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FørStehjælp 
er en nødvendighed

En blødende festudlejningsbran-
che har akut behov for økonomisk 
hjælp i den kriseperiode, coronaen 
har skabt. Branchen er ramt hårdt 
og folketinget bør snarest give en 
nødvendig førstehjælp. Troen på en 
fremtid hvor festudlejningsbranchen 
kan overleve, kan ligge på et meget 
lille sted, siger brancheforeningsfor-
mand Claus Petersen. Han opfordrer 
til, at der gøres en hurtig indsats til 
hjælp for festudlejningsbranchen.

Kortvarige arrangementer 
afskærer refusioner
Han sætter derfor turbo på anmod-
ninger til folketingets ministre om at 
kigge på reglerne for udbetaling af 
kompensationer fra støttepuljerne. 
Mange af vore medlemmer er ramt 
af, at de ikke kan opnå refusioner. Det 
kan være på grund af, at de har haft 
kortvarig udlejninger. Indtægten herfra 
gør, at de ikke har opnået den omsæt-
ningsnedgang, som er påkrævet for at 
kunne opnå kompensationer.

Udgangspunktet bør være 
omsætningstab
Dokumentationskrav for at kunne 
komme i betragtning til støttekroner 
er næsten umulige at opfylde. Det 
skal bevises, at arrangementerne er 

blevet aflyst. Det er svært at gøre, 
når de ikke er endelig bestilte. 
Folk har nemlig holdt sig langt fra 
at lave faste bestillinger. De har 
reserveret materiellet for at sikre 
sig, at de ikke hænger på udgif-
terne. Det burde være sådan, at 
refusionskronerne beregnes ud fra 
et bevist omsætningstab i forhold 
til omsætningstallene for 2019. 

Umuligt at bevise
Kompensationer er i nogen til-
fælde betinget af, at der ville have 
været over 350 deltagere. Det har 
vi ikke mulighed for at bevise. 
Derfor er der en række aflyste 
arrangementer, der ikke kan opnås 
kompensationer for. Det gør ondt 
og kan betyde en konkurs for et 
betydeligt antal festudlejere.

Akut hjælpepakke
– Folketingets beslutninger tager 
livet af branchen. Vore medlem-
mer kom ind i corona krisen efter 
en vinter, hvor indtægterne var 
lig nul. Hovedsæsonen udviste 
en omsætningsnedgang på 80-90 
procent. Det efterfulgt af en ny 
vinterperiode hvor alt aflyses, 
siger Brancheforeningsformand 
Claus Petersen.

En akut hjælpepakke bør laves til festudlejningsbranchen.
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Alle priser er ekskl. moms, gældende 30 dage eller så længe 
lager haves. Med forbehold for trykfejl.

 › Ren polyethylen
 › Høj bæreevne
 › Fylder minimalt
 › Vandafvisende og UV-resistente
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Festudlejer.dk Samfundet ændrer 
sig, men 
Det Bliver 
goDt igen Brancheforenings-

formand 
Claus Petersen
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Det glæder mig, at vi i dette 50 års 
jubilæumsår kan fejre Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere med den 
mest muskuløse medlemssammen-
sætning nogensinde. Betydningen af 
at stå sammen for at opnå resultater 
har bidt sig fast. Mit håb er, at vi i jubi-
læumsåret får en endnu større og 
bredere medlemsopbakning. Interes-
sen blandt landets udlejere er der. Det 
er blot med at få præsenteret dem for 
de mange positive gevinster, der er 
ved et medlemskab.

År 2020 har været et ”træls” år, vil 
mange festudlejere mene. Andre har 
oplevet, at det har været udmærket og 
andre er fuldt ud tilfredse med det 
resultat, året viser. Det har været meget 
forskelligt, hvor dygtig man har været til 
at få udlejet sit materiel. Corona-telte, 
telte ved daginstitutioner, skoler og 
plejehjem har været med til at redde 
en tilfredsstillende bundlinje for nogle. 
Med støtte fra hjælpepakker har tinge-
ne hængt så nogenlunde sammen.

Men! Udfordringerne er ikke slut. Vi 
tager fat på et nyt år. Vaccination 
af mange er i fuld gang, men det er 
frivilligt om man vil tage imod en 
vaccination. Undersøgelse i Danmark 
viser, at 60% vil takke ja. Det betyder, 
at 40% stadig vil kunne være smitte-
bærere. Det betyder så igen, at vi skal 
se frem til en betydelig overgangspe-
riode, før vi måske har overstået det 
værste med hensyn til corona.

Vi må smøge ærmerne op og tage de 
udfordringer vi bliver stillet over for i 
stiv arm. Vi skal se lyset frem for mør-
ket. Tro på at ”det bliver godt igen”. 
Spørgsmålet er blot hvornår?

Vi er i en situation, som ingen selv er 
skyld i. Det er en udefrakommende 
virus, der har splittet Danmark og 
næste alle verdens andre lande ad. 
Det giver udfordringer, men lad os 
løse dem sammen.

Udarbejdelse af nye kursustilbud 
til festudlejningsbranchen gør det 
muligt at opkvalificere sig, tænke nye 
tanker om fremtiden, lægge planer 
for hvordan man tilpasser sin forret-
ning til de nye tider. Der bliver hver-
dag igen, men ingen ved, hvordan 
den bliver. Meget vil ændre sig og 
det vil festverdenen også.

Psykisk har meget ændret sig i sam-
fundet. Vi er næsten blevet bange 
for at være sammen med andre. De 
vil jo kunne smitte. Forsamlingsfor-
buddene har aflyst mange former 
for arrangementer og spørgsmålet er, 
om de kommer igen. Hvordan bliver 
de fremtidige fester. Bliver det med 
færre gæster eller hvad sker der. Der 
er uforudsigeligt, men sikkert er det, 
at der vil ske meget.

Brancheforeningen Danske Festud-
lejere har med sin store indsats på 
mange måder været med til at 
kæmpe for retfærdighed med 
hjælpepakker m.v. Vi har ikke ud ført  
mirakler, men hele tiden vist rege-
ringen, at der også i andet eller 
tredje geled er nogen, der skal 
tænkes på.

TAK til jer medlemmer for en stor 
opbakning. Hold humøret 
højt og se muligheder frem 
for forhindringer.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen.

Fra den 1. juli 2021 træder der nye 
regler for certificeringsordningen for 
telte og flytbare konstruktioner i kraft. 
Det er tilbagemeldingen fra Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen. Disse kom-
mer til høring i løbet af foråret. Her-
efter sker der en tilretning efter de 
høringssvar, der indkommer og 1. 
juli 2021 vil de ny regler være gæl-
dende.

Forventningerne er spændte
Forventningerne til hvordan de nye 
regler kommer til at se ud og hvad 
de vil indeholde er spændte. En 82 
siders rapport udarbejdet at RAM-
BØLL ligger bag de nye reglers til-
bliven.

Papportens indhold er en seriøs 
”støvsugning” af alle grene, som har 
med opstilling af telte og flytbare 
konstruktioner at gøre. Branchefor-
eningen Danske Festudlejere har lavet 
en aktiv indsats med hensyn til dens 
indhold. Det med forslag til ændrin-

ger, forslag til nye ting der bør være 
med i certificeringsreglerne samt ret-
telser, der bør foretages.

Rapporten fra januar 2019 konklude-
rer flere ting, som må få betydning for 
indholdet af den kommende certifi-
ceringsvejledning for telte og flytbare 
konstruktioner. 

Manglende sporbarhed 
gør misbrug nemt
Manglende krav til kontrol af certifi-
ceringsorganer, manglende formkrav 
til certifikater er med til at skabe 
udfordringer for både brugere og 
myndigheder, fremgår det af rappor-
tens indledning. Derudover betyder 
manglende sporbar kobling mellem 
certifikat og konstruktion, at certifika-
ter er svære at kontrollere og nemme 
at misbruge. 

Mærkning og systematisk 
håndtering kan blive nye tiltag
Derfor kan der nok forventes en 
afmærkning af konstruktionsdelene, 

Stor politisk bevågenhed af  nye certificeringsregler
Det er umuligt at kontrollere, om et telt er certificeret, da der ikke er nogen sporbarhed 
på teltdelene.

Det bør gøres lovligt at opstille telte di-
rekte op ad fast bygning. Som reglerne 
er i dag, kan der ikke opstilles lovlige 
telte i haver.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, 
er meget vågen over for de nye reglers 
indhold.



Alt for mange pløkker lever 
ikke op til de krav, der stilles.
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således at de får et standard num-
mer. Ligeledes kan der indgå en mere 
systematisk håndtering af dokumen-
tationen. Ændringer der vil kunne 
betyde, at certificeringsreglerne æn - 
dres på en måde, så fremtidige syn 
og godkendelse af teltmateriellet bli-
ver anderledes end tidligere.

Manglende kontrol 
slækker sikkerheden
For kommunernes tilgang til ordningen 
for transportable konstruktioner kon-
kluderes, at der er væsentlige forskelle 
mellem kommunerne, særligt i forhold 
til kontrol. Derudover er kendskabet til 
reglerne og certificeringsordningerne 
utilstrækkelig. Det kan i værste fald 
give sikkerhedsmæssige udfordringer. 
Kommunernes information i forbin-
delse med certificeringsordningen 
opleves generelt som dårlig.

Kommentarer uden omsvøb
– Vi har uden omsvøb leveret bran-
cheforeningens oplevelser af godt 
og minde godt indhold i de nuvæ-

rende certificeringsregler. Ligeledes 
har vi leveret forslag til rettelser og 
mangler, oplyser Brancheforenings-
formand Claus Petersen. Han tilføjer, 
at Brancheforeningen Danske Festud-
lejere klart ønsker uddannelseskrav 
af teltmontører og certificeringskrav 
til teltudlejerne indeholdt i certifice-
ringsreglerne.

har politisk 
bevågenhed
– Vi er politisk klar over, at der har 
været en række kritikpunkter af den 
eksisterende certificeringsordning for 
telte og flytbare konstruktioner. Jeg 
følger tæt udviklingen af det nye 
regelsæt og er klar til at gøre ind-
sigelser, hvis der er noget der skal 
rettes op på. Det er vigtigt, at vi får 
regler der er til at håndtere for såvel 
myndigheder som brugere. At den er 
håndterbar for de mange frivillige for-
eningsfolk, som laver vigtige kulturelle 
tiltag, siger Folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen, S.

Stor politisk bevågenhed af  nye certificeringsregler
Sikkerheden hos medarbejderne bør være i fokus. Derfor er uddannelseskrav en nød-
vendighed.

Der snydes mange gange på vægten, 
når teltkonstruktionerne skal fastgøres. 
Her bruges en fransk skrue i stedet for 
en stor pløk.

Ud af certifikaterne kan man ikke se, om 
det er præcist dette enkelte telt, det 
tilhører.

Brancheforeningsformand Claus Peter-
sen ønsker uddannelseskrav til teltmon-
tører og en certificering af teltudlejere.
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Af Heine Pedersen

Corona-virussen kom som en tyv om 
natten. Den væltede meget, skabte 
frygt, usikkerhed og afstand mellem 
folk. På et splitsekund var meget 
ændret og sat i stå. På rekord tid 
ændrede den på vores adfærd og 
måder at møde hinanden på. 

Det knus der var en normal procedure 
for mange blev til to meters afstand. 
Vask af hænderne blev mangedoblet 
og brug af håndsprit eksploderede. 

Vi lukkede os inde og blev bange 
for at mødes med andre. Tænk hvis 
de smittede en og man skulle hel-
vedet igennem med Covid-19 syg-
dommen.  Nogle fysiske forandringer, 
men den psykiske del kan ikke beskri-
ves endnu, men den er på vej og vil 
ændre meget.

Kirken og festivaler 
lukkede ned
”Det bliver ikke igen, som det har 
været” meget vil forandre sig. Efter 

Festudlejnings-
branchen 

ændrer sig

Det brænder  
i folk for at mødes 

og modtage under-
holdning. Hvornår 
og i hvor stort et 

selskab tør samfun-
det at åbne op.

Det bliver ikke let 
at danse en 

kinddans og 
samtidig 
holde to 
meters 
afstand.

Der vil gå noget tid før vi igen kan 
forvente, at der bliver åbnet op 
for store forsamlinger.

Det vil fortsat være 
vigtigt at have aktivi-
teter for børn.
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en så alvorlig tur i ”forandrings 
møllen” er der sket noget i hovedet 
på os. Vi har oplevet, at alt socialt 
samvær omkring os blev lukket ned. 
At man ikke kunne komme i kirke 
eller til festival. At afstanden mellem 
børnene i skolerne blev så krævende, 
at skolerne burde være tre gange 
så store arealmæssigt. Konfirmationer 
blev flyttet og en familiefest blev 
mange ændret til en dag for kun den 
nærmeste familie.

Byfester, halballer, sportsbegivenhe-
der, markeder, festivaler, Verdens-
ballet, faktisk alt der var sjovt, blev 
aflyst eller flyttet. Det for senere at 
blive endeligt aflyst. Betingelserne for 
at afvikle det var nemlig ændrede og 
gjort umulig. ”Det bliver godt igen”, 
men aldrig det samme.

Meget bliver anderledes
Vi i festudlejningsbranchen må erken-
de det og rette ind. Det er en ny 
festverden at navigere rundt i. Meget 
vil få nogle helt nye rammer at blive 
afviklet i. Koncerter med mange tusin-
de deltagere vil betegnes som bak-
teriebomber og blive droslet ned. 

Familiefesterne vil reduceres i antal. 
Firmafester og julefrokoster vil blive 
neddroslet for at undgå smittefare og 
grundet virksomhedernes økonomi.

Konkurser kan 
sætte punktummet
Det vil betyde nogle helt andre 
behov inden for udlejningsverdenen. 
Mit gæt vil være, at behovet inden 
for udlejningsbranchen vil blive redu-
ceret med 30-40% af det vi har 
kendt i mange år. Antallet af udby-
dere vil blive reduceret ved naturlig 
afgang eller ved, at en konkurs bliver 
punktummer for ens satsning gennem 
mange år. Sørgeligt, men sandt. Det 
lyder måske drastisk men i Norge er 
der omkring 48 udlejere i hele landet. 

I Sverige er der omkring 67 udle-
jere. I Danmark er der omkring 500 
udlejere. Det er helt skæv i forhold 
til landets størrelse.

garageudlejerne 
får gyldne dage
Billedet af udlejningsbranchen vil 
blive anderledes. Der vil være nogle 
få store udlejere, som spiser en 
væsentlig del af udlejningsmarkedet. 
De små garageudlejere vil få gyldne 
dage. De mellemstore vil blive meget 
begrænsede. Der bliver fremover 
ikke plads til, at man kan holde øko-
nomi i driften. De små garageudlejere 
vil nok i samme grad som nu score 
gevinsten.

et usælgeligt varelager
De festudlejere, der overlever corona- 
krisen og den økonomiske nedtur, vil 
stå med et varelager, hvor der ikke 
er brug for meget af det. Materiel 
som ikke er til at sælge til priser, som 
ejeren finder rigtige. De vil stå med 
et personale problem, som er 
svært at løse, da der ikke er 
penge til at få dækket udgif-
Fortsættes side 9

Festivalerne sukker 
efter at komme i gang 
igen og at corona-
krisen slutter.

”Det bliver godt igen”! Spørgsmålet er 
blot hvornår og hvordan.
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Højdejusterbare borde

        Nye modeller !

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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74 cm
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Let og kompakt klapstol 

fra LIFETIME

Virkelig kraftig polsterstol 

7 mm træ i sæde og ryg !

Til 24 stabelstole
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ten ind. Der vil være mange ting, 
der skal lægges om og ændres i 
forhold til i dag.

Fester lukker ned 
og genopstår ikke
Angsten for en corona-bølge to, 
tre og fire vil lure i flere år frem-
adrettet. Nye tiltag for at forhindre 
nye udbrud vil blive taget. Store 
arrangementer vil lukke ned og gen-
opstår ikke. Mange tør ikke udsætte 
sig selv for den økonomiske risiko, 
der er i at lave arrangementer. Mange 
ungdoms- og idrætsforeninger, der i 
mange år har modtaget støtte fra de 
offentlige arrangementer, vil græde. 
Støtten er der ikke mere.

Det kræver indsats
Det er et worst case scenarie, jeg her 
har beskrevet. Jeg håber ikke, at den 
bliver som det kan frygtes. Men! Det 
er vigtigt, at du forholder dig til det, 
der står skrevet. ”Det bliver godt igen” 
Ja! Helt sikkert, men det bliver på en 
ny måde. Det kræver en indsats og 
rettidig omhu. Den der tager fat på 
de nye udfordringer kan redde sig i 
land. De der ikke gør, må sige farvel 
til festudlejningsbranchen.

grundig kalkulation 
af priserne
En fremtid vil betyde et stærkt sam-
arbejde i den professionelle del af 
branchen. At der bliver lavet en grun-
dig kalkulation af priserne. At man 
ikke giver tingene væk, men sæt-
ter en pris på eget arbejde. Der er 
igen fornuft i, at det er mængden af 
arbejdstimer, der fortæller om ens 
forretning kører godt, eller det er tal-
lene på bundlinjen. 

Den der tør, vinder i længden
Vi har været bange for hinanden i 
alt for lang tid. Bange for at en kol-
lega får et lejemål fordi man ikke selv 
giver nok rabat. Angst for at kollegaer 

lejer service ud til en kunde, hvis 
man kræver, at opvask er med i 
prisen. Kvalitet og service er en 

ting, man skal sælge sin virksomhed 
på. De der tør tage springet vinder i 
længden.

hvad vil du? 
hvordan når du det?
Den tid du har fået fri i corona-forlø-
bet kan du med stor fordel bruge til 
et kig i krystalkuglen. 
•	Lav en plan for din udlejningsfor-

retnings fremtid. 
•	Hvad vil du? 
•	Hvordan når du det, du gerne vil? 
•	Hvad kræver det at nå dertil? 
•	Er det en realistisk mulighed af 

indfri ønskerne? 
•	Lav en virksomhedsplan 

– et budget – en handlingsplan. 
•	Det vil være guld værd for din 

forretnings fremtid eller måske en 
afslutning på den. 

psyken har ændret 
dig, mig os alle!
Får jeg ret i alt det der er beskrevet? 
Nej! Fremtiden er umulig at beskrive 
da der er mange faktorer, der spiller 
ind. Økonomisk kompensation har 
staten ikke mulighed for at dække. 
Det koster dyrt og der er kun os selv 
til at betale. Vaccination mod cono-
raen er i fuld gang, men den bekæm-
per ikke alt. Psyken har ændret dig, 
mig, os alle. Det tager tid at 
få den på plads igen. Det 
bliver godt igen! Men! Hvor 
meget har ændret sig? 

