle, men som ikke er det. Hver 
arbejdsfunktion har deres betydning 
for et fuldendt kvalitetsprodukt, og 
alle gør deres indsats for at nå det. 
Et emne tages op i hånden adskillige 
gange og bliver glattet af, poleret og 
kontrolleret. Mange af varerne hånd-
males, inden de ender i pakkeriet for 
at blive sendt ud i verden. Her overta-
ger festudlejere, hoteller, restauranter, 
messecentre og mange andre food 
managere produkterne til mange års 
brug.

Kander laves ved at der sprøjtes fly-
dende ler i forme, som derefter tørres, 
brændes, påføres glasur m.v.

En lerklump flades ud, svinges i luften 
som pizzadej og ender med et klask på 
en form som presses og et nyt produkt 
er på vej.

Marketing kommunikations manager Finola 
Barbour ses her i showroomet, der viser 
den kreativitet der ligger bag produkterne.



Den dybe tallerken 
opfindes hele tiden
Designere arbejder konstant med at 
tilpasse produkterne til de ønsker, 
der fremkommer fra kunder rundt 
om i verden. Her tænker man ikke 
”Hvorfor opfinde den dybe tallerken, 
når det er gjort”? Nej! Her ser man 
hele tiden muligheder for at lave den 
anderledes i design og farver, så nye 
kunder kan tiltrækkes. Hvert for- og 
efterår kommer der derfor en række 
nyheder frem, klar til at sætte på bor-
det. Det Steelite International ikke selv 
laver, leveres til dem af anerkendte 
producenter udvalgt fra hele verden.

Det kan være dyrt 
at købe billigt
Et besøg der virkelig giver forstå-
else af, at kvalitet koster penge, men 
også at ved at købe billigt, kan en 
vare i længden blive dyr. En lær-
dom som Marketing Manager Dennis 
Funch Vestergaard, Brønnum & Co, 
kan bekræfte er vigtig at have med 
sig, når man køber ind.

Dybe tallerkener sættes på et transport-
bånd, så der er mulighed for at påføre 
glasur på alle flader.

Krus pudses af flere gang under frem-
stillingsprocessen, så der ikke bliver 
skarpe kanter.

Tallerkener får her et kvalitetstjek, før de 
pakkes og gøres klar til forsendelse.

Alle krus klinkes mod hinanden. Lyden 
ved denne proces fortæller, om de er 
OK eller at de skal kasseres.

Tallerkener tjekkes og afpudses med 
svamp, så de er glatte og klar til at få 
påført glasur.

Hundredevis af keramiske dele bliver 
dagligt kontrolleret og pudset af med 
blødgjorte svampe i mange forskellige 
former.

Alle fremstillede og kvalitetsgodkendte 
varer påstemples firmaets navn.

Tallerkener presses ud og sættes i 
forme for efterfølgende at gennemgå 
en række processer.

Ører til kopper og krus støbes 
og skilles ad, før de påmon-
teres.
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3 sikre hits
- fås nu i mindre portioner

Slush Ice 
1 liters dunke i karton 

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

 tilpasset i antal.

Popcorn
1 spand = 125 ltr. popcorn

inkl. salt + kokosolie.

Candy  oss 
1 kg spande i karton 

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

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

Markstykkevej 4B
2610  Rødovre

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
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Førerløse 
biler bliver et 
hverdagssyn

Du skal ikke blive overrasket, hvis du 
i Aalborg og Vesthimmerlands Kom-
mune bliver overhalet af en førerløs 
bil. Der er med lov gældende fra 
1. juli 2017 givet grønt lys for kørsel 
med robotbiler. Der blev med lovens 
ikrafttrædelse mulighed for, at der 
kan ansøges om forsøg med selvkø-
rende biler.

Der er dog et større papirarbejde i 
gang for at få kørslen med førerløse 
køretøjer på plads. Forsøgene skal 
foregå på bestemte områder og i 
bestemte tidsperioder, men er en 
åbning for en helt ny kultur på lan-
devejene.
Først når en række eksperter har tjekket 
de resultater, som forsøgsperioder-
ne giver, vil Transport, bygnings- og 
boligministeren kunne give grønt lys.

Det er en ommer Midtconsult
Modtagelse af klager fra medlemmer 
om teksten i Midtconsult certifikater 
har gjort, at Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere har taget fat på sagen. 
Der er fremsendt en skriftlig anmod-
ning til Midtconsult om at udskifte 
de certifikater, der er udstedt. De er 
misvisende og kan medføre uover-
skuelige problemer for festudlejerne, 
mener Brancheforenings-formand 
Svenning Kjær Pedersen. Det er tek-
sten i certifikaterne med formulerin-
gen ”Teltet må kun opstilles og nedta-
ges af teltudlejere og hans personale” 
der er stridspunktet.

Sætningen er for egen regning
– Der er ikke i ”Vejledning om opstil-
ling af telte og transportable konstruk-
tioner” nogen hjemmel til at anføre 
denne tilføjelse. Ved forespørgsel 
til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
er svaret ”Ikke godkendt”. Det er en 
tilføjelse der alene står for certifice-
ringsorganets regning, er tilbagemel-
dingen.

kan give juridiske problemer
– Festudlejere der udlejer telte til 
brugernes egen opstilling/nedtagning 
og hvor lejeren stiller med hjælpere, 
overtræder hermed det påbud, der 
er anført i certifikatet. Lejer man et 
telt af en kollega og selv opstiller det, 
så er det ligeledes en overtrædelse 
af certifikatets ordlyd. Sker der et 
uheld vil forsikringsselskaberne kunne 

melde hus forbi, for opstillingen er 
ikke lovlig iflg. certifikatet, siger bran-
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere, der mener at det er en 
ommer for Midtconsult.

kunderne skal selv 
henvende sig
Afdelingschef Morten Prinds, Aar-
hus afdelingen, meddeler Branche-
foreningen Danske Festudlejere pr. 
brev, at man har taget branchefor-
eningens synspunkter og holdnin-
ger til efterretning. Det oplyses, at 
vilkårene i certifikaterne er givet ud 
fra det modtagne materiale, og den 
fremsendte dokumentation der skal 
lægge til grund for certificeringen, 
samt dialog med kunderne. Hvis kun-
derne har bemærkninger, kommen-
tarer eller spørgsmål til et udstedt 
certifikat eller rapport, vil de bede 
dem tage direkte kontakt til dem, så 
de kan gennemgå certifikat og rap-
port sammen.

Om nødvendigt 
sættes advokat på sagen
– Det er ikke godt nok. De har lavet en 
fejl og må sørge for, at den bliver ret-
tet hos alle, siger Brancheforenings-
formand Svenning Kjær Pedersen. 
Vi følger op på sagen og sætter 
om nødvendigt en advokat 
på sagen, understreger han.