 Vi har alle brug for at komme ud 
i fællesskaber, så psyken igen kan 
komme på plads.

Det kan blive en udfordring at få de 
faglærte medarbejdere igen, hvis krisen 
trækker for længe.

Mange står klar til at vise deres evner på 
forskellig vis. Corona-virussen giver bare 
ikke plads.
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Op- og nedture, skuffelser, psykiske 
kriser, opfindsomhed for at finde 
jobs til medarbejderne og en selv, 
en skelen til kassekreditten omkring 
hvor længe den holder. Forsøg på 
at sætte sig ind i hjælpepakkerne og 
finde frem til den hjælp og støtte der 
er fra dem. Det ofte med skuffelser. 
Nogle få tusinde kroners for megen 
udlejning har sat en stopper herfor 
eller de dokumentationer der har 
været nødvendige, er ikke til at skaffe. 
Det har ikke været let. Langt fra.

lyspunkterne blev slukket
Det har været som at køre i en rut-
sjebane. Bedst som humøret var på 
vej opad, er det blevet ændret efter 
en brat nedtur. Der hvor der har 
været lidt gang i udlejningerne, så 
er de blevet brat ændret. Personfor-
samlingstallet på 10 personer slog 
benene væk under alle. De lyspunk-

ter der var i efteråret blev slukket og 
er det fortsat.

Oktoberfester, halballer, bier fester, 
julefrokoster, julemarkeder, penge-
institutternes garantfester, jubilæer, 
runde fødselsdage og mange andre 
former for fester blev aflyst på stribe. 
Et forløb hvor man glædes, når tele-
fonen ringer. Det med håb om at det 
er en bestilling af varer i stedet for en 
aflysning.

hvem skal frustrationerne 
deles med?
Jeg forstår, at I føler jer presset og at 
hovedet står stille, når man forsøger 
at kigge fremad. Det er vigtigt, at vi 
beholder optimismen og er klar til 
kampen mod de mange udfordrin-
ger, det at komme fremad. Det giver 
mange spekulationer og hvem skal 
man dele dem med? Vigtigt er det at 
få alt det umulige ud af hovedet, så 
det mulige får plads. Ja! Det er lettere 
sagt end gjort. ”Det bliver godt igen”, 
men hvornår.

Men! vi kommer igen!
Vi gør i bestyrelsen hvad vi kan for at 
holde gnisten oppe. Vi ved, at det 
er vigtigt at vi samles og havde lagt 
op til et efterårsmøde med et helt 
utraditionelt indhold. Det at mødes 
med politikerne, kigge dem i øjnene 
og fortælle, hvilke mange problem-
stillinger vi har som festudlejere, men 
nej! Ændrede personforsamlings tal 

2021 byder på udfordringer   – vi er klar
Til efteråret 2021 bliver der studietur til Stavanger, Norge, hvor store oplevelser venter.

Brancheforeningsformand Claus Peter-
sen fortæller om op- og nedture i 
festudlejningsbranchen. Det giver for 
mange psykiske kriser og depressioner.

  Kræmmere over hele landet har kun 
i få tilfælde kunnet komme ud og vise 
deres udvalg. Spørgsmålet er nu, hvor 
mange der er klar igen efter krisen.

Der bliver i 2021 endnu flere mulighe-
der for at tilegne sig viden på kurser for 
festudlejere.

Bankospil og en lang række andre aktivi-
teter har været lukket ned.
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2021 byder på udfordringer   – vi er klar
gjorde det umuligt, men vi kommer 
igen.

vi holder politikerne fast
Højeste prioritet er p.t. at skabe fokus 
omkring den pressede situation vi er 
i. Der er behov for, at politikerne har 
et særligt øje for at holde hånden 
under festudlejningsbranchen. Det 
sådan at vi overlever og fremadrettet 
vil være garant for, at vi kan medvirke 
til at holde det danske festmarked i 
gang.

2021 bliver en udfordring
Helt ærligt så tror jeg ikke på, at ret 
meget ændrer sig i 2021. Jeg håber 
det bedste, men ser fremtiden fyldt 
med udfordringer. Vi skal ikke bare 
gøre som vi plejer. Vi skal tænke nyt 
for at sikre den indtægt der skal til for 
at holde hjulene kørende. En opgave 
der er mere udfordrende for nogen 
end for andre. Har man ”penge på 
kistebunden” er det lettere at komme 
igennem end hvis den er tom. Men! 
Det kommer til at kræve en indsats 
af alle.

Flere nye medlemmer
Sidste halvår i 2020 eksploderede 
medlemstallet og endte på 82 fuld-
gyldige medlemmer. Et antal som vi 
i det første halvår af 2021 forventer 
stiger til over 105 medlemmer, hvil-
ket vil være en fordobling af med-
lemstallet. Krisen er med til at samle 
til fælles kamp for at overleve og 

komme godt igennem krisen. Vi er 
klar med en række tiltag over for 
medlemsgruppen.

Stor opbakning
I brancheforeningen Danske Festud-
lejere glæder vi os over, at vi har 
optimistiske annoncører i vort bran-
cheblad Festudlejer.dk. At der er 
leverandører som er med på en fuldt 
booket Festmesse 2021. At vi får 
lavet nye indkøbsaftaler, der giver 
vore medlemmer ekstra gode priser. 
Kæmper vi sammen og støtter hinan-
den, så giver vi hinanden det bedste 
afsæt til at komme videre.

Kursusforløb med stof 
til ”tænketanken”
Vores opgave er i modgangstider at 
lave den stærkest mulige branchefor-
ening. Vi kigger fremad og forsøger at 
give medlemmerne nye muligheder. 
Lediggang er grundlaget for tomgang. 
Derfor arbejder vi på at få lavet nye 
brancherelaterede kurser. En mulig-
hed for opdatering på mange måder 
og til en pris, der er overkommelig 
for alle. Hvor der er tid til at snakke 
med kollegaer, tænke nye tanker som 
giver stof til ”tænketanken” at arbejde 
med.

Fokus på ny 
certificeringsordning
Fokus er for tiden den evaluering af 
certificeringsordningen, som Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen er i gang 
med at lave. En certificeringsordning 
for telte og transportable konstruk-
tioner, som forventes at være gæl-
dende fra midten af 2021.

Pengeinstitutternes garantfester må forventes at blive udsat eller aflyst i vinter.

Forårsmøde 2021
Vi så frem til et godt Forårsmøde på 
Comwell Middelfart, i dagene 5.-7. 
marts 2021, hvor vi havde et godt 
program sammensat. Desværre måtte 
vi aflyse.

nyt på kursusfronten
Teltkurser blev aflyst i januar/febru-
ar 2021 men forventelig til efter-
året 2021 kommer der nyheder på 
banen. Et udbygget kursus omkring 
teltkonstruktioner/indretning er under 
opbygning. Det samme er kurser 
omkring el og opvarmning. Der kom-
mer kortvarige kurser, hvor der kan 
tages aktuelle emner op. Det er blot 
at væbne sig med tålmodighed mens 
udviklingsarbejdet og undervisnings-
materialerne laves.

efterårsmøde i Stavanger
Vi er i fuld gang med at arrangere et 
efterårsmøde i Stavanger. Her besø-
ges en norsk kollega og der kigges 
på de udfordringer, de har i vort 
naboland.

Mange hilsner fra 
Claus Petersen

Brancheforeningsformand

Børn har lyst til at lege og afprøve nye 
udfordringer. Det har de savnet i 2020 
og glæder sig til at komme i gang i 
2021.
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Tekst af administrerende 
direktør Jacob Brandt, SMVdanmark. 

Nok de færreste kan være uenige i, 
at 2020 har været et katastrofalt år 
for hele festudlejningsbranchen. Og 
desværre står mange i dag med en 
meget flad tegnebog. 

Men der er faktisk gjort et kæmpe 
arbejde bag linjerne for, at afgrunden 
ikke ser endnu dybere ud. For des-
værre kunne det hele nemlig godt se 
endnu værre ud. 

Lige siden marts har SMVdanmark 
kæmpet for, at hjælpepakker, kom-
pensation, retningslinjer og lånemu-
ligheder for små og mellemstore virk-
somheder har været så gode som 
muligt. 

Eksempelvis indeholdt en af de første 
hjælpepakker, der kom, lønkompen-
sation for lønmodtagere, men ikke 
for selvstændige. Åbenlys uretfær-
dig forskelsbehandling! SMVdanmark 
arbejder hele tiden for, at selvstæn-
dige ikke stilles dårligere end løn-

modtagere – og gjorde det også her. 
Og vi lykkedes med indsatsen. Resul-
tatet blev, at selvstændige, der lever 
op til kravet om omsætningstab, kan 
få op til 23.000 kr. til at lønne sig selv. 
Det er ikke et højt beløb, og vi slås 
for, at det bliver højere, men det er 
bedre end 0 kr. eller dagpenge, som 
andre erhvervsorganisationer mente 
måtte være tilstrækkeligt. 

Et andet eksempel på en sejr er 
momslåneordningen. Den tillader 
selvstændige erhvervsdrivende at få 
dette års indbetaling af moms tilbage 
som et rentefrit lån, der først skal tilba-
gebetales i slutningen af næste år. Det 
forslag blev fremsat af SMVdanmark 
efter at vores analyser kunne doku-
mentere, at bankerne var meget tunge 
at danse med, når det gjaldt om at 
hjælpe de små virksomheder med at 
få adgang til likviditet. Momslåneord-
ning har indtil nu sparet virksomheder-
ne for ca. 374 mio. kr. i renteudgifter, 
hvis de samme lån skulle have været 
optaget i bankerne.

Og efter massivt pres fra SMVdan-
mark ændrede politikerne i efteråret 
kravet til dokumentationen, når man 
søgte hjælp. Oprindeligt kunne man 
som festudlejer kun få hjælp, hvis 
man kunne dokumentere, at der var 
planlagte arrangementer, der var ble-
vet aflyst. Det var der ikke mange, der 
kunne, da kun få arrangører havde 
turdet planlægge noget efter for-
årets og sommerens aflysninger. Til 
sidst ændrede politikerne reglerne, 
så hjælpens størrelse nu kommer til 
at afhænge af festudlejerens aktivi-
tet på samme tid sidste år. Det gør 
en enorm forskel, selv om branchen 
er tyndslidt og går en hård vinter i 
møde. Vi arbejder fortsat hårdt på, 
at restriktionerne hele tiden skal vejes 
op mod de økonomiske konsekven-
ser for erhvervslivet.

Et mere specifikt eksempel er, at 
vi gik ind og fik konkret støtte til et 
event-medlem, som stod over for 
store udgifter til lovpligtige eftersyn 
af sin maskinpark, fx køretøjer, rutsje-
baner og lignende, på trods af at han 

SMvdanmark arbejder for bedre  hjælp til det festlige Danmark

Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning, 
har medvirket til ændringer af lønkom-
pensationen.

Sammenhold er vigtigt for at få en stærk 
organisation. Det var der ikke tvivl om 
hos Mark Mikkelsen, Losona, Tom Ras-
mussen, Roskilde Teltudlejning, Frederik 
Olsen, Ankers Tivolipark ApS, Jacob 
Brandt, SMVdanmark og Claus Petersen, 
Hvalsø Teltudlejning.

Brancheforeningsformand Claus 
Petersen fortæller her direktør Jacob 
Brandt, SMVdanmark om den pressede 
festudlejningsbranche.

SMVdanmark vil være den rigtige or-
ganisation til at varetage små og store 
virksomheders politiske interesser.



Der var stort fremmøde af festudlejere, 
da SMVdanmark holdt åbent informa-
tionsmøde.

Fotos af Heine Pedersen.

Keld Moldrup Sørensen, Ørsted 
telte A/S, var også mødt op til informa-
tionsmødet.
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SMvdanmark arbejder for bedre  hjælp til det festlige Danmark
stort set ikke har brugt den. Han får nu 
dækket de udgifter.

Vi arbejder også for en lønkompen-
sationsmodel, så de hårdest ramte 
virksomheder ikke skal betale op til 25 
pct. af medarbejdernes løn, når de 
fortsat bløder penge. Det skal være 
en model, hvor man kun betaler for 
den arbejdstid, man reelt får glæde 
af. De store erhvervsorganisationer, 
der forhandler de såkaldte treparts-
aftaler med regeringen og fagfor-
eningerne, bliver nemlig ved med at 
underskrive aftaler, der ender med, 
at virksomhederne står tilbage med 
en del af regningen for hjemsendte 
ansattes løn. Til gengæld er regnin-
gen til lønmodtagerne 0 kr. Det er ikke 
at løfte i flok og det er ikke i orden.

Hele industrien omkring det festlige 
Danmark har fået det meste af SMV-
danmarks tid, da det er en ekstremt 
udsat branche. Og ingen andre taler 
jeres sag. 

Når politikerne på Christiansborg 
sætter sig om det store mahogni-
mødebord og forhandler hjælp til 
nødstedte erhverv, ved de ofte ikke, 
hvor skoen præcist trykker ude i virk-
somhederne. Og det er fair nok, at 
de ikke er hjemme i alle detaljer i alle 
erhverv. Men så er det til gengæld 
helt afgørende, at vi hele tiden er 
efter dem og fortæller politikerne – 
direkte eller via dagspressen – hvor-
dan det står til i den virkelige verden, 
og hvad de bør gøre. 

Det er som udgangspunkt en hård 
kamp, for mange danske politikere 
ser Danmark som et lønmodtagerland, 
hvorfor store dele af Folketinget først 
og fremmest tænker på de ansatte 
og ikke på virksomheder og selvstæn-
dige, når de deler støtte-skattekroner 
ud. De skal hele tiden gøres opmærk-
som på, hvem det er, der skaber 
arbejdspladser og vækst i Danmark. 

I den politiske verden tæller antal 
medlemmer, og vi vil derfor opnå 
endnu større politisk indflydelse, 
hvis flere virksomheder i din branche 
melder sig ind i SMVdanmark. Jeg 
vil derfor opfordre jer til at melde 
jer ind, så vi fortsat kan have lige så 
stort fokus på jeres særlige behov og 
udfordringer.

hvis du vil se den fulde liste over, hvor og hvordan vi har skaffet hjælp 
fra politikerne under corona, så se her: 

https://smvdanmark.dk/vi-arbejder-for/sager-vi-har-k%C3%A6mpet-for-med-succes/corona-hj%C3%A6lp-til-smver

i kan nemt melde jer ind via vores hjemmeside her: 
https://smvdanmark.dk/bliv-medlem/ja-tak-jeg-vil-gerne-indmelde-mit-firma

Martin Andersen, Herning Tivolipark 
ApS., blev hørt omkring refusion for 
betalte udgifter til forlystelser.
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Kjær  Advokatfirma 

J. Skjoldborgs Vej 1, 9670 Løgstør
Telefon: 98 67 17 88 §
Erhvervsrådgivning
Kontraktkoncipering
Selskabsret
Erhvervslejeret
Bestyrelsesarbejde
Virksomhedsoverdragelse
Incasso

Viborg Ballon
Gørtlervej 7  |  8800 Viborg

Tel. +45 86 62 12 00  |  bini@viborg-ballon.dk

www.viborg-ballon.dk

Dekorationsballoner
Figurballoner

Reklameballoner
Sortimentsposer
Sølvfolieballoner

Tilbehør
Partyartikler

Specialpakninger med
kundens design
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Anders Rye Hansen er blevet ansat som sælger hos 
Kibæk Presenning A/S. Hans ansvarsområde bliver 
Danmark, Norge og Sverige.

Han har tidligere været ansat i produktionen hos 
Kibæk Presenning A/S, så han har et godt kendskab 
til branchen.

Vi vil gerne byde 
Anders Rye Han-
sen VELKOMMEN 
i jobbet og ser 
frem til en god 
servicering af vore 
medlemmer.

ny sælger hos Kibæk

Til generalforsamlingen skal der igen være valg af bestyrel-
sesmedlemmer. Denne gang er det brancheforeningsfor-
mand Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning, og næstforman-
den Henrik Bøtcher, FløngPartyTelt, der er på valg. De er 
begge indstillet på genvalg.

På billedet ses den nuværende bestyrelse. Det er fra ven-
stre: Steen Thomsen, Vejen-Askov Telt-Serviceudlejning, 
Niels Kristian Tøsbæk, Nordjysk Service-og Teltudlejning, 
Henrik Bøtcher, FløngPartyTelt, Svend Larsen, Langå Teltud-
lejning og Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

2021 bliver 
arbejdsgivernes år

Sælger Anders 
Rye Hansen er 
startet hos Kibæk 
Presenning A/S 
med virke i Dan-
mark, Norge og 
Sverige.

Ser man på, hvordan fri- og helligdagene falder i 2021, så 
bliver der tale om et arbejdsgiver år. Alle falder i weeken-
der, så der er ikke vundet nogen fridage for lønmodtagerne. 
1. maj, grundlovsdag, 1. juledag, og nytårsdag falder alle på 
lørdage mens 2. juledag er en søndag.

Ferie optjenes samtidig med, at man afholder
Afspadseringsmæssigt skal der også tænkes anderledes. 
Den nye ferielov sikrer ikke, at man længere har 25 dage 
”upfront” som i den tidligere ferielovgivning. Nu optjener 
man dem samtidig med, at man afholder dem. 

Afspadsering skal overvejes
Det betyder, at nogle af de dage, man ellers havde fri, bliver 
en arbejdsdag. Nu skal lønmodtagerne overveje, om man 
vil tage en fridag den 1. maj eller om den skal gemmes til 
sommerferien. 