Midtconsult anfører i deres certifikater ”Teltet må kun opstilles og nedtages af teltudle-
jere og hans personale”. Det mener Brancheforeningen Danske Festudlejere ikke, at de 
har hjemmel til.

Værdifuldt 
for nye ledige 
at tjene penge

Oplever du medarbejdere, som 
gerne vil tjene penge, så kan det 
måske hænge sammen med de nye 
dagpengeregler, som trådte i kraft 
den 1. juli 2017. Her blev retten til 
optjening af dagpenge ændret fra 
at være et vist antal timers arbejde 
inden for en tidsperiode til en indtje-
ning på 223.428 kroner inden for de 
sidste tre år.
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Brancheforeningen Danske Festudlejere 
kan ikke gøre underværker. At fjerne 
konkurrenceforvridningen inden for 
teltområdet er en umulighed uanset 
hvor stor en indsats der laves, erkender 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen med henvisning til de 
medlemmer, der ringer og ønsker op-
rydning blandt de udlejere, der trykker 
prisen. 

Moms og afgifter 
gør forskellen
– Vi er ikke lovgivere og kan derfor 
ikke bestemme reglerne i det danske 
samfund. Vi kan påpege dem over 
for politikerne og det gør vi. Vi finder 
det på ingen måde værende rigtigt, at 
idræts-og borgerforeninger m.fl. kan 
leje telte og inventar ud uden at skulle 
betale moms, når de holder sig under 
en årlig udlejning på kr. 50.000,00. De 
betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag som 
professionelle udlejere gør. De beta-
ler ikke skat og er ikke registreret som 
arbejdsgivere og kontrolleres ikke for 
de samme arbejdsmiljø forpligtigelser 
som vore medlemmer gør. De forhold 
giver en meget stor forskel, når leje-
beløbet udmeldes, siger Branchefor-
eningsformand Svenning Kjær Peder-
sen, der opfordrer medlemmerne til at 
være opmærksomme på de opstillin-
ger, garageudlejerne foretager.

Sikkerheden tilsidesættes
– Ofte snydes der på vægten med 
certificeringsreglerne. Telte opstilles 
ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der 
bruges ikke de pløkstørrelser der er 
beskrevet i producenternes opstillings-
vejledning. Pløkker slås ikke helt i og 
opfylder derfor ikke kravene. Der sny-
des med vægten på alternativ forank-
ring ved opstilling på steder, hvor der 
ikke kan slås pløkker i. Kryds i teltene 
er et begreb, som mange ikke kender 
og barduner en sjældenhed, selv om 
certifikat på teltet er udstedt efter, at 
de skal være der. Disse opstillinger bør 
anmeldes til den kommunale bygnings-
myndighed og må få konsekvenser.

Bagen er i smækhøjde
Kæden hopper af for mig, når pro-
fessionelle udlejere tager kampen op 
med garageudlejerne og selv laver de 
samme kompromiser. Man udsæt-
ter dermed sig selv for uprofessio-
nel håndtering og står med enden i 
smækhøjde, hvis uheldet er ude. Man 
kan idømmes bøder og udsætte folk 
i og omkring teltene for alvorlig fare. 
Man må vælge, hvor man er og finde 
det pris leje der gør, at man kan betale 
medarbejderne deres løn og få en 
indtjening, så driften er rentabel, opfor-
drer Brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Snyd og mangler giver    konkurrenceforvridning

To barduner fastgjort til hver sit træ 
var den fastgørelse, der var lavet på 
dette telt.

Mange markedstelte er langt fra 
opstillet efter certificeringsvej-
ledningens krav.

I god tro leger denne mor med 
sine børn i et telt, som på ingen 
måde er fastgjort. Er det en pro-
fessionel opstilling?

Telt opstillet på trægulv uden 
pløkning og med en bardun i 
hvert hjørne er ikke fastgjort. efter 
reglerne.



Telte, der slet ikke er 
fastgjorte, er ikke et 
sjældent syn.

Snyd og mangler giver    konkurrenceforvridning

En spændskive og en 
fransk skrue er erstatnin-
gen for flere hundrede 
kilo beton.

Tilsynet med opstilling af telte er 
mangelfuld. Her har de opstillet 
mange griller lige op til selskabstelt.

Telte der opstilles med en afstand på mindre end fem 
meter beregnes som ét telt og fastgørelsen skal følge certi-
fikatets krav.

Sikkerhed koster penge, men denne uprofessionelle opstil-
ling må have været billig.
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Certificeringsreglerne     for telte tilsidesat 
under     Folkemødet i Allinge

Folkemødet i Allinge 
på Bornholm blev i 
dagene 15.-18. juni 
for sjette gang afvik-
let som en blanding 
af Hjallerup marked, 
Roskilde Festivalen og en stor byfest. Ikke mindre 
end 250 telte var opstillet i byen, hvor alt tyder på, 
at det var vigtigere at få alle kroge i byen taget i brug 
end det var at overholde de certificeringsregler, som 
embedsmænd har udfærdiget og folketingsmed-
lemmerne vedtaget. Et mix af at få teori og praksis til 
gå op i en enhed viste sig værende umuligt. Et flot 
og veludført arran-
gement hvor glæ-
den ved at omkring 
100.000 mennesker 
havde fundet vej til 
Allinge var stor og 
sikkerheden tilsi-
desat.

Certificerings-
reglerne sat ud 
af kraft
Mange af teltene 
var opstillet på 
asfalt og brosten, 
f o r a n k r i n g e r n e 
under det kræ-
vede, afstanden 
mellem teltene var rigtig mange steder næsten ikke 
til stede og kigger man på fem meters reglen om, at 
hvis der er mindre end fem meter mellem to telte, så 
tæller det som værende ét telt, så var der tale om, 
at der kun var nogle få telte sat op. Certifikater var 
hængt op i teltene, men svarede ikke alle steder til, 
at det var den rigtige teltstørrelse de var placeret i. 
Afstanden til nabobygninger var langt fra overholdt. 
Kort og godt var vejledningen om telte og opstil-
ling af transportable konstruktioner sat ud af drift. Et 
typisk eksempel på at der kan være umuligt at arran-
gere store events under de forhold, som embeds-
mændene har fastsat.

Folketingspolitikerne lukker øjnene
Det komiske er, at i den store skare af mennesker, der 
opholdt sig i Allinge, er der mange folketingspoliti-
kere, som har vedtaget lovgivningen om sikkerhed 
i og ved telte. Mange andre er embedsmænd, 
erhvervsledere, som taler for, at certificeringsreglerne 
skal overholdes. De befinder sig i hvepsereden, 
hvor masser af sikkerhedstiltag er tilsidesat af den 
kommunalbestyrelse, som i den sidste ende har det 
endelige ansvar for de godkendelser, som bygnings-
myndigheden har givet i form af en byggetilladelse 
til arrangementet.