Først lønmodtager år igen i 2023
Først i 2023 begynder det at være et ”lønmodtager 
år”. Her vil 1. maj, grundlovsdag, 1. og 2. juledag 
samt 1. januar igen falde på en hverdag.

Bestyrelsen er klar til en ny tørn
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teltstørrelserne øges  
– sikkerheden sænkes

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Krav til hvornår telte skal have en 
byggetilladelse eller være certifice-
rede har ændret sig fra 50 til 100 
kvadratmeter. En bestemmelse som 
Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen 
har meldt ud er gældende fra 7. 
december 2020.

Det uforsvarlige 
er blevet legaliseret
En ændring der betyder et vigtigt 
skifte i teltbranchen. For mange telt-
udlejere betyder det nemlig, at de 
ikke længere skal have certificeret 
deres telte. Mange mindre fester, 
markeder, dyrskuer og mange andre 
arrangementer slipper nu igennem 
nåleøjet, når det gælder godken-
delser. En ændring som Transport-, 
Bygge- og Boligstyrelsen tidligere har 
afvist. Man har fundet det uforsvarligt 
med opstillinger af den teltstørrelse 
uden sikkerhedskrav.

Corona-krisen 
har givet problemer
Ubekræftede rygter mener, at en 
ændring af teltstørrelserne hænger 
sammen med corona-krisen. Der har 
i mange daginstitutioner, ved skoler 
og plejehjem samt ved hospitaler 
været problemer med overholdelse 
af afstandskravene til fast bygning. 
Mange teltopstillinger har efter de 
gældende certificeringsregler været 

ulovlige. Overtrædelser som nu for-
hindres med de nye krav.

Afstandskrav til havefester 
ændres
Det betyder, at der slækkes på kra-
vene til, om teltdugen skal være 
lavet af brandhæmmende materiel. 
Det ændrer på afstandskravene til 
bygning. Tidligere har der været krav 
om, at telte på over 50 m2 har skul-
let opstilles med 10 meters afstand. 
Nu vil det betyde, at de vil kunne 
opstilles direkte op til mur på faste 
bygninger.

Sikkerheden forringes
De nye regler vil betyde, at der ved-
rørende mindre fester, hvor telt- 
kapaciteten er begrænset til under 100 
m2, vil opstå en priskrig. Ændrede 
kvalitetskrav vil betyde billigere telte 
i indkøb. Det vil ligeledes betyde en 
ringere sikkerhed i og ved teltene. Det 
opstår direkte ved, at der slækkes på 
kravene om, at teltdugen ikke skal være 
lavet af brandhæmmende materiel.

Flere telte vil kunne 
sammenbygges
Det vil også have betydning for 
opstilling af telte til fx markeder og 
områder, hvor der opstilles mange 
mindre telte. Med en fordobling at 
teltstørrelsen vil det betyde, at flere 
telte vil kunne sammenbygges.

De nye regler er måske lavet for at undgå den megen besvær der har været med lovliggørelse af corona-telte.

Afstandskravene er nu ændret, så telte 
under 100 m2 kan opstilles op ad mur.

Mange corona-telte har efter tidligere 
regler ikke overholdt afstandskravene.

Kravene til teltes konstruktioner er ænd-
ret så simple konstruktioner op til 100 
m2 nu kan opstilles.



Den politiske snak er ikke sat 
i stå og nye initiativer bliver 
taget her i det nye år.
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politiet lancerer 
nye ansøgnings-
blanketter
Af Heine Pedersen

Mens Kommunernes it-fællesskab 
KOMBIT har indstillet udviklingen af 
bevillingsplatformen ARENA grundet 
manglende interesse fra landets kom-
muner, så har politiet taget fat. Fra 
den 5. januar 2021 lancereres de 
første selvbetjeningsblanketter på til-
ladelsesområdet. Det meddeler Syd-
sjællands- og Lolland-Falsters politi 
i mail til Døllefjelde-Musse Marked i 
mail af 18. december 2020. 

De første skemaer er klar 
d. 5. januar 2021
I første omgang kan de nye blanket-
ter bruges til ansøgning om tilladelse 
til kampsport, offentlig forsamling, 
offentlige forlystelser og shows, tivo-
litog, cykel- og motionsløb, trafikre-
gulering og motorløb. Blanketterne 
bliver lagt på www.politi.dk fra den 
5. januar 2021.
Flere blanketter er i støbeskeen, de 
forventes at blive lanceret 1. marts 
2021.

Der mangler kun 
at alle kommuner er med
– Det kunne havde klædt politiet hvis 
de havde rundsendt besked til alle 
eventmagere. Ikke mindst til os der 

har kæmpet for at det skal blive nem-
mere for alle frivillige, siger formand 
for Sammenslutningen af By- og Mar-
kedsfester Otto Skak. Han tilføjer at 
det vigtigste er, at der sker noget. Nu 
mangler vi bare, at alle kommuner 
kommer i gang med nytænkning.

Alle landets kommuner 
skal med
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen 
arbejder sammen med Sammen-
slutningen af By- og Markedsfester, 
Brancheforeningen Danske Festud-
lejere, folketingsmedlemmerne Eva 
Kjer Hansen, V, Lennart Damsbo-
Andersen, S, og Jan Johansen, S, 
videre med at få bevillingsplatformen 
ARENA på banen i alle landets kom-
muner.

nye initiativer tages i brug
– Der må satses på et system, som 
gælder alle landets kommuner. Det 
hjælper ikke, at det kun er enkelte 
kommuner, der får glæde af de admi-
nistrative lettelser. Målet er, at ”Én fest 
– én ansøgning” bliver tilgængelig for 
alle eventmagere i Danmark. Først i 
2021 vil jeg tage nye initiativer for at 
fremme muligheden, siger folketings-
medlem Bjarne Laustsen, S.

Den faste kvartet vil arbejde videre mod at nå målet med ”En fest – en ansøgning”.

Folketingspolitikerne Bjarne Laustsen og 
Eva Kjer Hansen er sammen med By- 
og markedsfester og Brancheforeningen 
Danske Festudlejere klar til at kæmpe 
videre.

Der må ikke skulle søges knap 50 ansøg-
ninger for at få lov til at holde en byfest.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, Otto 
Skak, By og Markedsfester samt Claus 
Petersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere er glade for nye tiltag men 
ønsker en løsning hvor alle kommuner 
er med.

Målet er at nå ”En fest – en ansøgning”.
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Danmarks største udvalg af slush-ice,
popcorn og candyfloss maskiner
med produkter og tilbehør  der passer til ethvert arrangement, stort som småt.

Markstykkevej 4B
2610 Rødovre
www.pantom-dk

Øst for Storebælt:
Tlf.: 44 91 86 00
Fax: 44 91 84 78
Email: øst@pantom.dk

Vest for Storebælt:
Tlf.: 98 52 30 11
Fax: 98 52 32 11
Email: vest@pantom.dk

Vi udfører reparationer 
på alle fabrikanter!

Bøvl med dit telt?
Få Sækko til at gennemgå din teltdug for reparationer

Gratis afhentning og levering*

*Brofaste øer

www.altitelte.dk

Se vores nye  
profilfilm på:
www.altitelte.dk

Hermesvej 4 • 6330 Padborg · Tlf.: 73 45 26 00  
kundeservice@saekkopresenning.dk · www.saekkopresenning.dk
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nyhed med isolerede 
teltduge fra Kibæk

Tekst af Heine Pedersen

Telte skal også være behagelige at 
opholde sig i, selv om vejret er køligt. 
Det har i mange år været et stort 
ønske og Kibæk Presenning har nu 
gjort det muligt. Med nogle dekora-
tive isoleringsduge bestående af to 
kvalitetsfolier med isolering imellem, 
kan der opnås store resultater på 
varmefronten.

individuelle ønsker og behov 
kan indfries
Isoleringsdugene kan let monteres 
på alle Kibæk Presennings telte med 
4-spors aluminiumprofiler. Det såvel til 
sider som til tag og gavle. De vil kunne 
tilpasses i dimension og mål, så indivi-
duelle behov og ønsker kan opfyldes.

Undgå kuldebro
For at undgå kuldebro ved teltram-
merne har de udviklet nogle isole-
ringsstykker, der er monteret med 
velcro. Det gør at det er muligt at 
isolere hele teltet og derved opnå et 
fuldt isoleret telt.

let at gøre telte bekvemme
– Målet har været at lave et kvalitets-
produkt, som kan genbruges, at det har 
en høj isoleringsevne, er lavet af slid-
stærkt materiale og som er hurtige at 
montere og afmontere. Det har vi nået 
og ser isoleringssiderne som værende 
oplagte til fx de mange opstillede 
corona-telte. De vil også kunne gøre 
teltene klar til privatfesterne 
hjemme i haven, fortæller 
direktør Kenneth Plauborg, 
Kibæk Presenning.

Der laves duge efter individuelle behov 
og ønsker.

Der kan laves tilpasninger i dugene, så de følger åbningerne til døre.

På isolerings dugene er der monteret vulst lister, som kan trækkes gennem sporet på 
teltets ramme.

Isoleringssiderne er lette at montere og kan monteres så der ikke opstår kuldebroer.

Høj isoleringsevne gør telte med isolerings-
duge brugbare hele året.
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Tekst af Heine Pedersen.

Mens udlejning af telte er gået i stå 
hos mange udlejere, så kører det 
bare der ud af hos Halgruppen. Med 
opstart af satellit kontor i Herning og 
opkøb af GSV Materieludlejnings tel-
tafdeling, fortsætter Halgruppen kon-
solideringen på det danske marked 
for arbejdstelte og telthaller. Mens 
andre udlejningsfirmaer har svært 
ved at skaffe arbejde til at holde 
deres medarbejdere i gang, så søger 
firmaet nye teltmontører.

telthaller udvikles efter behov
På kun tre et halvt år har Halgruppen 
sat sig på en meget stor del af pro-

duktion og opstilling af arbejdstelte 
og telthaller. Konstruktioner der laves 
præcis til de behov, som virksomhe-
derne har brug for. Det værende sig 
almindelige rå haller som ses mange 
steder. Mulighederne er også isole-
rede haller som med vinduer, porte, 
døre m.v. ligner faste bygninger, men 
er stabile teltkonstruktioner.

har placeret sig 
i overhalingsbanen
Halgruppen har hovedkontor i Stege, 
hvorfra direktør Kim Jansdorf og 
salgskonsulent Kim Kielstrup styrer 
den danske produktion og monte-
ringsdel. Sidste skud på stammen er 

etablering af kontoret i Herning, hvor 
salgskonsulent Carsten Svendsen er 
daglig leder, dermed har Halgrup-
pen placeret sig i overhalingsbanen 
inden for udvikling og produktion af 
telthaller. Med køb af GSV Materiel-
udlejnings teltafdeling er man nået ud 
i alle grene i Danmark.

leverer et produkt 
der dur
– Vi er stærke inden for telt konstruk-
tioner. Det fordi vi i vort moderfirma 
Halgruppen, Oslo i Norge, har en stor 
stab af specialister. De har i mange år 
udarbejdet teltløsninger til hele ver-
den. De laver de store beregninger af 

totalløsninger er hal gruppens ekspertise
Kim Jansdorf glæder sig over den eksplosive udvikling som Halgruppen oplever under 
krisetiden i Danmark.

Store arbejdstelte opstilles af Halgrup-
pen på danske arbejdspladser.

Kæmpe telthaller og overdæknings-
telte fanger øjet ved deres opstillinger.

Halgruppens telte står opstillet ved 
mange festarrangementer.

Det er store lagerfaciliteter, Halgruppen 
råder over i Stege. Behovet vokser med 
de mange opgaver, de er involveret i.



Kæmpe telte leveres til fester, 
møder, messer og andet.
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totalløsninger er hal gruppens ekspertise
special konstruktioner. De kender lan-
denes krav til teltene og kan lave små 
som store opgaver. Et team af kol-
legaer der hjælper os med special-
opgaverne, som vi sælger til danske 
firmaer. Udfordringen er hver gang at 
levere et produkt der dur, siger direk-
tør Kim Jansdorf, Halgruppen.

Fra corona-telt i Aalborg 
til felthospital i Afrika
– Totalløsninger er vort speciale. Kun-
derne fortæller os deres ønsker og 
behov. Vi udarbejder løsningerne og 
står for opførelsen af konstruktionerne. 
Vi sørger for al monteringsarbejde. Det 
værende sig el, ventilation, varme m.v. 

Vi sørger for at konstruktionen altid er 
yderst stabil under alle vejrforhold. 
Sidst har vi opført en isoleret corona-
hal ved Aalborg Universitetshospital. 
Tidligere er der opstillet felthospital i 
Afrika, så mulighederne og udfordrin-
gerne er mange.

leverer til fester 
i alle størrelser
– Det behøver ikke at være store 
opgaver, for at vi kan være med. Vi 
har også telte til havefesterne, festi-
valer, markeder og meget andet. Men 
vi har specialiseret os i at gøre en 
forskel. Derfor er vi gode samarbejds-
partnere i teltudlejningsbranchen. 

Det angår levering af specialtelte til 
opgaver, som de ikke kan overse eller 
udvikling af planer for, hvordan man 
klarer små som store opgaver.

Stor ekspertise 
giver tryghed
– Kort leverings- og monteringstid 
er en selvfølge. Vi har stor eksper-
tise inden for produktion, udvikling, 
opstilling, indretning og færdiggø-
relse af telthaller. Det giver kunderne 
tryghed, som er en stor del af, at de 
vælger os som leverandører. Vi gør 
den forskel, som mange søger, siger 
Kim Jansdorf, Halgruppen, Stege.

Direktør Kim Jansdorf ses her på Halgruppens lagerplads i Stege. Her er der materiel til 
mange store teltkonstruktioner.

Telthaller benyttes til såvel midlertidige 
som faste arrangementer.

Mange virksomheder vælger at opstille 
telthaller som ekstra bygninger.

Det er kraftige profiler, teltkonstruktio-
nerne er lavet af. Altid er de tilpasset 
opstillingsstedets vejrforhold.
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Fredag d. 6. marts
HUSMESSE

Zederkof

VI LEVERER OVER 20.000 PRODUKTER

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 1261
Mail. milla@zederkof.dk

Milla Mendes
Tlf. 8912 1262
Mail. lm@zederkof.dk

Louise L. Justesen

KOM TIL HUSMESSE D. 6. MARTS OG SE NYHEDER OG GODE TILBUD

Event klapstol/polster
Grå, Art.nr. 09229

Teltstativ galvaniseret
Lav, Art.nr. 001830

Event klapstol
Sort, Art.nr. 09224

Banquet steel stol
Sort, Art.nr. 09371

Teltstativ galvaniseret
Høj, Art.nr. 001840

Banquet steel stol
Sort kunstlæd., Art.nr. 09377

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. Alle priser er ekskl. moms

Vi er ski’sme 

klar til sæson’20!

- Er I?
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NYHEDER
fra

Lysekrone i sort
Ø40cm, Art.nr. 62016

Ø50cm, Art.nr. 62017

Lysekrone i messing
Ø40cm, Art.nr. 62013

Lysekrone i krom
Ø40cm, Art.nr. 62011

Ø50cm, Art.nr. 62012

Praktisk 
opbevaring 

og 
transport

Zown Paramount 
plisse Ø160 dug
Sort, Art.nr. 12686

Hvid, Art.nr. 12687

Zown Paramount 
plisse Ø120 dug
Sort, Art.nr. 12692

Zown top dug til 
Paramount Ø160 
Hvid, Art.nr. 12688

Zown Paramount 
plisse Ø180 dug
Sort, Art.nr. 12693

Zown Paramount 
plisse buffetcover 
Sort, Art.nr. 12689

Hvid, Art.nr. 12690

Zown Paramount 
plisse XL180 dug
Sort, Art.nr. 12694

Zown Paramount 
buffetdug 
Hvid, Art.nr. 12691

Zown Paramount 
plisse Cocktail80 dug
Sort, Art.nr. 12695
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Har man lyst til at få målt sine kræfter, 
så er Sahin Avci klar med en kraftprøve.

Det er et stort lager af mange forskellige 
forlystelser, som Bibi Jannie Breinholm 
Laursen, Funny-Cars, Bramming, råder 
over.

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Børn elsker aktiviteter og kreative 
udfordringer. Giv dem tilbud og lad 
dem blive beskidte. Det er opfordrin-
gen fra Bibi Jannie Breinholm Laursen, 
Funny-Cars, Bramming. Hun er børne-
nes trofaste ven med omkring 20-30 
workshops om året rundt omkring i 
landets indkøbscentre. Funktionerne 
er mange. En weekend er det som 
Gartner Grøn, en anden med Bamse-
fabrikken. Til jul og påske er det hjer-
ter og påskeæg, hun rykker ud med. 
Men hver gang er det Bibi, børnene 
vil snakke med og betro sig til.

en voksen 
som man betror sig til
– Det er Danmarks bedste job, jeg 
har og jeg elsker det. At være omgi-
vet af herlige og glade børn er en 
velsignelse. Mange børn vil gerne 
snakke og fortælle om sig selv. Jeg får 
mange fortroligheder at vide, når jeg 
er ude. Mange børn genkender mig 
fra tidligere workshops. Børnene er 
tillidsfulde og jeg lytter gerne til dem. 
Jeg kan mærke, at de har brug for at 
komme ud med deres ting. Når jeg 
efter fire til fem timer forlader et ind-
købscenter, så har jeg glemt meget af 
al den snak, der har været, siger Bibi 
Jannie Breinholm Laursen.

ingen fridage 
eller ferier i fem år
– Jeg hygger og glæder mig over mit 
arbejde og glemmer helt, at jeg er 
træt. Det efter at have været tidligt 
oppe, kørt mange kilometer, stillet 
workshoppen op og er 100% på i 
de fem timer det tager at afvikle den. 
Jeg elsker mit arbejde og glemmer 
helt, at jeg ikke har haft en fridag eller 
ferie i fem år. Det må da siges at være 
livskvalitet.