Spørgsmålstegn ved forankrings depot
Skulle al det beton der kræves til forankring af teltene pla-
ceres, så ville det ikke være muligt at benytte teltene og 
redningsvejene være for snævre. Derfor godkendes der 
manglende forankringer med en reserve af betonklodser på 
flere hundrede, hvis vinden skulle tage til. 
Men hvem kan tro på, at det vil være muligt at fordele 
betonklodserne på 250 telte, hvis vinden tager til og hvor-
dan vil man komme frem med dem, når mange tusind men-
nesker færdes som sild i en tønde.

Certificeringsreglerne bør revideres
Som Brancheforeningen Danske Festudlejere ser det, så er 
Vejledning om opstilling af transportable telte og konstrukti-
oner bøjet så meget, at den næsten er ukendelig. Vi får hele 
tiden tilbagemeldinger fra medlemmer rundt om i landet, 
som har problemer med at få godkendt opstillinger grundet 
afstandskravene. Et problem som ikke findes i Allinge og 
som gør, at det må anbefales Transport-bygningsstyrelsen 
at revidere reglerne igen.

Det kan ikke være rigtigt, at der kræves så mange forankrin-
ger til et telt, at det ikke er til at komme ind og ud af. Det 
kan ikke være rigtigt, at reglerne fortolkes så vidt forskelligt i 
landets kommuner.

Folketingets formand Pia Kjærsga-
ard har været med til at vedtage 
certificeringslovgivningen, men 
befinder sig tryg i et telt, hvor der 
dispenseres for brug af vægten af 
betonklodser.

Folkemødet var en po-
litisk event, hvor fol-
ketingsmedlemmerne 
ikke tænkte på det 
regelsæt, de selv har 
vedtaget.



Certificeringsreglerne     for telte tilsidesat 
under     Folkemødet i Allinge

 Festudlejer.dk 43

Der blev taget mange 
politiske debatter på Fol-
kemødet, men ingen in-
deholdt sikkerheden i og 
omkring telte.

Der var ophængt certifikater i 
alle telte, men ikke alle steder 
var det den rigtige teltstør-
relse, der var angivet.

Embedsmændene i Transport-, 
bygnings- og Boligstyrelsen bør rette 
certificeringsreglerne til, så det er 
muligt at holde en lovlig event.

Mere beton vil gøre, at flugt-
vejene ikke vil få den rigtige 
bredde.

 Der var ikke meget plads i telte, 
der var opstillet og kun få havde to 
flugtveje.

Hvad er der ved 
regler, som ikke 
kan opfyldes?



44 Festudlejer.dk

I Brancheforeningen får 
man noget for kontingentet

Vågå Arrangement Service, der indtil 
1. juni 2017 var ejet af Stein Ålstedt, 
har skiftet ejer. Staale Nyhus har over-
taget den driftige udlejningsforretning 
og Stein Ålstedt vil fremover bruge 
sine kræfter på driften af Vågå Alutelt 
Service, udlejning af små lagerhaller 
og salg af festudlejningsartikler.

Mere tid til anden udlejning 
og salg
– Jeg er i den alder, hvor man skal 
tænke på at sige stop. Det har jeg 
gjort med den eksisterende udlej-
ningsforretning Vågå Arrangement 
Service, som jeg startede op for 28 år 
siden. Jeg har fundet en god afløser, 
som vil drive forretningen videre i 
samme ånd som jeg har gjort. Det er 
en lettelse at have afstået den travle 
del af udlejningsaktiviteterne og jeg 
ser nu frem til at kunne bruge min 
tid på andre udfordringer inden for 
udlejning og salg, siger Stein Åls-
tedt, som fortsætter sit medlemskab 
i Brancheforeningen Danske Festud-
lejere.

Stein Ålstedt har været en af-
holdt teltleverandør til mange 
fester i en radius på to hun-
drede kilometer fra Vågå.

Stein Åsted var glad for besøget 
af kollegaerne fra Brancheforenin-
gen, da de i oktober 2014 besøgte 
Vågå Arrangement Service.

  Med bistand fra bestyrelsesfor-
mand Harald Sandbú og Synnøve 
Kongshaugs har Stein Ålstedt haft 
en god opbakning til driften af Vågå 
Arrangement Service.





Der har altid været stor åbenhed mellem Stein Ålstedt og kol-
legaerne i Brancheforeningen Danske Festudlejere.

Stein Ålstedt har deltaget i alle de forårs -og efterårsmøder, der 
har været holdt i de år, han har været medlem af branchefor-
eningen. Her på hestevognstur i Rold Skov.

Den daværende bestyrelse ses her sammen med konsulent Heine Pedersen, Stein 
Ålstedt og bestyrelsesmedlem Harald Sandbú.

Har fået noget 
for kontingentkronerne
– Jeg har haft stor fornøjelse og 
udbytte af mit medlemskab og den 
hjælp, jeg har fået fra kollegaerne i 
Danmark. Jeg føler virkelig, at jeg har 
fået meget for mine kontingentkroner 
og forlader ikke Brancheforeningen 
ved omlægningen af min virksomhed 
og frasalget af Vågå Arrangement 
Service. Jeg vil nu koncentrere min 
indsats omkring Vågå Alutelt Service 
og salget af festartikler til kollegaer i 
Norge. Et salgsarbejde jeg har haft 
gennem flere år og som jeg nu får 
mere tid til at dyrke. Jeg vil nu kunne 
afse mere tid til opsøgende arbejde 
og besøg hos udlejere i Norge, siger 
Stein Ålstedt, Vågå, og håber på at 
det vil tilføre nye medlemmer til Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere.

Åbenhed og hjælpsomhed
– Der er kun store roser til Branchefor-
eningen og det målrettede arbejde, 
der laves her. I beriger hinanden med 
mange erfaringer og medvirker til at 
undgå fejlinvesteringer. Jeg har ikke 
i andre foreninger oplevet en sådan 
åbenhed og hjælpsomhed som i 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere. Derfor har og vil mit råd til kolle-
gaerne i Norge være at melde sig ind 
i Brancheforeningen. Ved deltagelse i  
for- og efterårsmøder, Minimesser og 
andre aktiviteter har jeg lært meget, 
siger Stein Åsted. Og er der er person 
der har oplevet Brancheforeningens 
aktiviteter, så er det ham. Siden han 
meldte sig ind i brancheforeningen i 
2002 har han deltaget i alle de for- og 
efterårsmøder, der har været holdt.

Modelbygning af fly er Stein Ålstedts 
fritidsinteresse, som han nu får mere tid 
til at gå op i.

Stein Ålstedt møder her en af røverne 
fra Rold alias Carsten Lidegaard, Röder 
HTS.