Fuld knald på hele året
Workshops er meget i efterår, vinter 
og forår, men om sommeren er der 
også fuld knald på. Her er det udlej-
ning af forlystelser til byfester, mar-
keder, sportsfester og meget andet. 
Lageret hos Funny-Cars bugner med 
et utal af forlystelser til udlejning. 
Popu lære ting som hoppeborge i 
forskellige udformninger, karrusel, 
børnetog, rodeotyr og meget andet 
spændende grej som glæder bør-
nene.

lærte at begå sig 
på den hårde måde
– Jeg har lært at klare mig i branchen 
på den hårde måde. For ti år siden 
stod jeg pludselig med forretningen 
i hånden. Min far gav op og overgav 
den til mig uden at mæle et ord. 

glemmer trætheden, 
når børnene morer sig

Julen er et populært emne 
at tage udgangspunkt i ved 
workshops. Mulighederne er 
mange.

Blæsere til hoppeborge har Funny-Cars 
mange af i forskellige størrelser.



Jeg vidste intet om at drive en sådan 
forretning. Med slid og slæb fik jeg 
tingene i gang. Fandt ud af hvor jeg 
skulle købe ind og meget mere. Nu 
kører tingene med en fast ansat og 
mange vikarer i spidsbelastningerne, 
fortæller en glad og tilfreds Bibi Jan-
nie Breinholm Laursen, Funny-Cars, 
Bramming.

hovedet kunne ikke tænke
– Som alle andre i festudlejningsbran-
chen har jeg været ramt af corona-
krisen. Den trukket tænder ud ved, 
at der ikke var så meget at lave. Det 
skulle have givet mit tid til at tænke 
nye tanker og finde på nyt emner til 

workshops. Men nej! Hovedet har 
ikke kunnet tænke. Det var en helt 
urealistisk verden at leve i. Jeg kunne 
simpelthen ikke forene mig med, 
at der var så mange usikkerheder, 
der omgav mig. Nu er jeg klar igen. 
Har været på min årlige tur rundt at 
besøge landets indkøbscentre og har 
ordrebogen fyldt op for 2021, så nu 
er det bare derudaf, siger Bibi Jannie 
Breinholm Laursen, Funny-Cars, Bram-
ming, der håber at forsamlingsreg-
lerne lempes.

hjertet brister 
over for fattige børn
Et arbejde der giver mange positive 

oplevelser. Men! Det tapper også 
psykisk, når der står små børn, som 
ikke har råd til at deltage i aktiviteter, 
som de gerne vil være en del af. De 
fortæller gerne, hvor fattige deres for-
ældre er og at der er mange ting som 
de ikke må være med til. Så brister 
mit hjerte mange gange og jeg lader 
dem slippe for betaling, erkender 
Bibi Jannie Breinholm Laursen, 
Funny-Cars, Bramming.

Bamsefabrikken er en popu-
lær aktivitet ved workshops I 
landets butikscentre.

Slushice maskiner gør lykke alle steder. 
Her ses Sahin Avci i gang med klargø-
ring til næste udlejning.

 Festudlejer.dk 25

Bibi Jannie Breinholm Lauersen prøver 
her en tur på sit populære rensdyr.

Der kræver biler med stort bagagerum 
når Bibi Jannie Breinholm Lauersen dra-
ger ud. Hun ses her ved en af de store 
biler.
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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:



Vi tror på en fuldt udsolgt 
Festmesse i 2022.
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Fotos: Heine Pedersen

Det har gjort ondt, at det har været 
nødvendigt at aflyse efterårs-, fyraf-
tens- og forårsmødet, en fuldtegnet 
Festmesse m.v. Corona-restriktioner-
ne er alene årsagen til aflysningerne 
og dem bakker vi op omkring. Det 
er vigtigt, at vi så hurtigt som muligt 
får bugt med corona-virussen, så vi 
kan komme videre. Kun ved at løfte i 
fællesskab og med hjælp fra vaccine 
er det muligt at kunne få udryddet 
coronaen.

Uansvarligt at 
udsætte aflysninger
Vi har i god tid måttet aflyse fyraftens-
og forårsmødet samt Festmessen. 
Udmeldingen om restriktioner gæl-
dende frem til den 28. februar 2021 
gjorde, at der ville være uansvarligt at 
sigte på en gennemførelse af disse. 
Muligheden for en forlængelse af 
restriktionerne sætter en stopper.

Festmesse igen 5. marts 2022
Alt har været klar til at gennemføre 
tingene, som nu er blevet aflyst. Vi har 

ikke kunnet byde vore mange udstil-
lere på Festmessen, at den var blevet 
aflyst med kort varsel. Vi må erkende 
nødvendigheden af at udsætte Fest-
messen til den 5. marts 2022. Vi 
håber og tror på, at vi igen vil kunne 
samle er bred skare af udstillere.

”Det bliver godt igen”, er vort motto. 
Vi gør hvad vi kan, for at det sker 
hurtigst muligt.

Brancheforeningsformand 
Claus Petersen.

Festmesse igen i marts 2022

Fyraftensmøderne har været velbe-
søgte, man blev aflyst i januar 2021.

Fyraftensmøderne kommer i gang, når 
restriktionerne bliver ophævet.

Festmessen har 
i mange år været 
stedet,  hvor man 
udveksler nye ideer 
mellem udstillere 
og festudlejere.
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Lovpligtig godkendelse 
af forlystelser

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

• Offentlige forlystelser skal synes en gang 
om året 

• Det gælder fx hoppeborge, hoppepuder, 
trampoliner, karuseller, klatrevægge, mini-
tog og rodeotyre

• Nye forlystelser skal godkendes, inden de 
tages i brug, og der skal udstedes tilsyns-
bog og kontrolattest

• Alle forlystelser skal mærkes med en synlig 
kontrolattest, der dokumenterer, at sikker-
heden er i orden.

Teknologisk Institut er godkendt til syn af  
forlystelser -          reg. nr. 9047.

Kontakt - forlystelser
Morten Ulletved
mju@teknologisk Institut
Tlf. 72 20 16 93

Certificeringsordning for  
transportable konstruktioner

Teknologisk Institut hjælper jer igennem 
certificeringsprocessen og certificerer jeres 
transportable konstruktioner.

• Det gælder fx telte, scener, portaler, 
gangbroer og tribuner

• Teknologisk Institut tilbyder endvidere 
certificering og godkendelse af plads- 
fordelingsplaner.

Kontakt - transportable konstruktioner
Rolf Heier
rhe@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 18 47

Godkendelse af forlystelser og  
certificering af transportable

konstruktioner
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et usædvanligt år 
med stor indsats
Tekst og fotos af Heine Pedersen

TAK for jeres indsats. Nu har jeg rigtigt 
fået øjnene åbnet over for betydnin-
gen af et medlemskab af Branche-
foreningen Danske Festudlejere. En 
mail tikkede ind med oplysninger 
om muligheden for at ansøge om 
refusion for syn og godkendelse af 
forlystelser.
En ansøgning blev straks sendt af sted 
og en uge efter bekræftede en mail 
fra Slots- og Kulturstyrelsen en bevil-
ling svarende til flere års kontingent 
i brancheforeningen, fortæller Peter 
Gade, Vesthop, Ballum.

Uden os ingen fester
– Nogle medlemmer efterlyser synlig-
hed i pressen om, hvor svært udlej-
ningsbranchen har det. Vi har valgt 
ikke at kæmpe vores sag i pressen, 
hvor belønningen kan blive medli-
denhed fra borgere. Indsatsen har 
været at fortælle folketingspolitikerne 
om de problemstillinger, vi står i. 
Ligeledes om vigtigheden af, at de 
bakker op omkring festudlejnings-
branchensoverlevelses muligheder. 
Uden os ingen fester. Vi leverer det 
grej, der skal til for at afholde mange 
festligheder, siger næstformand Hen-
rik Bøtcher, Hedehusene.

Kompensation for udgifter
 til syn og godkendelser
– Vi har påpeget svagheder, der 
har været i de støtteordninger, som 
har været præsenteret. Der er givet 
eksempler til politikere og embeds-
mænd om, hvordan man vil kunne 
hjælpe festudlejningsbranchen. Sag-
lige argumenter er fremført og ideer 
til muligheder er leveret. Det har 
givet resultater. Vi har fået udskudt 
certificering af telte, som ikke bruges 
grundet de mange afbud der har 
været, til først at skulle ske i 2021. Vi 
har fået gennemført, at udgifter til syn 
og godkendelse af forlystelser kan 
tilbagebetales for 2020. 

Blev hørt 
og tingene rettet til
– Vi har over for de forskellige ministre 
anført fore forslag til forbedringer af 
lønkompensation, problemer med at 
kunne dokumentere de aflyste arran-
gementer og andre problemstillinger 
med de kompensationsordninger, 
der har været. Det er svært at blive 
hørt i det store kor, der har været, 
som vil have yderligere kompensatio-
ner. Vi er blevet hørt og ting er blevet 
rettet til, siger Henrik Bøtcher.

nødvendigt at geare 
forretningerne
– Vores vurdering har været at bruge 
kræfterne på at servicere de kunder, 
vi har haft. At være samfundsvenlige 
over for de, der har måttet aflyse 
deres arrangementer. Samtidig har vi 
arbejdet for at lave nye tilbud til vore 
medlemmer. Tiltag der fremadret-
tet kan medvirke til at geare deres 
forretning, så den vil kunne være 
rentabel. Det med kurser der er i fuld 
gang med at blive udviklet til festud-
lejningsbranchen.

Der er brugt enorme kræfter
– Har man ikke selv ”hånden på koge-
pladen”, er det svært at vurdere, 
hvor varm den er. Det er også svært 
at forestille sig, hvor mange kræfter 
der er brugt, for at festudlejerene 
har kunnet komme så godt igennem 
corona-krisen som tilfældet er. Der 
er blevet brugt enorme kræfter på 
at nå resultater. Nogle af dem lyser 
lige i øjet. Andre er en blanding med 
andre kompensationer og derfor ikke 
så synlige.

Sammenhold giver resultater
Med den opbakning vi har haft fra 
medlemmernes side må det erken-
des, at sammenhold giver resul-
tater. Det sammen med at jo 
flere vi er, jo stærkere bliver 
vi, siger næstformand Hen-
rik Bøtcher, Hedehusene.

Næstformand Henrik Bøtcher melder 
om et travlt år med mange resultater.

Peter Gade, Vesthop, er glad for hjæl-
pen til opnåelse af støttekroner.

Fester har der været få af, hvilket har 
gjort, at udlejning af service har været 
ualmindelig dårlig.
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tAK BjArne 
vi håber på overlevelse

Tekst og fotos: Heine Pedersen

År 2020 blev et katastrofeår for det 
kulturelle Danmark. Corona-epidemi-
en og de mange restriktioner stop-
pede eller ændrede mange tiltag. 
Men! Det kunne have været meget 
værre. Til alt held blev Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsens forslag om, at 
certificerede brandrådgivere skulle 
overtage al sikkerhedsgodkendelse 
fra landets kommuner, afblæst. Bolig-
minister Kaare Dybvad Bek fik af fol-
ketingsmedlem Bjarne Laustsen gjort 
klart, hvor store byrder det ville få for 
afvikling af en lang række festligheder 
i Danmark. Det ville få ubærlige øko-
nomiske konsekvenser for masser af 
kulturelle aktiviteter i Danmark.

Kulturlivet blev reddet
En stor indsats fra Sammenslutnin-
gen af By- og Markedsfester, Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere, 
spejder- og ungdomsorganisationer, 
Idrætsforbund og mange andre inte-
resseorganisationer gav resultat. Det 
fælles pres ændrede boligministe-
rens indstilling og sagsbehandlingen 
forbliver i kommunalt regi hvad ved-
går kulturelle arrangementer.

Ublu priser for 
byggesagsbehandlinger
Mange mente, at der var tale om 
opskruede priser, når beløb på  
kr. 100.000,00 blev nævnt for god-
kendelse af en byfest eller et marked. 

Tommelfingeren vendte nedad, da lov-
kravene til ansøgninger om tilladelser til 
afvikling af arranger blev drøftet.

Bjarne Laustsen har festlivet tæt på 
kroppen. Her på Hjallerup Marked.

Der har været god forståelse for beho-
vet hos flere af folketingspolitikerne.

Opbakningen til høring om tankerne 
om ”Én fest – én ansøgning” var stor. 
Resultaterne har vi ikke set endnu.

Der er lang vej fra problemerne til 
deres løsning erkender folketingsmed-
lem Bjarne Laustsen og Otto Skak, Sam-
menslutningen af By- og Markedsfester.
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Men nej! Byggesager som nu behand-
les af de certificerede rådgivere er 
med skyhøje priser for private, der 
bliver pålagt deres sikkerhedsgod-
kendelser. I Løgstør måtte et foræl-
drepar betale omkring kr. 70.000 for 
etablering af en læmur. En simpel 
bygningsændring der ønskes lavet 
for at deres handicappede søn kan 
skånes for regn og rusk, når han benyt-
ter sit ynglings legetøj, en trampolin. I 
Aalborg måtte et ægtepar opgive 
etablering af en altan ved deres lejlig-
hed. En skyhøj pris på omkring kr. 
40.000 gjorde det umuligt for dem 
med en altan. 

et lettelsens suk
Tænk hvor mange tusinder af kroner, 
det vil ha kostet landets mange kul-
turelle initiativer som byfester, mar-

keder, festivaler, spejderlejre og 
mange andre aktiviteter. Der 

ville have været behov 
for så store beløb, at 

initiativerne var kvalt 
ved fødslen. Der-
for et lettelsens 
suk, at der fand-
tes en fornuftig 
løsning.

ildsjæle må 
ikke kvæles
Målet med ”Én 
fest – én ansøg-

ning” er ikke nået 
endnu. Dejligt at  

du ufortrødent ar- 
bejder frem imod 

at fjerne bureaukratiet 
omkring ansøgningsjunglen 

for arrangementer. Du formå-
ede at samle den danske kulture-
lite på Christiansborg og 95% af de 
fremmødte var dybt frustrerede over 
de krav, der stilles. Som det blev 
udtrykt ”Vi er ikke computernørder, 
men ildsjæle der kan samle folk til 
kulturelle fælles oplevelser”. Vi skal 
ikke kvæles i papirarbejde omkring 
ansøgninger og ubrugelige certifice-
ringsregler for telte.

Stor hjælp til overlevelse
Du har været en ildsjæl blandt de 
folkevalgte politikere på Christians-

borg. Du har haft forståelse for de 
problemstillinger, vi som leveran-
dører til festligheder har stået i. 
Du har kunnet se foreningslivets, 
festivalernes, byfestkomiteernes, 
idræts- og spejderlivets og mange 
andres kamp for at overleve under 
corona-epidemien. Du har været 
den lille mand/forenings mand, når 
det gælder om at påvirke de, der 
sidder med og bestemmer om hjæl-
pepakkerne. 

Ser problemerne 
der hvor de er
En kamp og indsats der fortsætter 
her i 2021. Det bliver igen et ØV år 
for kulturlivet. Vi håber det bedste og 
at vi får styr på corona.  

Der bliver meget brug for hjælpe-
pakker og for politikere som dig, der 
ser problemerne der hvor de er og 
hjælper med at afbøde dem bedst 
muligt.

lad det værdiløse 
blive brugbart
2021 har nye udfordringer. Her vil der 
i foråret blive udarbejdet nye cer-
tificeringsregler for telte og flytbare 
konstruktioner. De vil træde i kraft 
den 1. juli 2021. Det kræver stor poli-
tisk bevågenhed, hvordan de strikkes 
sammen. Sidste certificeringsvejled-
ning for området var fyldt med visio-
ner omkring sikkerhed, ensartethed i 
hele Danmark, ressource besparelser 
m.v. Vi i den virkelige verden har ikke 
kunnet finde disse værdier. Certifice-
ringsprocessen opleves som noget 
værdiløst, der ikke kan bruges til 
noget.

Certificerede udlejere og 
uddannede konstruktører
Det må ikke ske igen! Vi er klar til at 
være med i kampen for at få bedre 
resultater denne gang. Lad os få flyt-
tet administrationen tilbage til det 
lokale beredskab. Lav en certificering 
af teltudlejerne, uddannelseskrav til 
teltkonstruktørerne og sporings-
mærkning af det materiel, der 
certificeres.

Der har været stor lydhørhed og op-
bakning hos folketingsmedlemmer på 
Christiansborg.

Festuddlejningsbranchen har i flere år 
haft et godt samarbejde med folketin-
get.

Det er 
vigtigt at få 
smilet frem hos 
politikerne og få dem til at omsætte 
sjov til alvor.

Eva Kjer Hansen har været en trofast 
støtte til, at der bør gøres meget for at 
nå ideen med ”Én fest – én ansøgning” 
og at kommunerne forpligtiges til kon-
trol med teltopstillinger.
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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 

Kontakt Otto Skak på: 2887 5050

BRAMDRUPSKOVVEJ 110, KOLDING

Samarbejdet med SlotssøBadet, Danhostel Kolding, Sct. Jørgens 
Gaard og Dronning Dorotheas Badstue giver helt unikke muligheder 
for dit møde eller din messe. Kontakt Otto Skak: 2887 5050

•	 Tæt på motorvejen og midt i Trekantsområdet
•	 Mulighed for hotelovernatning
•	 Adgang til svømmehal
•	 Adgang til wellness og behandlniger

VORES	HELT	UNIKKE	MULIGHEDER	GØR	OS	TIL	DET	BEDSTE	VALG,	NÅR	DU	SKAL	PLANLÆGGE	MESSER	OG	MØDER.
VI GIVER DIG SUCCES SOM ARRANGØR!

www.bsmc.dk  / www.ssbad.dk / www.danhostelkolding.dk

BOOK DINE MØDER OG MESSER
I BRAMDRUPDAM SPORTS- & MØDECENTER

BRAMDRUPDAM	SPORTS-	&	MØDECENTER	-	EN	DEL	AF	SLOTSSØBADET	-	TÆT	PÅ	MOTORVEJEN
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Det kræver stærke konstruktioner til et 
telt, der må opstilles året rundt og af 
mange certifikater fremgår det, at det 
i tiden fra september til maj kun er til-
ladt at have rammetelte opstillet, hvis 
det er overvåget i alle døgnets timer – 
at der er lavet en evakueringsplan – at 
der aldrig må ligge sne på tagdugen.  
Ligeledes anføres det, at telte, der 
opstilles i den nævnte periode, skal 
være opvarmede. 