På Stein Ålstedts kontor er der både hjerte- og husrum.
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UNBREAKING NEWS: Glasset der ikke kan gå itu FESTUDLEJERE
foldetelte • partytelte • stabelstole • klapstole • plastborde • glas • tallerkener • isenkram • foldetelte • partytelte • stabelstole • klapstole • plastborde • glas • tallerkener • isenkram • foldetelte • 

Prins Christians Kvarter 28 • 7000 Fredericia • 89 12 12 00
www.zederkof.dk • info@zederkof.dk

Peter Zederkof
Tlf. 8912 1260
Mail. peter@zederkof.dk

Tlf. 8912 1262
Mail. lm@zederkof.dk

Tlf. 8912 1261
Mail. milla@zederkof.dk

Milla Mendes Louise Mortensen

BESTIL NU PÅ 8912 1200SE MERE PÅ ZEDERKOF.DK

Økonomi Bord enkeltvis 
80 x 220 cm
Art.nr. 09095

Kun   495,-

Granity shotglas 4 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51058

Kun     8,-

Ølkrus 110 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51051

Kun     55,20

Rødvinsglas 38 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51017

Kun     29,20

Epernay champagne
glas 20 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51016

Kun     27,60
Vinglas 20 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51077

Kun     20,60

Kande 1 ltr.
Polycarbonat
Art.nr. 51009

Kun     37,20
Granity glas 47 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51002

Kun     24,80

Jasper glas 27 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51032

Kun     20,-

Steamless glas 40 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51003

Kun     24,80 Premium glas 35 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51008

Kun     26,80

Champagne glas 17 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51072

Kun     24,80

Cocktail glas 20 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51080

Kun     31,-

Shotglas 6 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51063

Kun     8,-

Shotglas 6 cl - høj
Polycarbonat
Art.nr. 51064

Kun     7,20

Granity glas 32 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51001

Kun     16,60

High Ball glas 32 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51030

Kun     18,40

Stativ for aluramme telte
lav
Art.nr. 001830

Kun   1.400,-

Stativ for aluramme telte  
høj
Art.nr. 001840

Kun   1.600,-

Olympen - The Flame
Rustfrit stål

Art.nr. 87100

Kun   2.800,-

Brau Bord/bænk sæt - sort
67x220 cm

Art.nr. 09081-S

Kun   1.600,-

Stativ for aluremme telte
Sammenklappeligt
Art.nr. 001800

Kun   1.400,-

Crystal prismelysekrone
60/40 Guld
Art.nr. 31350

Kun   
1.699,-

Z-BBQ Elegance gasgrill
Art.nr. 87000

Kun   4.400,-

Brau Bord/bænk sæt - sort
50x220 cm
Art.nr. 09080-S

Kun   1.445,-

Vi holder

ÅBENT HUS
Sæt kryds i kalenderen
den 28.10.2017 kl. 10-15

Z-BBQ OX gasgrill
Art.nr. 22003 + 220033

Kun   

2.500,-
KØB NU
FÅ RIST MED 

GRATIS

+

eller tlf. 8912 1200

Tilmelding på aabenthus@zederkof.dk
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Cocktail glas 20 cl
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Art.nr. 51080
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Shotglas 6 cl
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Art.nr. 51063

Kun     8,-

Shotglas 6 cl - høj
Polycarbonat
Art.nr. 51064

Kun     7,20

Granity glas 32 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51001

Kun     16,60

High Ball glas 32 cl
Polycarbonat
Art.nr. 51030

Kun     18,40

Stativ for aluramme telte
lav
Art.nr. 001830

Kun   1.400,-

Stativ for aluramme telte  
høj
Art.nr. 001840

Kun   1.600,-

Olympen - The Flame
Rustfrit stål

Art.nr. 87100

Kun   2.800,-

Brau Bord/bænk sæt - sort
67x220 cm

Art.nr. 09081-S

Kun   1.600,-

Stativ for aluremme telte
Sammenklappeligt
Art.nr. 001800

Kun   1.400,-

Crystal prismelysekrone
60/40 Guld
Art.nr. 31350
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1.699,-

Z-BBQ Elegance gasgrill
Art.nr. 87000

Kun   4.400,-

Brau Bord/bænk sæt - sort
50x220 cm
Art.nr. 09080-S

Kun   1.445,-

Vi holder

ÅBENT HUS
Sæt kryds i kalenderen
den 28.10.2017 kl. 10-15

Z-BBQ OX gasgrill
Art.nr. 22003 + 220033

Kun   

2.500,-
KØB NU
FÅ RIST MED 

GRATIS

+

eller tlf. 8912 1200

Tilmelding på aabenthus@zederkof.dk
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KEN STORKØKKEN A/S
Runetoften 15-17
DK-8210 Aarhus V

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

Den ideelle opbevaringsløsning til glas

CAMBRO forhøjningsramme bund
25 rum
Normalpris kr. 95,-

Tilbud kr. 75,-
Varenr.: 905843

CAMBRO kop- og glaskurv
500 x 500 mm
Normalpris kr. 210,-

Tilbud kr. 105,-
Varenr.: 905800

CAMBRO forhøjningsramme top
25 rum
Normalpris kr. 95,-

Tilbud kr. 75,-
Varenr.: 905851

Undgå at glassene går i stykker 
under opvasken og sæt dem direkte 
væk til opbevaring.

Søg på ”CAMBRO kurv” på 
kenstorkoekken.dk 

og se flere kurvesæt.

CHIPPENDALE bestik

Spiseske

kr. 12,95
Varenr.: 349000

Spisekniv

kr. 15,95
Varenr.: 349004

Spisegaffel

kr. 12,95
Varenr.: 349002

Søg på ”CHIPPENDALE bestik” på 
kenstorkoekken.dk  
og se hele serien.

Den romantiske og elegante 
bestikserie.

FRI FRAGT
OG INGEN GEBYRER 

VED KØB ONLINE

NYHED

storkøkken

6 

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

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

Kom og kig på 

      messen 

den 3. og 4. nov. 2017

Vi har Nordens 
største udvalg af telte og pagoder 

Indbydelse udsendes senere

i forskellige størrelser 
og selvfølgelig med 
beregninger uden 
vindkryds og barduner
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Den klogeste er ofte den, 
der ikke ved noget
I Nordjylland er forargelsen stor over, 
at et utal af busser, der kører med 
børn som deltager i Dana Cup, får 
pladerne klippet og indkaldes til syn. 
Sikkerheden tilsidesættes i forhold til 
børnene og det er et kritiske emne. 
Årsagen er, at Politiet som kontrolor-
gan er trådt i karakter for at sikre sig, 
at gældende regler overholdes og at 
sikkerheden med busserne på vejene 
er i orden.

Stort pres på priserne
Busselskabets ejer trak sig fra pres-
sens søgelys.  Han overlod kontakten 
til pressen til en medarbejder, som i 
Nordjyske Stiftstidende begrundede 
situationen med, at der fra arrangø-
rens side er et stort pres på prisen.