Mangler informationer, 
er teltet ikke opstillet lovligt
Det er utrolig vigtigt, at udlejning af 
telte i vinterperioden er klar afstemt 
med lejeren og at begge parter er klar 
over de forudsætninger, det er lejet 
under. Mangler disse informationer 
og I ikke har en skriftlig bekræftelse 

på, at lejemålet er indgået under en 
række forudsætninger, så er teltet 
ikke opstillet lovligt og der er en 
åbenlys tvist, hvis noget går galt. Vig-
tigt er det også, at telte der opstilles 
i en periode over seks uger skal have 
byggetilladelse.

Beredskaber 
skal være klar
Sikker jer at lejeren har et snebe-
redskab, der er klar til at rykke ud 
døgnet igennem. Lav en beskrivelse 
til dem om, hvordan de skal yde en 
indsats. Sørg ligeledes for, at lejer har 
et døgnberedskab som er klar til at 
indfri de forudsætninger, som du bør 
have beskrevet skal foretages omkring 
teltet, ved hvilken vindstyrke teltet 
skal evakueres og hvad der skal fore-

tages ved teltet, hvis en evakuering er 
påkrævet.

Snetryksskader 
kan være bekostelige
Uheldet kan ske i løbet af få timer, 
hvis man ikke er opmærksomme på fx 
snefald og kan få store konsekvenser 
for såvel teltet som inventar, personer 
i teltet og omkring teltet. Det kan 
være meget dyrt med skader på telt, 
personer og materiel.

Sikker dig en underskrift
Sikker dig, at lejer har fået og kvitteret 
for modtagelsen af teltet, de vindbe-
lastninger det er godkendt til, evaku-
eringsplan, hvad der skal laves ved 
teltet ved meget vind m.v. Kun når 
det er sket, vil du kunne sove roligt.

pAS på 
med teltopstillinger i snevejr

Lav klare aftaler med lejer om, at det er hans ansvar, 
at der er varme i teltet døgnet rundt, at der er et 
døgnberedskab for teltet og at der aldrig må ligge 
sne på tagdugen.

En nats snefald kan massakrere 
et telts konstruktion.

Lav en klar aftale om, at udlejer ikke har 
ansvar for det inventar, der er i teltet, 
hvis det kollapser.

Sørg for at kunden er informeret om, 
hvordan sneberedskabet skal foretage 
indsats, hvis der kommer sne på taget.



34 Festudlejer.dk

Munkene har 
fundet fidusen

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Midt i byen Hua Hin, Thailand, ligger et munke kloster. Munkene har 
indtjening på forskellige arbejdsopgaver. En af dem er en festud-
lejnings butik, hvor en del af de ting, der traditionen tro bruges til 
Thailandske fester, er på lagerlisten. Varer som er sat på hylder, så 
det er let at orientere sig om, hvilke stel og modeller man ønsker sig.

ingen vil gå ned ved mangel på mad
Kvaliteten er ikke i top i forhold til, hvilke forventninger der er til 
udlejningsvarerne i Danmark. Men! Her skal man tænke på de tradi-
tioner, der er i Thailand og den økonomi, der er til rådighed. Men 
der er ingen, der vil gå ned på mad. Antallet af gryder, pander, tal-
lerkener, glas, bestik m.v. er stor og alle tingene er brugbare.

Munkene leverer varerne i små ladbiler
Laver man en liste over det materiale, man ønsker sig og afleverer 
den til munken, der forestår udlejningen, så er muligheden, at man 
selv henter det eller får varerne leveret. I små ladbiler transporterer 

Genbrugs duge i forskellige farver 
og bredder findes i et stort oplag.

Buddha figurer med forskellig 
pynt er klar til levering.

Aldrig tidligere har jeg set en udlej-
ningsforretning med så stort et lager 
af grydelåg.

Gryder i et stort antal og i forskellige 
størrelser er det også muligt at leje.

Disse runde træborde har mange 
år på bagen. Men når der kommer 
en dug på, så ser man ikke deres 
slitage. 

Borde har de i stakkevis.
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munkene varerne rundt til festligheder i byen. Med 
større biler vil det mange steder ikke være muligt at 
komme frem på mange af byens små gader.

ikke kønt, men velfungerende
Borde og stole leveres til forskellige events i klosteret 
og i byen. Det kan være møder af forskellig art, arrange-
menter i supermarkeder eller helt andre events. Plastik 
stole er den eneste mulighed. Bordene fås i såvel aflange som runde 
borde. Materiel som klart fortæller, at der er tale om godt brugte 
dele, som ikke er af nyere dato. Ikke kønt, men velfungerende.

Munkene har fundet fidusen
Søgning af om der er andre serviceudlejere i Hua Hin gav intet 
resultat. Det må derfor konkluderes, at det alene er munkene, der 
servicerer folk, der skal holde fest. En indsats der er med til at give 
et overskud til klosteret. Derved er aktiviteten med til at holde gang 
i beskæftigelsen for klosterets munke.

Butiksbestyreren får sig her en tiltrængt lur i det varme udstillingslokale.

Udvalget af pyntegenstande er stort.

Det er et blandet udvalg af stole. 
Det i såvel farver som modeller og 
også hvor mange år de har været 
brugt.

Skal borddækningen være mere farverig, kan det ske med 
disse tallerkener.

Vifter i massevis er klar til festdeltagerne. Et 
populært redskab da der kan være høje 
temperaturer.

Små trommer er også en popu-
lær udlejningsvare.
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  Medlemsoversigt:  
Jylland  •  Fyn  •  Skandinavien

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

aalestrup – 9620 
Himmerlands Serviceudlejning & Telte 
Tlf. 22 879 92 64

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

Bjerringbro – 8850 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

Sæby Fest Service

ranum teltudlejning

Aabybro telt- & Serviceudlejning

tommy telt ApS

Festshop.dk

Kelds pølser & Udlejning ApS

himmerlands Service-
udlejning & telte

ørsted telte A/S

nordjysk service- 
og teltudlejning

nord-vest telt- & Serviceudlejning
thisted Servise og Flytteforetning

gear Up green

hop og rul

nykøbing Serviceudljning

Salling Udlejning

ABC telte

jeWi teltudlejnig

losona varme og teltudlejning

hornborg telte ApS
Festgården

vejen-Askov  
telt & Service-

udlejningSjov og lej
nhteC Udlejning

gørding telt &  
Serviceudlejning

Funny-Cars ApS

løgumkloster teltudlejning ApS

vesthop

Aamand Udlejningscenter

lejettelt.dk

jysk Festudlejning

langå teltudlejning

Festudlejnig.com
hjortshøj party Service

tinghøj Service Udlejning

Bisgaard-Sørensen teltudlejning
Brink teltudlejning

gorm’s telt og  
Serviceudlejning

hjørring telt og  
Serviceudlejning

vigerslevlund Udlejning

event Fyn Aps

Svendborg telt &  
Serviceudlejning

Fyns Serviceudlejning

Alletiders party Service

Festudstyr.dk



  Medlemsoversigt:  
Jylland  •  Fyn  •  Skandinavien

Bramming – 6740 
Funny-Cars Aps 
Tlf. 75 18 01 71

Bramming – 6740 
Gørding Telt & Serviceudlejning 
Tlf. 27 28 09 82

Bredebro, Ballum – 6261 
Vesthop 
Tlf. 22 62 10 18

Brørup – 6650 
Sjov og lej 
23 46 85 55

Børkop – 7080 
Losona Varme & Teltudlejning 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming – 8762 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Flemming – 8762 
Hornborg Telte ApS 
Tlf. 75 67 35 00

Harlev – 8462 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

Harlev – 8462 
Brink Teltudlejning 
Tlf. 61 61 49 77

Hobro – 9500 
Festshop.dk 
Tlf. 26 16 16 36

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

langå – 8870 
Langå Teltudlejning 
Tlf. 20 15 62 45

løgumkloster – 6240 
Løgumkloster Teltudlejning ApS 
Tlf. 28 77 52 52

låsby – 8670 
Jysk Festudlejning 
Tlf. 86 95 16 65

nykøbing mors – 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

norge
Skandinaviske medlemmer

Sverige
oslo 
Rent a Tent 
Tlf. +47 906 79 053

randaberg 
PS Selskapsutleie 
Tlf. +47 92 04 21 34

vestfossen
Utleiepartner
+47 90 53 68 20

töllsjö – 51793 
Flying Flerpab 

Tlf. +46 0708 591845

ranum – 9681 
Ranum Teltudlejning 
Tlf. 98 67 68 39

silkeborg – 8600 
JEWI Teltudlejning 
Tlf. 40 30 94 47

snedsted – 7752 
Gear Up Green 
Tlf. 97 19 80 00

sommersted – 6560 
LejEtTelt.dk 
Tlf. 22 57 51 10

spøttrup – 7860 
Salling Udlejning 
Tlf. 22 57 17 00

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

thisted – 7700 
Nord-Vest Telt- & Serviceudlejning 
Tlf. 40 44 65 37

thisted – 7700 
Thisted Service- og Flytteforretning 
Tlf. 97 92 11 12

thyholm – 7790 
Hop og rul  
Tlf. 42 96 00 00

varde – 6800 
Festudlejning.com 
Tlf. 75 22 52 57

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

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

vejen – 6600 
Vejen-Askov Telt & Serviceudlejning 
Tlf. 40 72 18 84

viborg – 8800 
Kelds Pølser & Udlejning ApS 
Tlf. 51 32 42 90

vojens – 6500 
Aamand Udlejningscenter 
Tlf. 74 50 64 40

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

Fyn
kværndrup – 5772 
Festudstyr.dk 
Tlf. 41 11 65 25

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

vejstrup – 5882  
Svendborg Telt & Serviceudlejning 
Tlf. 60 14 95 98

rent 
a tent

Flying Flerpab

Utleiepartner
pS Selskaps -

utleie
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Sjælland • Lolland • Møn
Ballerup – 2750 
Eventudlejning.dk 
Tlf. 22 11 27 27

Bjæverskov – 4632 
Ankers Tivoli 
Tlf. 28 45 33 51

Brøndby – 2605 
First Party A/S 
Tlf. 43 43 40 80

Brøndby – 2605 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 70 11 11 99

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

Glostrup – 2600 
Dansk Eventservice ApS 
Tlf. 28 45 08 96

Glostrup – 2600 
Dansk Firmaeventservice ApS  
Lejfesttelt.dk 
Tlf. 56 58 50 68

Hedehusene – 2640 
FløngPartyTelt 
Tlf. 40 33 62 00

Helsingør – 3000 
OK Serviceudlejning 
Tlf. 20 33 53 54

Holbæk – 4300 
LetLej.dk 
Tlf. 22 57 51 10

Holmegaard – 4684 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

Hvalsø – 4330 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10 

Hvidovre – 2650 
KGO Service- og Udlejning ApS 
Tlf. 51 32 42 90

Jyllinge – 4040 
CC Teltudlejning 
Tlf. 52 17 01 85

kastrup – 2700 
Amager Teltudlejning 
Tlf. 20 72 20 77

 

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

kongens lyngby – 2800 
Bedst til fest Teltudlejning 
Tlf. 39 68 18 68maribo – 4930 
Sydhavsfest.dk 
Tlf. 50 88 80 41

nykøbing sjælland – 4500 
Nykøbing Sjælland  
Service- og teltudlejning 
Tlf. 40 26 13 50

næstved – 4700 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16 

roskilde – 4000 
Bord Dæk Dig A/S 
Tlf. 36 30 36 33

roskilde – 4000 
Delta Fun 
Tlf. 53 34 34 76

roskilde – 4000 
Roskilde Teltudlejning ApS 
Tlf. 46 59 34 84

rønnede – 4683 
Faxe Teltudlejning 
Tlf. 56 71 24 25

sakskøbing – 4990 
Funtastic 
Tlf. 28 84 70 30

skælskør – 4230 
Smartos Telte  
– Din lokale festudlejer 
Tlf. 40 40 24 96

slagelse – 4200 
ShowTech 
Tlf. 58 50 61 51

slangerup – 3550 
Udlejningskompagniet 
Tlf. 23 81 75 70

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

stege – 4780 
Halgruppen 
Tlf. 70 70 75 95 

 
vanløse – 2720 
Cirkus Panik Teltudlejning 
Tlf. 29 37 68 28

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

vemmelev – 4241 
Festbutikken  
– Vemmelev Festudlejning  
Tlf. 57 82 07 19

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

vordingborg – 4760 
Party-Line Teltudlejning 
40 19 55 82

ølstykke – 3650 
Ølstykke Multipavillon 
Tlf. 21 42 61 02

Bornholm
rønne – 3700 
IH Servicecenter 
Tlf. 40 42 18 29

Medlemsoversigt 
Sjælland  •  Lolland  •  Møn

ih Servicecenter

Bornholm
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Medlemsoversigt 
Sjælland  •  Lolland  •  Møn

Charlottenlund 
Udlejning ApS

Bedst til fest 
teltudlejning

Udlejningskompagniet

ølstykke Multipavillon

oK Serviceudlejning

Service 2000 A/S

CC teltudlejning

Festbutikken  
– vemmelev Festudlejning

Smartos telte  
– Din lokale testudlejer

Sydhavsfest.dk

Funtastic

eventudlejning.dk

party-line teltudlejning

UC festcenter

Showtech

halgruppen
o.B.Wiik

nykøbing Sjælland 
Service- og teltudlejning

Fest- og Service.dk

UC festcenter

Ankers tivoli

hold Da helt Fest

Cirkus panik 
teltudlejningletlej.dk

Faxe teltudlejning

Fløngpartytelt

Delta Fun
Bord Døk Dig A/S

Dansk event-
service ApS

hvalsø telt-
udlejnig

St. Merløse

Kgo Service- 
og Udlejning ApS

Amager 
teltudlejnig

Dansk Firmaeventservice ApS
Fyns Serviceudlejning

First party A/S
vallensbæk

Bornholm
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

En model for fremtidige corona-test 
telte er blevet indkøbt af og opstillet 
ved Aalborg Universitetshospital på 
Hobrovej i Aalborg. En 675 kvadrat-
meter stor telthal hvor faciliteterne er 
blevet forbedret væsentligt i forhold 
til tidligere opstillede telte. 
Det med en kraftig stålkonstruktion, 
der er beregnet efter alle gælden-
de normer og forudsætninger, og 

stort set kan matche alle vejrforhold. 
Vægge/tag og sider er isolerede 
og hallen er med opvarmning, køl 
og klimaanlæg, sensorstyrede dør-
åbnere og med et gummiunderlag 
i undersøgelsesafsnittet. En sektion 
der er indrettet med en modtagelse 
med tre betjenings luger, et 200 
kvadratmeter stort ventelokale, et 
undersøgelsesområde med et stort 
antal båse og et udgangsparti. 

ny type vurderingsklinik har vakt  interesse
nye standarder for corona-telt i Aalborg

Vurderingsklinikken er lavet af en kraftig 
konstruktion, der gør den sikker under alle 
vejrforhold.

Båsene til undersøgelsesrum er la-
vet sådan, at de hurtigt kan omstil-
les i størrelse.

Brede gangarealer gør 
det muligt for gående at 
passere evt. sygesenge 
og holde god afstand.

På faste arealer er placeret håndspri-
tautomater, engangs papir og andet 
materiel.



I venteområdet ser man tydeligt de 
kraftige profiler, som er bærende for 
hallen.

Automatisk åbnende døre forhin-
drer smitte ved berøring af håndtag.
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ny type vurderingsklinik har vakt  interesse
temperaturen er stabil
En ualmindelig tiltalende konstruktion 
hvor man som besøgende borger 
føler sig på sikker grund. Hvor der ikke 
er træk eller svingende temperaturer. 
Hvor dagslys gennem monterede vin-
duer lyser op og hvor temperaturen 
er passende, uanset hvor varmt eller 
koldt der er uden for telthallen. Det 
sørger det raffinerede klimaanlæg for, 
som er installeret.

Direkte adgang til hospitalet 
Teltkonstruktionen er tilpasset Aal-
borg Universitetshospitals behov. En 
dobbeltdør er placeret ved indgang 
til hospitalet. Derved er der mulighed 
for at transportere sengeliggende 
patienter direkte fra hospitalet og til 
vurderingsklinikken. 

isolering giver god akustik
Med en 100 mm fast isolering i mel-
lem dugene, gavle, sider og tag sikrer 
man muligheden for at kunne regu-
lere temperaturen. Dermed giver det 
også lydmæssigt en god akustik i 
telthallen.

Udviklet og opstillet 
på kun seks uger
Hallen er fremstillet og leveret af 
Halgruppen, Stege, i tæt samarbejde 
med repræsentanter fra Aalborg Uni-
versitetshospital og salgskonsulent 

Kim Kielstrup, Halgruppen. En opga-
ve hvor tilpasning, levering og opstil-
ling skulle færdiggøres på kun seks 
uger. Tidsfristen blev overholdt og 
konstruktion og inventar fungerer efter 
hensigten. Succesen har betydet, at 
andre sygehuse er meget opmærk-
somme på nytænkningen. Halgrup-
pen er en world-wide leverandør og 
har lang erfaring med levering af telte 
og lagerhaller med alt fra telthaller til 
stålkonstruktioner. Vi leverer projekter 
til hele verden og skaber kundetilpas-
sede eller nøglefærdige løsninger til 
vore kunder.

I telthallens sydlige ende er der 
placeret toiletforhold. Ligeledes 
er der et venteværelse samt et 
teknikrum.

Der er et areal til rådighed, hvis borgere 
får behov for at ligge ned.