Oh my god!
Prispresset er også stort fra mange 
arrangører, når det gælder teltleje. 
De kræver lave lejepriser, som mange 
gange kun fås ved, at der snydes på 
vægten med hensyn til overholdel-
se af lovgivningen. De mangelfulde 
opstillinger tilsidesætter sikkerheden 
i en sådan grad, at man tænker ”Oh 
my God”.

Udlejeren har ansvaret
”Det er ikke mit problem, om teltet er 
sikkert opstillet. Det er udlejeren som 

har stået for at det er blevet sat op” 
sagde en festarrangør. Ja! Han har ret, 
men har også et moralsk ansvar for at 
sikkerheden er i orden overfor sine 
kunder og deres brugere i og omkring 
teltet.

korte pløkker 
og ingen barduner
Et telt på 10 x 70 m blæste omkuld 
ved Frederikshavn. Heldigvis på et 
tidspunkt hvor de 3.200 personer, 
der deltog i cykel- og løbestævnet 
var væk. Det er ikke godt nok, at man 
tæt på Kattegat i hårdt vejr opstiller 
et telt med for korte pløkker og uden 
brug af barduner. 

En tur i pressens 
vridemaskine
Ligegyldigheden bekræfter blot, at vi 
i branchen har brug for kontrol og at 
moralen må strammes op. Producen-
ternes opstillings-vejledninger skal 
overholdes. Først når de er det, er der 
tale om en lovlig opstilling. Kun den 
der har stået for opstillingen af teltet 
har ansvaret, hvis der ikke er sket kon-
struktionsændringer efterfølgende. 
Hvem har råd til at dække skade på 
teltmateriellet, skader på genstande 
og personskader. Det samtidig med 
en tur i pressens vridemaskine. 

kendskabet er utæt som en si
Den klogeste er mange gange den, 
der ikke ved noget. Mange har en 
viden om certificeringsreglerne, der 
er utæt som en si. De mener, tror 
og har hørt, at det er sådan uden at 
havde sat sig ind i reglerne. Det de 
var sikker på er gældende regler viser 
sig ofte at være langt væk fra sand-
heden. Det er derfor vigtigt, at alle 
sætter sig ind i certificeringsreglerne 
og ikke lander i store overraskelser og 
bliver ruineret, hvis der sker et uheld.

Stikker kunderne blår i øjnene
At bryste sig med at være en profes-
sionel teltudlejer, som gør en forskel, 
er at stikke kunderne blår i øjnene, 
hvis man ikke overholder producen-
ternes opstillings-og nedtagningsvej-
ledning. 

Overhold gældende regler
I Brancheforeningen Danske Festud-
lejere vil vi på det kraftigste henstille 
til, at medlemmerne overholder gæl-
dende regler. Gå ikke på kompro-
mis med sikkerheden og lad os ikke 
opleve, at telte bliver lukket, beordret 
nedtaget m.v., som det er sket med 
klippede nummerplader på bus-
serne ved Dana Cup i Hjørring.

Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen opfordrer alle opstil-
lere til at overholde producenternes 
opstillings- og nedtagnings vejled-
ninger.

På trods af sikkerhedsreglerne for op-
stilling af telte er der ofte nogen, der 
blæser væk.

Det er den der står for opstilling af et 
telt, der har ansvaret, hvis der ikke er 
lavet konstruktionsændringer efter op-
stillingen.
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Der var fuld fart på i Aalborg, da der 
i dagene 29. juni - 2. juli 2017 blev 
afviklet DGI’s Landsstævne. Ikke mindre 
end 25.127 var tilmeldt DGI’s aktiviteter 
og hertil kommer de mange gæster, 
der besøgte byen for at følge stævnets 
afvikling. 4.000 frivillige fra 135 nordjy-
ske foreninger hjalp til med afviklingen 
af de over 400 aktiviteter. Det fra tra-
ditionelle gymnastik grene til nye tiltag 
som cykel cross, åben vand-svømning 
og sports acro. Det blev den største 
event i Aalborgs historie. Et lands-
stævne hvor vejrguderne ikke var med 
ved åbningen, da det væltede ned 
med regn.

VIp-gæsterne var 
med i karavanen
Et arrangement der på 
Aalborgs havnekaj blev 
åbnet af Statsminister 
Lars Løkke Rasmussen 
og Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe. 
De udtrykte begge stor 
beundring for det store 

og alsidige arbejde, DGI gør på lands-
plan og de mange nye tiltag, der hele 
tiden tilføres sportsverdenen.

25.127 med i paraden
DGI’s Landsstævne blev indledt med 
en stor parade, hvor de 25.127 delta-
gere gik gennem Aalborgs gader. Her 
blev de modtaget af en lang række 
events og tusindvis af mennesker, som 
ønskede dem et godt landsstævne. De 
bad om, at vejret ændrede sig, så det 
ikke blev ramt af det uvejr, som vejrsta-
tionerne meldte der ville bliver. 

Brancheforeningens    formand 
kan andet end at sætte    telte op

Borgmester Thomas Ka-
strup-Larsen, statsminister 
Lars Løkke Rasmussen og 

DGI’s formand Søren Møller 
var en aktiv del af paraden, 

der gik gennem Aalborg.

Der var masser af aktiviteter på ruten 
gennem Aalborg. Her ses et springhold 
i gang med at vise deres færdigheder.

Ølteltet blev stående under hele Lands-
stævnet, selv om det ikke var fastgjort 
efter certificeringsvejledningen.

Der var krudt i mange af de unge 
mennesker fra landets 

ungdomsskoler.

Der var gejst over 
de 6.700 eftersko-
leelever, der del-
tog fra 61 efter-
skoler i Danmark.
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Brancheforeningens formand 
på opvisningshold
Det blev også et landsstævne, som 
flere af Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere satte deres præg på. Bran-
cheforeningsformand Svenning Kjær 
var med i gymnastik opvisningen Plinten 
ved Musikkens Hus på Aalborg Havn. 
En flot opvisning som viste, at han kan 
andet end at sætte telte op. Men som 
”gammel” Ollerup gymnast har man 
lært meget, som ser godt ud på opvis-
ningsgulvet, som han også var bekendt 
med. Det var nemlig lavet af plastikgulv 
fra Ikadan, Ikast.

En travl tid for flere festudlejere
Tommy Telt, Nørresundby, havde sam-
men med Mark Mikkelsen, Trekantens 
Oliefyrservice stået for opstillingen af 
mange af landsstævnets telte. Claus 
Petersen, Hvalsø Teltudlejning, havde 
opstillet specielle sportsaktiviteter til 
lejligheden.