En dobbeltdør mellem ventelokale 
og undersøgelsesafsnittet giver let 
adgang for kørestole, sygehussenge 
og anden bred passage.
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Kursus for 
festudlejningsbranchens

TelTopsTillere

Dato for afholdes sendes  
pr. mail straks vi kender dem:

– AMU mål: 40583
Montering og indretning 

af rammetelte – 1
Dato for afholdes sendes  

pr. mail straks vi kender dem:
– AMU mål: 40581

Koordinering af 
teltmontage – 2

TilmelDing
Tlf. 9633 2215

www.efteruddannelse.dk 
E-mail:  

tih@amunordjylland.dk

2021

Kurser for festudlejningsbranchen

Teltopstillere 

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211
aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Vi er eksperter i alt det, du står og mangler

Vælg os som 
din grafiske 

samarbejdspartner

Aars Bogtryk & Offset
Himmerlandsgade 150 

9600 Aars
Tlf. 98 62 17 11

aarsbogtryk@aarsavis.dk
www.aarsbogtryk.dk

Roll-ups
Flyers

Visitkort
Logodesign
Menukort

Bordkort
Beachflag
Bannere

Messeudstyr
Plakater

Bilreklame
Skilte

Kalendere
Foldere

– og meget mere

Ring og 

få et festligt 

tilbud!

Små flasker med håndspritgel påført  brancheforeningslogo står 
klar til afspritning.

håndspritgel til festudlejere
Der er gjort klar til, at vi vil kunne håndtere udfordringerne 
med håndspritgel til efterårsmødet på Christiansborg, gene-
ralforsamling og Festmessen på Comwell Middelfart. Små 
flasker håndspritgel i 30 ml flasker med brancheforeningslogo 
var klar til at spritte hænderne med.

Desværre må vi erkende, at efterårs- og forårsmøde og fest-
messen ikke kan gennemføres grundet corona-krisen. Men! 
Håndgelen er klar til de næste sammenkomster i branche-
foreningen.
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Vælger man at installere en vide-
oovervågning af arbejdspladsen, så 
er det vigtigt, at alle personalemed-
lemmer er informeret herom. 

Datatilsynet har udtalt kritik af flere 
arbejdsgivere, som ikke har opfyldt 
deres oplysningspligt ved brug af 
kontrolforanstaltninger over for deres 
medarbejdere.

vigtige informationer
Informationspligten er vigtig at over-
holde og består af:
•	 En skriftlig information om brugen 

af overvågningen, som er/bliver 
installeret.

•	 En redegørelse af formålet med 

behandlingen af oplysningerne.
•	 Retsgrundlag for behandlingen af 

de indsamlede oplysninger.
•	 De berørte personoplysninger.
•	 Det tidsrum som oplysningerne vil 

blive opbevaret i.

Det er vigtigt, at medarbejderne får 
informationerne på skrift og at de er 
let tilgængelige for personalet.

indsættelse af link 
opfylder ikke kravet
Datatilsynet er nået frem til, at det ikke 
vil være let tilgængeligt at indsætte 
et link i en ansættelseskontrakt og/
eller i en velkomstmail til en ansat, 
hvor informationen fremgår, uden 
specifikt at henvise til information 
vedrørende kontrolforanstaltninger.

Det vil ej heller være tilstrækkeligt at 
give informationen mundtligt.

informations forslag
Forslag til informationer omkring 
installationer af video-overvågning vil 
være følgende:
•	 Informer medarbejderne på et 

personalemøde om video-over-
vågningens installation.

•	 Hvordan optagelserne vil blive 

opbevaret og hvad de vil  blive 
brugt til.

•	 Hvilke persondata der indgår i 
video-overvågningen og hvor 
længe de vil blive opbevaret.

•	 Hvilken procedure der vil være 
for at få personoplysningerne slet-
tet, hvis der er medarbejdere, der 
ønsker det.

•	 Skriv det ind som et specielt punkt 
i medarbejderhåndbøger, som 
fysisk udleveres til personalet.

•	 Skriv det ind i de ansættelses 
aftaler, som udstedes og udleve-
res fysisk.

•	 Lav et opslag på opslagstavlen i 
personale lokaler.

•	 Gennemgå informationsmaterialet 
sammen med tillidsrepræsentan-
ten.

•	 Vær opmærksom på, at der i 
nogle overenskomster er inde-
holdt særlige varslingsregler for 
indførelse og opsætning af kon-
trolforanstaltninger.

Mangler du informationer omkring 
installering og brug af kontrolforan-
staltninger, så kan der hentes 
yderligere information hos 
Datatilsynet.

installation af video-overvågning 
kræver information til medarbejdere
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Kunderne er i 
CentrUM 

hos Bedst til Fest
Tekst og fotos af Heine Pedersen

En kritisabel levering af service til en 
familiefødselsdag i simple papkas-
ser fik Karsten Elfelt Halkærs tanker i 
gang med, at det kunne gøres mere 
professionelt. Han mente, at kun-
derne skal være glade fra de mod-
tager den første del af en levering. 
Derfor er det vigtigt, at de får tingene 
leveret i noget professionelt embal-
lage. Det er den første oplevelse, 
man husker og den, der er med til, 
at man henvender sig igen til den 
næste fest. Han tog udfordringen op 
og i 1994 tog han springet til at åbne 
festudlejning Bedst til Fest, Kongens 
Lyngby.

1.100 udlejnings enheder
Ti års erfaring fra af eget supermarked 
i Skovlunde blev taget i brug. Kunden 
skal være i centrum, kvaliteten høj, 
logistikken skal fungere optimalt, det 

giver de gode oplevelser og giver 
kunderne lyst til at komme igen. Kun-
derne skal have det, de har brug for 
og der er en palet på omkring 1.100 
udlejningsenheder. Det Bedst til Fest 
ikke har, skaffer de. Med samarbejde 
med otte underleverandører er det 
sjældent, at man melder pas over for 
kundeønsker.

Først med hjemmeside
– I de 26 år vi har drevet vores udlej-
ningsforretning har vi fået opbygget 
en trofast kundekreds. En tredjedel 
er private kunder, mens de øvrige to 
tredjedele er erhvervskunder. Som 
de første inden for festudlejnings-
branchen startede vi op med at præ-
sentere os med hjemmeside. Prio-
riteringen er kvalitetsvarer til fornuf-
tige priser. At vi havde et indgående 
kendskab til de varer, vi udlejede 
samt en høj service var med til at give 

Karsten Elfelt Halkærs, 
Bedst til Fest, har formået at 
omsætte ord til handling, når det gælder 
om at sætte kunderne i centrum.

Allerede ved indgangen til 
Bedst til Fest oplever man en 
stemning af, at man er vel-
kommen.

Mangler du nogle af denne type stol, 
eller har du nogen til salg, så er Karsten 
Elfelt Halkærs klar til en handel.

Let transport af tungt materiel sparer 
unødvendige løft.



Jukeboksene er afløst af Sound 
bokse, hvor mulighederne er 
mange, når det gælder mu-
sik.
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stor kundetilfredshed. Et koncept, 
hvormed vi har fastholdt tilgangen 
af nye kunder, siger direktør Karsten 
Elfelt Halkærs, Bedst til Fest.

vi er afhængige af kunderne
– Udlejningsvarerne skal være så 
håndterbare som muligt. Vi leverer 
derfor alle glas, kopper og tallerkener 
i plastkasser. Bestik er optalt og leve-
res i plastindpakning. Vi pakker alt 
vor materiel ind i plastik, så kunden 
kan se, at vi værner om vort materiel. 
Et strint regn skal ikke påvirke varerne. 
Jo mere hygiejniske vi er, jo mere 
respekt og glæde er der hos kunder-
ne. Jo lettere det er at transportere 
materiellet, jo mere tilfredse bliver 
kunderne. Kunderne skal mærke, at 
de ikke er afhængige af os, men at vi 
er det af dem.

Fra pulterrum til stort lager
– Vi startede op hjemme i kælde-
ren, hvor pulterkammeret blev ryddet 
og fyldt med udlejningsmaterialer. 
Vi fyldte svigermoderens garage og 
fandt andre steder til vort lager. Det 
indtil vi fik købt en hal i Kongens 
Lyngby, hvor vi stadig har til huse. Vi 
havde friplads og lejede et areal ud 
til et teltfirma. Vi blev gode samar-
bejdspartnere. Vi fik et samarbejde 
med etablerede udlejere om, at vi 
kunne levere til dem. Dermed var 
deres investeringsbehov og lager-
plads behov mindre. Vi lejede en 
række materiel ind hos andre udle-
jere og udvidede dermed vores vare-
sortiment. Kunderne holdt af at bruge 

os som leverandør. Her kunne de få 
det, de havde behov for på ét sted, 
fortæller Karsten Elfelt Halkærs, Bedst 
til Fest, Kongens. Lyngby.

Dygtige medarbejdere 
betaler sig
– Med egen kørselsafdeling kan vi 
levere varerne i hele Storkøbenhavn 
og på Sjælland. Vil man selv hente 
varerne, er man velkommen til det 
og det er der mange, der gør. Det 
betyder, at vi hele året har mange 
udlejninger og at vi derfor har brug 
for dygtige medarbejdere ved såvel 
udbringning som på lageret. Vi ser-
vicerer kunderne optimalt og udvikler 
nye tiltag, når vi bliver opmærksom-
me på behov. Jo længere tid der går, 
jo mere ændres vanerne. Det er der-
for vigtigt at være opmærksomme 
på, hvad der rører sig.

vi er der, når kunderne har 
brug for os
– Corona-krisen har bombet os 20 år 
tilbage. Fra at vi i mange år har haft 
omkring 1.800 udlejninger har det i 
2020 været reduceret til under halv-
delen. Det har gjort ondt på økono-
mien. Vi glæder os dog over, at det 
er et forbigående problem. Vi er klar, 
når corona-krisen er overstået. Med et 
trofast kundeklientel så kører det snart 
igen. Vi bruger tiden til at renovere 
vort materiel. Vi laver transportma-
teriel, så det er så let som muligt for 
kunderne at håndtere varerne, fortæl-
ler Karsten Elfeldt Halkærs, Bedst til 
Fest, Kongens Lyngby.

Kunderne får 
en hurtig kontakt 
til kvalificerede  
rådgivere når de  
kontakter Bedst  
til Fest.

Duge og servietter leveres indpakket i 
plastik.

Specialudviklede transportvogne gør 
det let at transportere borde og andet 
materiel.
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Kan du som arbejdsgiver 
bede en medarbejder 
om at holde ferie i næste uge?
Ja måske! Ferieloven siger, at 
hovedferien skal varsles med 3 
måneder og restferien med 1 
måned over for lønmodtageren. 
Man kan altid aftale, at ferien 
afholdes med kortere varsler.
Ferieloven indeholder også en 
bestemmelse om, at disse fri-
ster kan tilsidesættes i særlige 
tilfælde – det er det, der kaldes 
Force Majeure.

Kan man kræve 
at komme på 
arbejde, hvis 
ens planlagte 
ferie er aflyst?
Nej! Det har man ikke krav på. 
Hvis du og medarbejderen 
har aftalt, at han/hun holder 
ferie i en vis periode, så har 
en lønmodtager ikke ret til at 
komme på arbejde, hvis ferie-
rejsen aflyses.

Arbejdsgiver og lønmodtager 
kan aftale, at ferien flyttes til et 
senere tidspunkt.

Kan man afskedige med en dags varsel 
på grund af corona?
Nej! Hverken Funktionærloven 
eller overenskomsterne gør, at 
man kan opsiges med kort var-
sel. heller ikke i tilfælde af force 

majeure eller i andre særlige situ-
ationer. Afskedigelse skal ske efter 
det, der står i overenskomst eller 
ansættelsesbrev.

Corona er helt sikkert en meget 
sær lig situation. Om situationen 
om kring corona i det konkrete 
tilfælde kan begrunde, at varsels-
reglerne tilsidesættes, kommer 
dog an på den konkrete situation.

Kan I opnå enighed om, at arbejds-
ugen ændres til en ferieuge, vil 
det være OK.

HTS tentiQ GmbH are on the lookout for two 
sales managers to represent our company within 
the Scandinavian region. Working closely with 
the HTS tentiQ team, the focus will be to drive 
sales of our wide range of temporary event and 
industrial structures to both existing and new 
clients throughout Denmark, Sweden and Norway. 
Ideally you will have a sales background with prior 
experience working within the event or industrial 
sectors. A technical understanding of temporary 
structures would be an advantage but not essential. 

We o� er: 

•  Competitive salary
•  Target based bonus 
•  Retirement allowance
•  Company car 

For further information on this new role 
please call +44 (0) 7816 849590 or email 
salesskan@hts-tentiq.com

Your approach will be handled with confi dentiality. 
We look forward to hearing from you!

SALES MANAGER TEMPORARY STRUCTURES INDUSTRYTEMPORARY STRUCTURES INDUSTRY

HTS tentiQ GmbH | Hinter der Schlagmühle 1 | 63699 Kefenrod | Germany | hts-tentiq.com

HTS tentiQ GmbH er på udkig efter to salgschefer 
til at repræsentere vores virksomhed i den 
skandinaviske region. I tæt samarbejde med HTS 
tentiQ-teamet vil fokus være på at drive salget 
af vores brede udvalg af midlertidige event- og 
industristrukturer til både eksisterende og nye 
kunder i Danmark, Sverige og Norge. Ideelt set har 
du en salgsbaggrund og erfaring med at arbejde 
inden for event- eller industrisektoren. En teknisk 
forståelse af midlertidige strukturer ville være 
en fordel, men er ikke nødvendigt.   

Vi tilbyder:

•  Konkurrencedygtig løn
•  Målbaseret bonus 
•  Pensionstillæg
•  Firmabil

For yderligere information om denne nye rolle 
bedes du ringe til +44 (0) 7816 849590 eller 
sende en e-mail til salesskan@hts-tentiq.com

Din ansøgning vil blive behandlet fortroligt. 
Vi ser frem til at høre fra dig!

SALGSCHEF INDUSTRIEN FOR MIDLERTIDIGE STRUKTURER
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Kan CoronApAS 
redde store 
arrangementer?
Håbene hos Dansk Live der repræ-
senterer danske festivaler og spille-
steder er store. Et nyt covid-19-vacci-
nepas forventes lanceret her i starten 
af 2021 og udvikles af Sundheds- og 
Ældreministeriet. Esben Marcher, 
Dansk Live, er optimistisk. Han tror, 
at mange festivaler vil bruge vaccine-
passet som en sikkerhed for, at der 
ikke sker smitteudbud ved gennem-
førelse af arrangementerne.

– Ved brug af hurtigtest, covid-
19-vaccinepas, eller dokumentation 
for, at man har antistoffer efter et syg-
domsforløb, skal være med til at give 
coronafri festivaler, håber Esben Mar-
cher, Dansk Live, ifølge DR. Nyheder.

Folk drømmer om 
igen at kunne mødes
Også formanden for Sammenslutnin-
gen af By- og Markedsfester Otto 
Skak tager godt imod coronapasset. 
Han håber, at det sammen med den 
omfattende vaccination der er i gang, 
vil kunne åbne op for større arrange-
menter igen.

– Vi står i en helt speciel situation. 
Folk drømmer om, at de igen kan 
mødes på markedspladser, dyrskuer, 
til by-sports og idrætsfester, festiva-
ler, åbne koncerter og mange andre 
steder. Den uheldige covid-19-smitte 
har gjort det umuligt. Den smitte-
spredning vi oplever giver ikke umid-
delbart troen på, at der i foråret bliver 
åbnet op for aktiviteter med mange 
mennesker. 

Alle mærker den psykiske 
frustration
– Det vil være ødelæggende for fol-
kesundheden, hvis vi i et år mere skal 
aflyse alt det, som folk gerne vil. Alle 

mærker den psykiske frustration, som 
opstår ved at vi skal samles så få som 
muligt, siger formand for Sammen-
slutningen af By- og Markedsfester 
Otto Skak.

Han oplyser at der fra mange sider 
arbejdes benhårdt på at skaffe løs-
ninger, der kan være med til at åbne 
samfundet og store events. Ved et 
samarbejde med myndighederne 
håber han det lykkes, så 2021 igen 
bliver et kulturelt oplevelses år.

Alle kreative initiativer 
skal frem
Han bakkes op af brancheforenings-
formand Claus Petersen, Branche-
foreningen Danske Festudlejere. Her 
arbejdes der ligeledes frem imod at 
få gang i hjulene igen. Han mener, at 
coronapasset sammen med andre 
tiltag vil kunne være en nøgle til 
åbning. Alle kreative initiativer skal 
frem og festarrangørerne skal indstille 
sig på, at en række nye udfordringer 
skal løses.

Fly- og rejsebranchen 
vil få et løft
Også fra Michael Svane, Branchedi-
rektør i Dansk Industri Transport, er 
der stor tilfredshed at spore. Han 
mener, at det vil være et stort løft for 
fly-og rejsebranchen, at der indføres 
et vaccinepas.

For politiet har det været en 
umulig opgave at håndhæve 
forsamlingsforbuddet på  5 
og 10 personer.

Brancheforeningsformand Claus Peter-
sen ønsker alle kreative ideer frem, så 
der kan komme gang i aktiviteterne igen.

Det brænder i mange igen at komme 
ud på en tivoliplads.

Branchedirektør Michael Svane (th) ser 
frem til coronapasset. Det vil blive et 
stort løft for fly- og rejsebranchen.
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      Håndtering af teltmateriale har aldrig været nemmere! 

•	 Med Flexmover undgår du tunge løft 
•	 Får et effektivt arbejdsflow 
•	 Tjen din investering hjem flere gange   

- Nå mere og undgå skader

 Kontakt os allerede i dag for 
 en uforpligtende snak!

                      

    LAD FLEXMOVER TAGE SLÆBET        

                     
                            AL-LIFT ApS • Transportvej 23 • 7600 Lemvig • Tlf 9710 1074 • e-mail info@al-lift.com • www.al-lift.com 



Serviceudlejning er også en 
del af de mange aktiviteter PS- 
Selskabsutleie AS har i gang.

 Festudlejer.dk 49

Stavanger er en ualmindelig flot by med 
masser af aktiviteter.

Far og søn Per-Erik og Svein Haga er 
klar til at tage imod os og vise rundt på 
deres udlejningsfirma.