Træthed før under og efter
– Hvor er jeg træt. Det har været en 
kæmpe indsats med opstilling af de 
mange telte og inventar, sagde Tommy 
Telt, Nørresundby, op til starten af 
Landsstævnet. Der blev ikke meget hvil 
under DGI’s Landsstævne, hvor andre 
festligheder fik opstillet telt, og den 
barske virkelighed ventede allerede 
søndag eftermiddag, hvor nedtagnings-
arbejdet begyndte.

næste landsstævne 
er i Svendborg 
i 2021
Det var et landsstævne 
som vil blive husket i Aal-
borg, og der er allerede 
fuld gang i planlægnin-
gen af landsstævnet til 
2021, hvor det afvikles i 
Svendborg.

Det var alle 
aldersgrup-
per, der var 

med blandt de 
25.127 delta-

gere, der deltog 
i paraden.

Selv om regnen øsede ned, 
var der plads til smil og klap 

som optakt til et godt 
Landsstævne.

Mange steder i Aalborg stod der opstil-
let telte i mange størrelser.

Trods regen overværede et stort antal 
gæster  åbningshøjtidelighed, med ta-
ler af Hendes Majestæt Dronning Mar-
grethe og statsministeren Lars Løkke 
Rasmussen.

Med smil og klapsalver 
bevægede de mange 

deltagere sig i en slange 
gennem Aalborgs gader.

Efterskoleeleverne var på 
trods af flere dages op-
varmning og træning klar 
til nye udfordringer.

Brancheforenings-
formand Svenning 
Kjær Pedersen, 
der deltog i DGI 
opvisning.

Der var mange 
flotte indslag af 
gymnaster fra 
hele Danmark.
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GØR DIN 

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

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

floor systems

  
 
 

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

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

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

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

NY hjemmeside: www.ikadanfloor.com

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

                     IKAFLEX 
ekspansionsskinne
NYHED:



Svenning Kjær Pedersen her med hovedet 
nedaf under landsstævnet.
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Brancheforeningens formand Sven-
ning Kjær Pedersen mærkede sand-
heden af DGI’s Landstævnets motto 
Mærk pulsen – mød magien. Lørdag 
middag var han en af de aktive med-
lemmer af DGI Sydvest after rep.
hold, som gav opvisning og høstede 
store klapsalver for deres indsats. En 
opvisning som var en kombination af 
mange former for gymnastik og show.

Formanden kom svævende 
gennem DgI’s landsstævne

Et kammeratskab der varmer
– Herligt at være med i et så stort 
Landsstævne. Her mærker man livs-
glæden blandt de mange sportsud-
øvere og fællesskabet på det gym-
nastikhold, som jeg var med i. Vi 
har et kammeratskab, som varmer og 
motiverer til at være med. En rigtig 
god fornemmelse at få afprøvet sine 
talenter. På trods af alderen kan jeg 
meget, siger Svenning Kjær Pedersen 
med et stort smil. Han understreger, 
at han ikke har glemt alt han lærte på 
gymnastikskolen i Ollerup.

go på under hele opvisningen
At det er rigtigt, beviste han under 
de tyve minutters opvisning, som 
holdet var tildelt. Her fik han 
pulsen op, da der i hele 
opvisningstiden var go over 
holdets indsats. 

Der skal gode armkræfter og teknik til, 
når man skal holde sin partner oppe i 
strakte arme.

Svenning Kjær Pedersen viste store færdigheder ved 
spring med salto, skrue og andre flotte formationer.

Det mindede noget om indianernes regndans, 
da herrerne viste deres færdigheder.

Habitjakken blev taget på, da der blev 
budt på dans.

At rette ryggen var noget, som branche-
foreningsformanden også kunne vise 
publikum.

Herligt med det fælles- 
og kammeratskab der 
er blandt os gymnaster.
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At man kan nå langt på 15 år, hvis man 
har hoved og hjerte med sig, er PS Sel-
skapsutleie, Randaveg, 10 kilometer fra 
Stavanger et godt eksempel på. Der er 
hoveder til at tænke nyt, finde mulig-
heder, markedsføre virksomheden og 
være professionel i sit arbejde. Hjertet 
til at tage omsorg for sine medarbej-
dere, vide at alle har brug for sejre og 
anerkendelse og belønning for deres 
indsats for firmaet og deres håndtering 
af arbejdsopgaverne.  Ovennævnte har 
været far Stein og sønnen Per Eriks 
Hagas stærke sider i de år de har byg-
get virksomheden op og som deres 
jubilæum var et godt eksempel på.

Masser at udlejningsdele
De mindedes her, da de efter rundtur 
hos danske producenter besluttede sig 
til at bestille hele fire telte hos Zeder-
kof. Annonceringen af deres nystartede 
udlejningsfirma gjorde, at de få uger 
efter havde udlejet teltene for resten 
af sæsonen. Flere telte blev købt hjem 
i en takt, så producenterne ikke kunne 
følge med og nye leverandører kom på 

banen. En hæsblæsende start som er 
fortsat gennem årene. I dag har firmaet 
25.000 m2 telte, 6.000 m2. innerlining,, 
5.000 m2 træ- og plastik gulv og service 
til et tusind mennesker og en medarbej-
dergruppe på 29 teltmontører til at klare 
arbejdsopgaverne i højsæsonen.  

13 år som kommunal-
bestyrelsesmedlem
De gyldne år med Stavanger som den 
vildt voksende olieby, et stort antal 
events i byen og en trofast gruppe af 
kunder har været medvirkende til den 
store vækst. Mange kendte Stein Haga 
for hans 13 års indsats for højre i Stavan-
ger kommune og som medarbejder i 
social-og arbejdsformidlings kontoret. 
Per Erik Haga for hans arbejde som 
annoncesælger ved den lokale avis.

Stort hjerte 
og sans for omsorg og sjæl
– Du er en person med et stort hjerte og 
med en sans for omsorg, som er sjæl-
dent for en person at være indehaver 
af, sagde hans tidligere byrådskollega 

PS Selskapsutleie 
har til jubilæet 
fået fremstillet sin 
helt egen ener-
gidrik.

Per Erik og Svein Haga måtte 
frem i front, da der blev holdt 
tale for dem.

Kommunalbestyrel-
seskollegaen Kirsti 
Clausen der roste 
ham for hans altid 
store hjerte.

Svein Haga ses ger sammen med to af 
sine dygtige medarbejdere.

Der blev skålet og humøret blandt re-
ceptionsgæsterne var højt.

    Fra slagter og    annoncesælger 
                  til en af    norges ekspanderende 
teltudlejninger



Familien Haga glædede sig over at kunne fejre jubilæet med maner. 
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Kirsti Clausen, Højre. Borgmester Christina 
Sagen Helgø understregede ved recep-
tionen de samme egenskaber og den 
store aktivitet der altid er i firmaet.

ros fra medarbejderne
Medarbejder repræsentant Christina Jen-
sen Lie roste Per Erik og Svein Haga for 
den store og betydningsfulde opbakning, 
som de altid udviser over for medarbej-
derne. 