PS-Selskabsutleie AS har en stor ære af 
at byens store events er en succes.

Et af Stavangers største blomster og 
planteforretninger er bygget af PS-Sel-
skabsutleje AS.

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Efteråret byder på en stor ople-
velse. Efterårsmødet afholdes nemlig 
i Norges ”olieby” Stavanger, hvor PS-
Selskapsutleie AS tager godt imod 
os. Indehaverne Per-Erik Haga og 
Svein Haga, Randaberg, Norge er klar 
til at tage imod os. En festudlejning 
der har en spændende historie med 
en kraftig ekspansion gennem årene. 
Det i et land hvor det at eje tilside-
sættes af at leje. Store oliemesser 
i Stavanger har tradition for store 
teltarrangementer. Ligeledes er byen 
kendt for sin helt store event ”GLAD-
MAT – FESTIVALEN” som er et af nor-
ges største kulturrelle arrangementer 
og Stavangers stærkeste mærkevare. 
Omkring 250.000 mennesker samles 
til denne event.

Mange gøremål
PS-Selskapsutleie AS leverer alle telte 
og inventar til Gladmat Festivalen. Det 
samme til byens store olie-festivaler 
og mange andre store arrangementer 
i Stavanger og omegn. Telte opstil-
les ligeledes for mange af områdets 
restauranter og forretninger. Der udle-
jes toiletter til Stavanger kommune 
som opstilles ved endestationerne 
for bus ruter. De var de første der 
lavede garager til deres selvkørende 
busser. Mangler man forlystelser til 
børn og unge, så er det ligeledes PS-
Selskapsutleie der kan hjælpe med at 
løse opgaven. 

virksomhedsbesøg 
og rundture
Der bliver på efterårsmødet i Stavan-
ger arrangeret besøg hos PS-Selskap-

sutleie AS i Randaberg. Udflugt ud i 
det smukke opland til steder, hvortil 
firmaet udlejer telte. Der bliver rund-
tur i Stavanger, hvor havneområdet 
danner rammen omkring afviklingen 
af Gladmat Festivale.

norge har været en succes
Et efterårsmøde hvor et kollegialt 
samvær og udveksling af ideer har 
en stor prioritet. Vi har tidligere med 
stor succes besøgt kollegaer i Norge. 
I 2014 besøgte vi Vågå Arrangement 
Service med Stein Ålstedt som arran-
gør. En stor oplevelse med besøg af 
borgmesteren, rundvisning i Vågå og 
omegn. 

Der kommer senere tidspunkt for 
turen til Stavanger hvor det endelige 
program præciseres.

Gladmat Festivalen i Stavanger samler årligt omkring 250.000 deltagere. Eventen er et 
af Norges største kultur arrangementer.

efterårsmøde i Stavanger
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Behovet for at kunne uddanne sig 
har været udpræget. Man vil gerne 
vende den tomgang, der har været 
grundet mange udsatte og aflyste 
arrangementer til fremgang for ens 
virksomhed. Det bliver der mulig-
hed for nu. Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere har taget initiativ til 
samarbejde med AMU-Nordjylland 
og Aalborg Handelsskole om kurser.

teltkurser i foråret 2021
Grundet corona-krisens restrektioner 
har det desværre været nødvendigt 
at aflyse planlagte kurser. Vi finder 
nye afviklingsdatoer straks efter at der 
åbnes op for kurser igen. Information 
herom sendes pr. mail til alle med-
lemme af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere

Få tingene til at køre 
ved opstillinger
Et nyt tilbud fra AMU-Nordjylland, 
som er klar med et nyt kursusforløb. 
Et to dages kursus for ejere/ledere af 
festudlejninger. Indholdet er at arbej-
de med formidling, kommunikation 

Deltag i kurser og få  et personligt løft
og udarbejdelse af en 4-punktsplan. 
En klar formuleret instruktionsmanual 
til oplæring af en elev i en given 
arbejdsfunktion. Der tænkes her på 
den funktion der er i at instruere nye 
medarbejdere i de arbejdsfunktioner, 
der er med opstilling af telte. Man 
kommer på kurset til at arbejde sam-
men to og to. Et kursusforløb der 
veksler mellem teori og praksis.

lav en personlig arbejdsplan
Anden dagen bliver et forløb, hvor 
man arbejder på et teltudlejningsfirma 
og skiftevis instruerer/sidemandsop-
lærer sine kollegaer i at udføre den 
givne arbejdsfunktion. Der gives feed-
back og der laves personlig arbejds-
plan. Det med henblik på, hvad man 
skal hjem og træne i hverdagen. Kurset 
afvikles med overnatning, således at 
der bliver en værdifuld tredje halvleg.

hvor og hvornår?
Der er grundet corona-restriktionerne 
ikke sat et endeligt afviklingstids-
punkt. Afviklingsstedet bliver i Nord-
jylland. Holdstørrelsen vil være 12-16 
personer. 

Der vil blive arbejdet to og to på kurset med information og kommunikation.

Kendskab til de krav lovgivningen kræ-
ver er vigtigt for teltmontørerne.

Mange dele er indeholdt i teltkurserne 
som fx brandslukning.



Deltag i kurser og få  et personligt løft
Få styr på det 
administrative arbejde
I samarbejde med Aalborg Handels-
skole tilbydes der et kursusforløb for 
ejere og medarbejdere i en festudlej-
ningsvirksomhed.

Her bliver fokus rettet mod den admi-
nistrative del af en virksomhed. Der vil 
være introduktion i budgetlægning 
af forskellige typer, regnskabsstyring, 
virksomhedsøkonomi, kalkulationer 
og nøgletal. Der vil blive taget fat på, 
hvordan man kan knække sit regn-
skab, herunder at kunne læse og 
anvende relevante nøgletal og KPI’er, 
forretningsudvikling og formidling af 
nøgletal. 

økonomi
Der er tale om et kursusforløb fra 
mandag til torsdag. Det afvikles med 
overnatning for de, der ønsker det. 
For deltagere med over 60 kilometer 
fra bopæl til kursusafviklingsstedet, 
betales der et betydeligt tilskud til 
overnatning og bespisning under kur-
set. Der udbetales kørselsgodtgørelse 
til deltagere med over 120 km trans-

port mellem hjem og kursussted. Der 
vil ligeledes kunne søges om løntabs-
godtgørelse svarende til kr. 881,00 
pr. deltager pr. dag.

Der bliver tale om en deltagerpris for 
kurset på kr. 504,00. Den gælder for 
de, der er i AMU-målgruppen. For 
kursister der ikke er omfattet af disse 
regler er kursusprisen kr. 2.157,00.

Alle kan være med
– Deltagelsen i kursusforløbene til-
rettelægges således, at alle kan være 
med. De vil kunne være med til at 
give såvel ejere som medarbejdere 
et løft. Nye tanker og muligheder vil 
kunne sættes i gang, siger konsulent 
Heine Pedersen, der er projektma-
ger.

information via mail
Grundet de eksisterende corona-
restriktioner er der ikke sat afviklings-
sted og tidspunkt for kursusafviklin-
gen. Det vil alle medlemmer af Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
blive informeret om via mail.

Kurser er et vigtigt element for at medarbejderne kender deres arbejdsopgaver.

Kendskab til de krav lovgivningen kræ-
ver er vigtigt for teltmontørerne.

Information og kommunika-
ti on er vigtige redskaber ved 
arbejdsfunktioners udførelse.

Administration og økonomistyring er 
grundlæggende for en festudlejning.

Det er vigtigt at sætte fokus på, hvor-
dan man administrativt klarer udfordrin-
gerne.
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Hos Tommy Telt i Nørresundby har 
iderigdommen frit spil. Corona-krisen 
skal ikke slå firmaet ud af kurs. 

Stilhed ud over det normale
Der har været gang i teltene i løbet af 
2020, da firmaet har leveret corona-
telte og totalløsninger til en række 
sygehuse i Nordjylland. Hertil kom-
mer mange telte til institutioner, sko-
ler, plejehjem, konfirmationer og jule-
fester. Det har været med til at holde 
hjulene godt i gang. Men! Det har 
været en speciel oplevelse. I mange 
uger har der kun været et begrænset 
antal personale og det har givet en 
stilhed ud over det normale.

ny vaskemaskine 
kører på højtryk
Det har givet Tommy Telt mulighed 
for at tænke tanker. Et ønske om en 
vaskemaskine til tag- og sideduge 
er blevet indfriet og den kører på 
højtryk. En mand kan betjene alle 
processerne i vasken, hvilket er en 
betydelig mandskabsbesparelse.

Se muligheder 
frem for 
forhindringer

Klar til snerydning
En mulighed for at kunne holde med-
arbejdere i gang i vintertiden kunne 
være snerydning. Der er derfor blevet 
indkøbt tre traktorer med fejekost 
og salt- eller sandspreder. Corona 
kom helt af sig selv, men sneen har 
man ikke set noget til. Dog har der 
været enkelte dage med saltning. 
Om sneen kommer, vil tiden vise. Gør 
den, så er der redskaber til at få den 
ryddet væk med.

lagercontainere udlejes
Har man brug for en lagercontainer, 
så har Tommy Telt også det. På den 

store plads der er omkring firmaet er 
der plads til i første omgang 25 con-
tainere. Håndværkere, der mangler 
lagerplads eller har brug for midlerti-
dig opbevaring, har vist stor interesse 
for lejemål af disse. 

Lejerne får kodenøgle til såvel porten 
ved indkørslen som til containeren. 
Der bliver lavet automatisk belysning 
af pladsen og overvågning af området.

Man skal ikke gå i andres fodspor, for 
så kommer man aldrig foran, erfarede 
Tommy Telt i sin læretid som tømrer 
og det har han taget til sig.

Den splinterny vaskemaskine folder 
automatisk tagdugene, når de har væ-
ret i vaskemaskinen. Det gør, at en mand 
alene kan klare vask og sammenrulning. 
Den klarer seks til otte tagduge i timen, 
dog afhængig af længden på disse.

Håndværkere og private kan leje en 
container og få nøgle til at kunne gøre 
brug af den hele døgnet.

Fem at firmaets lastbiler har fået num-
merpladerne taget af og er afmeldt, så 
vægtafgift og forsikringer spares.

Seks snerydnings 
traktorer er klar til at 

rykke ud til snerydningsopgaver 
i Nørresundby og Aalborg.
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Bøderegn til lastbiler i oktober 2020

Det koster at parkere 
foran en indkørsel

Byline

88 danske og 366 udenlandske last-
biler brød p-reglerne på de statslige 
danske rastepladser i oktober 2020. 
Det viser de nyeste tal fra Færdsels-
styrelsen, der varetager kontrollen.
 
Der er tale om en stigning i antallet 

af udskrevne P-afgifter – både for 
de danske og for de udenlandske 
chauffører. 
318 gange brød chauffører i uden-
landske lastbiler nemlig reglerne i 
september 2020, hvilket i øvrigt var 
markant flere gange end i august i år, 
hvor tallet var på 155.

Til sammenligning modtog lastbil-
chauffører i danske køretøjer en par-
keringsafgift i alt 52 gange i septem-
ber 2020 mod 34 gange i august 2020 
– så også her er der altså med tallene 
for oktober 2020 tale om en markant 
stigning.

Udenlandske lastvognschauffører har på et år mere end fordoblet antallet af ulovlige parkeringer på statslige rastepladser.

Byline

Som festudlejer er det oplagt, at man kommer så tæt på opstillingsste-
det som muligt. En parkering foran indkørslen til kundens hus er en nor-
mal løsning, men ulovlig. Ifølge Færdselsloven må ingen parkere foran 
indkørsel, porte og lignende. Politiet har ikke mulighed for at vurdere, 
hvorvidt bilen foran indkørslen tilhører husets ejer eller en gæst. Du må 
således ikke engang parkere den ud for egen indkørsel.

p-bøde foran indkørsel 
kr. 510,00 – op til kr. 1.020,00 foran port
Det koster 510 kroner i døgnet, men man kan kun højest få tre bøder a. 
kr. 510,00 for den samme forseelse. I storbyer kan man få en bøde på 
det dobbelte, hvis man parkerer foran en port.

Fjernes bilen, skal der betales for transport og opbevaring
Man kan risikere, at politiet fjerner ens bil efter de første tre dage, hvis 
man ikke selv flytter bilen. Hvis din bil er blevet fjernet af politiet, skal 
man kontakte politiet for at få den frigivet. Det koster betaling for trans-
port og opbevaring af bilen.

offentligt område
Som udgangspunkt må man holde, hvor man vil på sin egen grund. 
Men området ved udkørslen er offentligt område. Derfor skal reglerne 
om offentlig parkering følges.

Medlemmer af Branche-
foreningen Danske Fest-
udlejere har mulighed 
for at indrykke en GRATIS 
ANNONCE i Festudlejer.
dk, hvis du vil købe eller 
sælge udstyr.

Materiale til Festudlejer.
dk maj udgaven 2021 skal 
være os i hænde senest 
den 5. april 2021.

Det sendes til: 
heine@festudlejer.dk

KøB/SAlg
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grisene sikrer, at 
økonomien hænger  sammen
Tekst og fotos af Heine Pedersen

Skal/skal ikke! Det var et spørgsmål for  
Lars Krogsgaard og hans far. Skulle 
de købe et telt til moderens fødsels-
dag eller leje et. Det blev til et køb 
og blev begyndelsen på en karriere 
som teltudlejer. En udfordring der fik 
ny næring, da han ville købe noget 
brugt plastikgulv af Sara Telte. Gulvet 
blev købt og et nyt telt kom med. Et 
tilbud om et samarbejde så han skulle 
levere telte til markeder i Jylland og 
på Fyn blev der taget imod og nye 
udfordringer startede op. 

pressede priser 
blev justerede
Priserne på kræmmermarkederne var 
presset helt i bund. Store udbydere 
på området havde sat sig på leverin-
gerne. Men efter at Lars Krogsgaard, 

LejEtTelt, havde vundet arrangørernes 
hjerte, måtte etablerede udlejere se 
sig rendt over ende. Priserne blev 
efterfølgende justeret, men kunderne 
ville godt betale for den service, 
der blev leveret og den kvalitet tel-
tene var af. Nu er det os, der leverer 
mange af de telte, der opstilles på 
landets kræmmermarkeder, byfester 
og andre større arrangementer, siger 
Lars Krogsgaard, LejEtTelt.

Kvalitet, præcision 
og hurtige løsninger
Det er et knokkelarbejde og vi ligger 
vandret fra tidlig morgen til sen aften 
i sommerperioderne. Mange telte 
skal op og ned. Mange på samme 
tid, da mange af markederne ligger 
samtidigt eller meget tæt på hinan-
den. Det giver udfordringer, men vi 

Lars Krogsgaard og Phillip Silberbauer 
er kendte personer på landets markeds-
pladser.

Om det er telte der skal rejses eller 
kødsaven der skal bruges, så er Lars 
Krogsgaard klar til at løse opgaven.

Der er meget 
plads i de bygnin-
ger der bruges til 
lagerlokaler.

Lars Krogsgaard 
ses her i fuld gang 
med at bygge en 

nyt køkken med stor 
opvaskemaskine.

Lars Krogsgaard elsker at være selvstændig 
og have masser af opgaver at rive i.
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grisene sikrer, at 
økonomien hænger  sammen

klarer det. Vi leverer det, som kun-
derne vil have og slækker ikke på, at 
et ord er et ord, at et tidspunkt er et 
tidspunkt og at kvaliteten er i orden. 
Da vi er mennesker, kan der opstå 
fejl. Det får vi rettet straks. Det gør, 
at vi kommer igen og igen på marke-
derne, hos virksomheder og private. 
Firmaet har stor opbakning fra Phillip 
Silberbauer, som har været ansat 
LejEtTelt i fire år.

en serviceafdeling 
er på vej
Det er en livsstil at være teltudlejer. 
Det holder mig i gang året rundt. 
Sidst er jeg begyndt på at kunne 
levere en hel pakke til festen. Der 
er købt et konkursbo med service 
til et tusinde mennesker. Derfor er 
jeg begyndt på at lave en lave om 

med opvaskerum, serviceafdeling og 
andre tiltag, der vil fremme udlejnin-
gen. Et projekt som jeg forventer fær-
digt i løbet af vinteren, fortæller Lars 
Krogsgaard, LejEtTelt, der ser frem til 
de nye udfordringer.

300 slagtesvin 
giver smør på brødet
– Selv om denne sæson har været en 
fuser, så regner jeg med at klare mig 
igennem økonomisk. 

Min besætning med 300 slagtesvin 
giver mig troen. I den forgangne 
vinter har vi bygget et slagteri. Det 
er blevet veterinær godkendt og 
det samme er en lille gårdbutik. I 
slagteriet slagter vi egne dyr. Der 
laves delikatesser af kødet og det 
sælger vi i gårdbutikken. ”Konen 

med æggene bar ikke alle sine æg i 
én kurv, men fordelte dem”. Det gør 
vi også, fortæller Lars Krogsgaard, 
LejEtTelt, som ikke brænder inde 
med nogen ideer, men er klar til at 
realisere dem.

lykkelig over 
at være selvstændig
Jeg har aldrig fortrudt, at jeg stop-
pede som maler og blev selvstæn-
dig teltudlejer. Jeg elsker at kunne 
bestemme over mit arbejde, min 
fritid og det at kunne videreføre de 
ideer jeg får. At kunne bevise at jeg 
og mine medarbejdere kan noget, 
som folk kan bruge og at de værd-
sætter vores indsats. Nu skal vi bare 
have corona-krisen overstået, så vi 
kan komme i gang igen, slutter Lars 
Krogsgaard, Lej EtTelt, Sommersted.

Phillip Silber-
bauer er klar til at 
give en hånd med 
ved alle arbejdsop-
gaver.

Phillip Silberbauer er Lars Krogsgaards 
værdifulde hjælper. Han er klar til at gå 
ind i alle arbejdsopgaver som fx her i 
slagteriet.

Phillip Silberbauer er her i fuld gang 
med rengøring af slushice maskine.

I gårdbutikken kan der købes forskellige 
slagtervarer.