Alle medarbejderne fra fem forskellige 
lande deltog trods travlhed i jubilæumsar-
rangementet.

En af Norges  
dygtigste 
sangere og 
guitarister fik 
sat fuld gang 
i fællessan-
gen blandt 
de mange 
jubilæums-
gæster.

Borgmester Christina Sagen Helgø udtrykte 
stor beundring over det resultat, der er 
nået i PS Selskapsutleie gennem årene.

Brit Helen og Svein Haga ses her sammen med kollegaen Stein Ålstedt, Vågå.

    Fra slagter og    annoncesælger 
                  til en af    norges ekspanderende 
teltudlejninger
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Viborg Ballon A/S
Gørtlervej 7 · 8800 Viborg · Tlf.: 86 62 12 00
www.viborg-ballon.dk   bini@viborg-ballon.dk

Balloner til enhver lejlighed 
– i alle farver og former…

A2 PLAKATER
1 stk. 100 kr. - 2 stk. 150 kr.Priserne er ekskl. moms og levering.

Vi printer naturligvis i flere formater.
Har du brug for hjælp til grafisk opsætning, klarer vore grafikere også det!

Kontakt os på

20 30 65 43eller kontakt@boostingbusiness.dk

MESSEPLAKATER
Skal vi printe plakater til din stand?

eller kontakt@boostingbusiness.dk

Himmerlandsgade 150 • AARS
www.boostingbusiness.dk

Like os på FACEBOOK



Havnen i Aalborg var terrorsikret med mange specialfremstillede beton- 
klodser, som kan forbindes og forbedre sikkerheden.

Sørgeligt, men sandt 
Aalborg var pakket ind i betonklod-
ser og sættervogne stod opstillet 
som spærring af indfaldsveje til DGI’s 
Landsstævne. Nibe Festivalen havde 
benyttet sig af store gravemaskiner til 
at sikre, at ingen store lastbiler eller 
andre køretøjer kunne pløje sig ind 
på pladser med mange mennesker. 
Det er blot to af mange steder, hvor 
man har terrorsikret sig.
En sikkerhedsdel som fremover bliver 
et krav til arrangementer med mange 
mennesker samlet på et sted. Sørge-
ligt, men sandt med sådanne tiltag.

Er det hos dig eller en anden?
Det vil stille nye udfordringer til udlej-
ningsbranchen. Er det festudlejnings-
branchen, der skal tænke i nye pro-
dukter og købe nyt udstyr i form at 
speciallavede betonklodser eller er 
det andre udbydere, der skal dække 
behovet? Hvor finder myndigheder-
ne det nødvendige sikringsmateriel? 
Er det hos dig i nærsamfundet eller 
hos nogle få, der ser denne udfor-
dring som deres?

Hvad med transporten?
”Den der kommer først til mølle” har 
størst chance for at komme i gang. 

I er i tæt kontakt med festarrangø-
rerne, så hvorfor skal det ikke være 
jer, der hjælper dem med at løse et 
problem, som de ikke tidligere har 
skullet tage stilling til?  Det kræver en 
investering og en løsning af transport 
af disse enheder. Noget som nogen 
vil kunne klare med eget materiel eller 
ved at leje en vognmand til at klare 
opgaven. 

Find sponsorer, 
som vil promoveres
Betonklodserne bliver synlige ved 
tilgangsvejene til arrangementerne. 
Steder hvor gæsterne er opmærk-
somme på deres opstilling, så hvor-
for ikke benytte muligheden for at 
sælge pladsen på de grå sten som 
annonceplads. Få sponseret noget af 
indkøbsprisen af et firma, bank, for-
ening m.v., som kunne se muligheden 
for at profilere sig på de optimale 
steder eller opfordrer arrangørerne til 
at minimere deres udgifter ved at lave 
et sådant tiltag. Aalborg Kommune 
så anledningen og muligheden og 
brugte den selv.
Var det en ide, at det var noget du 
kunne gøre brug af i din udlejnings-
forretning?

Den største trafikerede vej i Aalborg by 
Vesterbro, var terror sikret ved brug af 
sættervogn.

Hvorfor de kedelige grå betonklodser, 
når de kan betrækkes med reklame 
skilte?

Masser af betonklodser var opstillet 
som terror sikring i Aalborg bymidte, 
og Aalborg Kommune sikrede sig her 
en god promovering.

Nibe Festivalen benyttede gravemaski-
ner til terrorsikringen.

Der blev brugt sættervogne til terror 
sikring mange steder i Aalborg.
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SUrprICE-pArTy 
overraskede 80-årig

Zederkof
ÅBEnT HUS

Lørdag, den 28. oktober 2017 i tidsrummet kl. 10.00 
– 15.00 holder Zederkof åbent hus for eventbran-
chen. 

Tilmelding skal ske på 89 12 12 00.

kibæk presenning
ÅBEnT HUS

Fredag, den 3. og lørdag, den 4. november 2017 
holder Kibæk Presenning åbent hus.

Tilmelding skal ske på 97 19 13 11.

lægETjEkkET 
ved fornyelse af 

kørekort 
Er AFSkAFFET

Usikkerheden for om man fortsat må  
køre bil, hvis man er over 75 år, er 
blevet formindsket. Fra 1. juli 2017 er 
det ikke længere nødvendigt med et 
lægetjek og en lægeerklæring. Man 
kan nu gå direkte op til Borgerservice 
for at foretage fornyelsen.
Der skal altså være ens gyldigheds-
regler på kørekort for alle. Det uanset 
hvilken aldersgruppe man tilhører. Et 
kørekort er nu gældende i 15 år fra 
udstedelsesdato uanset alder.
Fremover skal en lægeattest kun frem-
vises, hvis du har en lidelse, der har 
krævet, at du havde en lægeerklæ-
ring med, da dit tidligere kort skulle 
fornyes.

Brancheforeningens æresmedlem Gert Jensen fik 
sig noget af en overraskelse på sin 80 års fødsels-
dag den 19. maj 2017. Hans forventning til dagen var at tage imod 
et tilbud fra sine børn Morten og Pernille, som havde inviteret på 
en frokost i stille og rolige omgivelser, men det blev til noget helt 
andet.

30 uventede gæster dukkede op
Børnene havde nemlig samlet 30 venner og familiemedlemmer til et 
surprice party på firmaets adresse på Vallensbæk Strand og over-
raskelsen blev stor for fødselaren Gert Jensen, som er Branchefor-
eningen Danske Festudlejeres eneste æresmedlem. 

12 retter mad og kæmpe lagkage
Der blev sunget fødselsdagssange, holdt taler og budt på en 
kæmpe fødselsdagskage efter at der var serveret ikke mindre end 
12 retter mad. At overraskelsen og glæden var stor for Gert Jensen, 
er der ikke noget at sige til.

Et stort TIllykkE
Fra Brancheforeningens side vil vi benytte 
lejligheden til at ønske Gert Jensen et stort 
TILLYKKE med fødselsdagen.

Det var en overrasket Gert Jensen, der så frem til en 
stille aften, men blev modtaget af 30 gæster.

Der var ikke sparet 
på lagkagen.

Tillykke 
med fødselsdagen
80 år: Gert Jensen, Bord dæk 
Dig, Liselundvej 6, 2665 Vallens-
bæk Strand – d. 19. maj 2017.

70 år: Hardy Nielsen, Kjeld 
Abellsvej 13, 8600 Silkeborg – 
d. 7. august 2017. 

65 år: Stein Ålstedt, Vågå Arran-
gement Service, Norge.

60 år: Svein Haga, PS-Selskap-
sutleie, Randaveg, Norge – d. 10. 
september 2017.

40 år: Mark Mikkelsen, Pjedsted-
vej 106, Trekantens Oliefyrser-
vice, Børkop – d. 22. sept. 2017.



 

Indlæg til branchebladet sendes til: heine@festudlejer.dk

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

Når du ikke har kunnet læse i 
bladet at en kollega har rund 
eller halvrund fødselsdag 
eller at udlejningsforretning 
har jubilæum, så er det fordi 
jeg ikke har hørt det. Giv mig 
nogle tips om, hvad der sker 
for der er mange, som gerne 
vil vide det.

Branchen 
set fra nye vinkler
Jeg finder at det er vigtigt at få 
både det nære og det fjerne 
med i Festudlejer.dk og det 
er det i dette blad. Her er der 
en række faglig relevante ting, 
ideer til tiltag inden for fest-
udlejningsbranchen. Døren 
har været åben ind til porce-
lænsfabrik, kollegaer i ind-og 
udland er besøgt. Der er taget 
fat i certificeringsorganerne, 

lavet forslag til politisk behandling 
af emner omkring det væld af ansøg-
ninger, som skal udfærdiges og som 
slider ildsjæle op. Emnerne er utal-
lige og forhåbentlig god læsning. 

respekt for behandlingen 
af skæve vinkler
En udvikling af Festudlejer.dk som 
bemærkes og anerkendes af mange. 
Brancheforeningens talerør som dan-
ner respekt for dets behandling af 
mange skæve vinkler. Jeg forsøger 
at være der, hvor der sker noget og 
skrive noget godt om det, der fortje-
ner det og noget kritisk, hvis det er 
det fremtrædende.

juridisk tjek før tryk
Emner med juridisk indhold er læst 
igennem af advokat, før de trykkes. 
Det for at sikre, at I får de helt rele-
vante informationer i bladet.

Har du nyt så ring!
Sker der noget spæn-
dende hos jer, har I opfun-
det noget nyt eller noget helt 
andet, så er der mange som 
gerne vil vide det. Skriv eller 
ring derfor til mig, så vi kan få 
en snak om tingene. 

Mange hilsner fra     

Heine

Har du noget nyt 
så lad mig høre!
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nej! Det skal være den, der tegner foreningen/virksomhe-
den, der skal underskrive lejekontrakten. Har du ikke disse 
formalia på plads, har du ikke nogen sikkerhed for betalin-
gen. 

Festudlejere har været den juridiske mølle igennem og har i 
retten prøvet at blive Sorte Per, da dommen faldt. 
En hvilken som helst person kan ikke bare bestille materiel 
hjem til en festlighed i en forening, virksomhed, uddannel-
sesinstitution og lignende. Det er alene den, der er tegnings-
berettiget, der kan underskrive en retsgyldig lejekontrakt.

Sikker dig ved at gå ind på cvr registeret –  
www.cvrvirk.dk eller undersøg på anden måde, 
hvem der er tegningsberettiget. 

Er det underordnet, 
hvem der underskriver 
lejekontrakten?

koster det 
at aflyse 
et lejemål?
ja! Har du indgået et lejemål med en kunde, så kan du ikke 
bare aflyse det og beklage, at noget er gået galt. Man har 
forpligtiget sig til at levere et produkt og har sammen med 
kunden underskrevet en aftale herom. Kan du ikke levere 
det, der er skrevet kontrakt på, så er det bare om at få det 
skaffet og leveret.

Får kunden et afbud fra dig, er der tale om et kontraktbrud 
og kunden er i sin ret til at finde en anden leverandør og leje 
materiellet. Er det dyrere end det der er angivet i kontrakten, 
er det udlejeren, der skal betale differencen. Er der indbe-
talt et beløb forud for festen er du som udlejer forpligtiget 
til at tilbagebetale beløbet.



Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

FOrÅrSMøDE 
på Hindsgavl Slot

Middelfart

Minimesse & virksomhedsbesøg
Fredag, den 2.-  søndag d. 4. marts 2018

program:
Fredag, den 2. marts 2018
Kl. 12.00: Virksomhedsbesøg
Kl. 16.00: Indlogering på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7,  
 5500 Middelfart. Masser af p-pladser til rådighed
Kl. 18.30: Middag (to retter)

lørdag, den 3. marts 2018
Kl. 10.00-13.00:  Minimesse
Kl. 13.15: Frokost
Kl. 15.00: Generalforsamling
Kl. 19.00: Festmiddag

Søndag, den 4. marts 2018
Kl. 08.00: Morgenmad
Kl. 11.00: Virksomhedsbesøg hos Fyns Serviceudlejning,  
 Brændekildevej 60, 5250 Odense SV
Pris:
Fredag – søndag kr. ...
Fredag – lørdag kr. ...
Lørdag – søndag kr. ...
Frokost lørdag kr. ...
Priserne er pr. person ved to personer pr. værelse
Tillæg for enkeltværelse er kr. ...  pr. nat

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

Seneste 
tilmelding er 

torsdag, 
d. 1. februar 2018

Ikke-medlemmer 
er VElkOMnE 

TIl MInIMESSEn

programmet 
for fredag/søndag 

er kun for tilmeldte 
medlemmer

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere 

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

fremlægges af formanden
4. Behandling af indkomne forslag
5. Kasseren fremlægger revideret regnskab for 

2017 samt budgettet for 2018. Herunder fast-
sættelse af kontingentet fra og med 2019

6. Valg til bestyrelsen
7. Valg til suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt 

Kåring af Årets  
Festudlejere 2017

Evt. forslag til behandling under punkt 4 skal være 
formanden i hænde på tsudlejning@tsudlejning.de 
senest den 15. februar 2018.
Kun medlemmer og støttemedlemmer der har betalt 
kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Ønskes der deltagelse i frokosten lørdag middag, 
skal der ske tilmelding til heine@festudlejer.dk 
senest torsdag, den 1. februar 2018.

generalforsamling

Det kræver 
ingen tilmelding 

for at deltage i 
generalforsamlingen

Tilmelding: 
heine@festudlejer.dk

Priser 
er under 
udregning