Phillip Silber-
bauer og Lars Krogs-

gaard ses her foran 
gårdbutikken.
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KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

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

Dugen  
er dansk 

produceret

Hvide  teltduge 
700 gram, B1017

Vi har 
dag til dag 

levering

Priserne er excl. moms og evt. leveringsomkostninger og er gældende indtil 31.05.21

3 mtr.  sideduge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625,- kr.
3 mtr.  sideduge m. lynlåsdør . . . . . . . . . . . . . . 985,- kr.
3 mtr.  sideduge m. vinduer  . . . . . . . . . . .1.175,- kr.
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Nej! Myndighederne har opfor-
dret de private arbejdsgivere til, 
i videst muligt omfang, at sende 
folk hjem og arbejde. Men det 
er alene en opfordring og ikke et 
egentlig krav.

Man har således ikke krav på at 
blive sendt hjem.

Ja! Afhængig af aftale!

Har man et barn syg, har man som 
lønmodtager ret til efter aftale eller 
jf.  overenskomst/ansættelses af ta-
le ret til at kunne blive hjemme for 
at passe sit syge barn.

Det betyder, at man som foræl-
dre har ret til at være hjemme for 
at passe sit barn, indtil der findes 
en anden pasningsmulighed. Det 
er er krav, at det er tvingende 
nødvendigt, at en af forældrene 
er hjemme.

På rigtig mange arbejdspladser 
er der enten efter overenskomst, 
i stedets personalepolitik eller i 
ansættelseskontrakter en ret til 
fravær også på barnets 2. syge-
dag.

De nærmere betingelser for fra-
værsretten vil typisk stå i aftalen 
eller overenskomsten.

Man har således ikke krav på at 
blive sendt hjem.

Ja! Bestemmer du som arbejdsgi-
ver at hjemsende medarbejdere 
af frygt for coronasmitte, så er 
der ikke tale om en lovpligtig for-
anstaltning. Du skal derfor betale 
løn til medarbejderne.

Har medarbejderen ikke mulig-
hed for at arbejde hjemmefra, har 
oparbejdet afspadsering eller 
ferie, da vil du være forplig-
tiget til at betale løn.

Ja! Er en medarbejder smit-
tet med coronavirus er han/hun 
syg. Her gælder de almindelige 
regler for sygdom. Det afhæn-
ger så af, hvilken overenskomst 
den smitteramte er ansat under.

Skal en 
medarbejder 
smittet med 
coronavirus 
have løn?

Kan din 
medarbejde 
holde fri ved 
børns sygdom?

har man krav 
på at blive 
sendt hjem?

Skal der betales 
løn under 
hjemsendelse?

har dine medarbejdere ret til fravær, 
hvis skolen lukker ned?

Skal en medarbejder der er mistænkt for 
at være smittet med corona have løn?
Det kommer an på! Hvis det er dig 
som arbejdsgiver, der har pålagt 
medarbejderen en karantæne, så 

Nej! Hvis skolen/institutionen luk-
ker ned som følge af Covid-19, har 
dine medarbejdere ikke ret til at 
blive hjemme for at passe børn af 
den grund. 

Det vil være nødvendigt at lave 
aftale lønmodtager/arbejdsgiver 
imellem om, hvordan situationen 

har vedkommende ret til fuld løn. 
Også selv om myndighederne ikke 
har anbefalet beslutningen.

håndteres. Det kan være i form 
af hjemmearbejde, afholdelse af 
feriedag, afspadsering, eller frihed 
med løntræk, eller alternativt må 
den ansatte finde pasning til sit 
barn i sit netværk, hvis der ikke kan 
laves en aftale mellem arbejdsgi-
ver/lønmodtager.



58 Festudlejer.dk

”Hvad kunne du lave, hvis du skul-
le prøve noget helt andet end at 
arbejde i en børnehave”? blev Heine 
Pedersen, Ranum Teltudlejning, 
spurgt om for 40 år siden. Jeg ville 
købe et børnetog og leje det ud, var 
svaret.
”Jeg kender en, der har et tog stå-
ende” var tilbagemeldingen. Det blev 
købt den næste dag. Få dage efter 
blev der købt et Isabella festtelt og 
så gik der bare derudad. Når marke-
det var der i Nordjylland, så måtte 
det også være det andre steder i 
Danmark var tanken. Og det var der! 
Overalt i Danmark har man set telte 
fra Ranum Teltudlejning stillet op. Det 
samme gælder børneforlystelser hvor 
firmaet var et af de første, der udle-
jede hoppeborge.

Utraditionel markedsføring 
gav resultater
”Man skal ikke gå i andres fodspor, 
hvis man vil være i front”. Det har i 
alle årene været Heine Pedersens 
valgsprog. En sætning som han har 
levet op til og som gjorde, at Ranum 
Teltudlejning i flere år var blandt lan-
dets største udlejere. Nyheder var en 
fast begivenhed i firmaet. Udbygning 
af varesortimentet var hele tiden i 

gang. Der blev set muligheder frem 
for begrænsninger. En god og utra-
ditionel markedsføring gav mange 
arrangementer i Danmark, Norge, Sve-
rige og Frankrig.

vi følte os helt hjemme
Et stort kontaktnet gjorde, at Ranum 
Teltudlejning blev en institution i Dan-
mark. Mange store arrangementer var 
lejer af de tusindvis af kvadratmeter 
telte. Det var et særsyn på festplad-
ser, hvis der ikke var opstillet et telt 
fra Ranum Teltudlejning. 
En familie fra Ranum vendte hjem 
efter at have været til festival på 
Sjælland. Deres udsagn var ”Vi følte 
os helt hjemme. Der stod Ranum Telt-
udlejning på alle telte”.

ranum teltudlejnings 40 års jubilæum

Fra ingenting til 
kulturudviklings center

Anette Gam-
melholm og Heine 

Pedersen opar-
bejdede Ranum 
Teltudlejning fra 

ingenting til 
masser af ting.

Heine Pedersen 
og Anette Gammel-
holm knoklede altid 
med salgsdelen. 
Enten med salg i  
telefonerne eller 
ved salg på messer.

indendørs legelande 
blev en succes
Inden for udlejning af forlystelser var 
Ranum Teltudlejning også foregangs-
mand. Oppustelige forlystelser af 
mange slags blev købt hjem og lejet 
ud til mange arrangementer. Med i alt 
162 forlystelser, da der var flest, var 
der også nye veje at gå. Indendørs 
legelande blev et hit. Først i Aars 
Messecenter senere i GIGANTIUM, 
Aalborg, og senere mange andre ste-
der i Danmark. Succeser som efterføl-
gende er fulgt op af andre udlejere.

Kursusvirksomhed 
der eksploderede
”Kan I kunne levere 50 villatelte, som 
er slået op og klar til brug”? Svaret 
var straks ja. Det på trods af at fir-
maet ikke ejede et eneste. Det man 
ikke har, kan man skaffe, var Heine 
Pedersens udsagn og sådan blev 
det. En indfaldsvinkel til et langt og 
udviklende samarbejde med fagfor-
eningen Nærings- og Nydelsesmid-
delarbejder Forbundet. En kontakt 
der udviklede sig til afvikling af Aktiv 
Ferier i sommerperioder. Familiekur-
ser i efterårsferien og livskvalitets-kur-
ser for pensionister og efterlønnere 
fordelt på året.

Heine Pedersen har altid tænkt nyt og 
anderledes. Det har resulteret i mange 
forlystelser, som ingen andre har haft.
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Kulturudviklings center
Nye ideer er hal altid været på vej 
hos Ranum Teltudlejning. Nye forly-
stelser er blevet konstrueret og udvik-
let. Medvirken til udvikling af tiltag 
inden for festverdenen. Rådgivning 
til festarrangører omkring muligheder 
og nytænkning er givet til mange 
festarrangører. Det i en grad så mange 
kendte Ranum Teltudlejning som et 
kulturudviklings center.

Fra kaffeklub 
til aktiv brancheforening
Heine Pedersen har i 20 år været 
engageret i bestyrelsen for Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere. 
Her er der blevet brugt masser af 
kræfter på at medvirke til udvikling 

og nytænkning. Tiltag der har flyttet 
aktiviteterne fra at være en kaffeklub 
til, at det er blevet en aktiv branche-
forening.

Teltkurser er blevet udviklet og har 
gennem 15 år været en realitet. Kurser 
omkring børneforlystelser, hygiejne, 
virk somhedsledelse, fyraftensmøder, 
festmesser og andre spændende 
aktiviteter er blevet igangsat.

åbner dørene 
på Christiansborg
For seks år siden blev Heine Peder-
sen ansat som konsulent i Branche-
foreningen Danske Festudlejere. Et 
tiltag der har gjort det muligt for en 
formand at kunne drive sin udlej-
ningsforretning samtidig med for-
mandshvervet. Her har Heine Peder-
sen i høj grad også medvirket til at 
øge nytænkning og aktiviteterne i 
brancheforeningen. Det samme gæl-
der kontakten til Christiansborg, hvor 
han har været foregangsmand for at 
åbne mange døre.

Blandt embedsmænd er han kendt 
for sin vedholdende tilkendegivelser 
om, hvad der er godt og hvad der 
bør kigges på.

Tiden til at samles i familien Pedersen 
og Gammelholm har i 30 år været me-
get beskeden.

En af de store opgaver var i flere år opbygningen af KFUK spejdernes landslejre.

162 børneforlystelser blev årligt synet 
og godkendt, da Ranum Teltudlejning 
var i højeste gear.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen og 
Heine Pedersen har i mange år haft et 
tæt samarbejde. Det ikke mindst om-
kring uddannelse af teltmontører.

Lagerlokaliteterne i firmaet har altid væ-
ret anderledes. Her var der billeder af 
alle aktiviteter og en klar beskrivelse 
af, hvor tingene kunne findes eller 
stilles.

Heine Pedersen har gjort alt for at af-
dække de tiltag, der har været omkring 
festligheder. Her i helikopter på vej til at 
fotografere Horsens Kræmmermarked.
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» 45 mm tyk HDPE-bordplade. 
» 100% ren PE-materiale som sikrer:

Maksimal styrke!
Minimum rengøring!

» Stærkt pulverlakeret kvalitetsstålstel Ø28 
mm, med 1,2mm godstykkelse!

» 24 stk. fastgørelsespunkter mellem 
ramme og bordplade!

» 4 stk. fastgørelsespunkter på midten af 
bordet!

» Med stabelspor som sikrer bordene ved 
vandret stabling!

Vi introducerer det nye HD183 Heavy Duty bord

Et yderst robust og solidt letvægtsbord beregnet til hårdt professionelt brug.

Måske markedets stærkeste!

For information og bestilling 
kontakt Per Goller

pg@your-brand.dk

www.your-brand.dk

+45 4010 0578

1090

*ALLE PRISER ER EXCL. MOMS – AB LAGER

Kasper & Co. ApS
Bakkegårdsvej 310A
3050 Humlebæk

Tlf.: 45 76 44 96
Fax: 45 76 44 92
www.kasperco.net
kontakt@kasperco.dk

KONTAKT OS

KSC S930 
1 taphane - bordmodel
Kapacitet 40-45 liter pr. time
Vejl. pris: 39.995,-
 
Tilbud kr. 29.950,-

KSC S110 
1 taphane - bordmodel
Kapacitet 20-25 liter pr. time
Vejl. pris: kr. 32.995,- 

Tilbud kr. 22.995,-

ALLE VARIANTER
1 liters dunk Slush Ice koncentrat
 
Tilbud kr. 17,-

SOFTICE MASKINER

KONCENTRAT

excl. moms - Ab lager excl. moms - Ab lager

SLUSH ICE MASKINER

GHZ 228 
2 beholdere á 12 liter 
Vejl. pris: kr. 17.750,-

Tilbud kr. 10.500,-

SPM I-PRO 2 
2 beholdere á 12 liter 
Vejl. pris: kr. 17.750,-

Tilbud kr. 10.500,-

NYHEDER & TILBUD HOS KASPER & CO.
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Har Brancheforeningen en politik 
om, hvor rent et telt skal være, når 
det opstilles hos en kunde? Jeg har 
opstillet et nyvasket telt hos en kunde. 
Der klages over, at det er beskidt og 
jeg vil derfor gerne vide, om der er 
bestemte krav som skal indfries.

Svar:
Hvis der er opstillet et nyvasket telt, 
så kan der ikke forventes mere. Hvad 
der er rent og ikke rent er afhængig 
af de øjne der ser det. Nogle kræver 
næsten at det skal ligne et nyt, andre 
er mere tolerante. Klages der ved 
opstillingen, så tag noget sæbe og 
en klud og få det vaskes væk som 

evt. skulle være til gene. Skift evt. 
det sidestykke, der kan være farvet af 
blade m.v..

For at undgå en sådan klage, så kan 
der anbefales en procedure med, at 
udfylde en færdig attest, når teltet er 
opstillet. Gennemgå en færdiggørel-
ses attest med kunden og lad denne 
kvittere for, at det er OK stillet op.

Det tager lidt tid at gennemføre pro-
ceduren, men den kan være godt 
givet ud. Jeg husker at manden i en 
husstand godkendte en opstilling og 
skrev under på at den var OK. Dagen 
efter ringede konen og skabte sig hel 

tosset. Det var ikke hendes vurde-
ring af opstillingen. Opfordringen til 
hende var, at hun skulle tage en snak 
med manden om det. Vi havde hans 
underskrift på at tingene var i orden, 
da vi forlod opstillingsstedet.

Konsulent Heine Pedersen

hvor rent skal et telt skal være?
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KUnStigt lySenDe træer
til hele verden

Tekst og fotos: Heine Pedersen

En kinesisk fabrikant var klar til at forny 
sig, da hans mellemleder foreslog 
produktionen tilført nye modeller af 
kunstige træer, belyst med alverdens 
farver. Mellemlederen sagde sin stil-
ling op og tog nogle af de dygtig-
ste medarbejdere med sig, da han 
startede en alternativ fabrik Baixing 
Lighting op. En ny verden åbnede sig 
og interessen for den kreative tænk-
ning var stor.

Med interesse 
kan der skabes meget nyt
Fra at der for 12 år siden var knap 24 
ansatte i Baixing Lighting, er antallet i 
dag firedoblet. 98 engagerede med-
arbejdere er hver dag i gang i pro-
duktion og udviklingsafdelingen. Der 
eksperimenteres og der nytænkes. 
Ofte med ideer som ligger fjernt fra 

det, der var udgangspunktet. For der 
er interesse for det, som virksom-
heden har mulighed for at skabe, 
det går de gerne i gang med. De er 
således blevet producent af lysende 
træer og buske til hele verden.

tagpladeproduktion 
på vej
En forespørgsel om to meter brede 
og syv meter lange tagplader gav 
Baixing Lighting en ny aktivitet i fabrik-
ken. En udviklingsproces blev sat 
i gang. Prøver til kvalitetsprøvning 
blev lavet og de nødvendige brand-
prøvningsresultater pegede fremad. 
Plader til afprøvning blev lavet og 
forsyner i dag fabrikkens bygninger 
med tag. Et tæt tag, let at lægge op, 
holdbart og med en række ekstra for-
dele, som andre tagproducenter ikke 
kan byde på.

Showroomet er en stor præsentation af lysende træer og buske i alverdens farver.

Alle arter af træer, palmer, buske og 
masser af andre ting kan laves til ly-
sende træer.

Indgangen til fabrikken er bevogtet. 
Vagten sørger for at kun anerkendte og 
anmeldte personer kommer ind og ud.



Et kommende lystræ er her 
under montering.
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Alle typer af træer 
og buske kan laves
Hvor stor succesen bliver og om 
det er en eksportvare, der når ud 
over Kinas grænser, vides ikke endnu. 
Skytset samles nu til en massiv mar-
kedsføring. Det samtidig med at 
tusindvis af kunstige træer bliver lavet 
og millioner af lysdioder monteret på 
træer samt buske og lyser op. Alle 
typer af træer og busker laves som 
eksperimenterende arbejde eller som 
bestillingsarbejde. 

eksperimenterende udvikling
Her kan man få det, man ønsker. 
Det man ikke har, køber man hos 
en anden producent eller øjner en 
mulighed for selv at producere det. 
Moderne maskiner er ikke en must i 
virksomheden. Her holdes udgifterne 
nede ved selv at ombygge egne 

maskiner. Selvgjort er velgjort og når 
man selv har lavet maskinerne, så ved 
man også, hvordan de skal repareres.

han så lyset
Baixing Lighting’s showroom bugner 
med muligheder for lysende træer. 
Hvor i verden de lander er ikke let 
at vide. Der er gode aftagere overalt, 
fortæller Mr. Liange, som er stolt af at 
have taget springet til af blive direktør 
i stedet for mellemleder. Han så ”lyset” 
og arbejder nu ihærdigt på at få sin 
nytænkning med tagpladerne i gang.

At prøve noget nyt 
skaber vindere og tabere
Historien fra Baixing Lighting er et bevis 
på, at den der tør prøve noget nyt kan 
få succes. Den viser også, at den der 
ikke tør prøve noget nyt, kan miste 
både ordrer og gode medarbejdere.

Der arbejdes koncentreret på fabrik-
ken. Her et der fuld gang i montagen af 
lysdioder.

Monteringsarbejdet kræver koncentra-
tion.

Medarbejderne ser en stor ære i, at det 
de laver, bliver en del af en flot helhed.

Besøgende bliver beværtet på bedste vis, når man besøger Baixing Lighting. Her på en 
restaurant nogle kilometer fra fabrikken.

Maskinparken er ikke af ny dato, men fungerer perfekt.
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Nogle vælger at have sikker grund at stå 
på og udfordres til at ramme plet med 
automatiserede våben.

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Påklædt med virtuelle briller og høre-
telefoner på hovedet og placeret i 
nogle lækre sæder, så kan tingene 
ændre sig til noget næsten uforstå-
eligt. Pludselig er man ombord i 
et flyvende objekt, der passerer 
bjergtoppe, dykker ned i dale, 
foretager loop så indvoldene 
er på vej ud og efter en hals-
brækkende landing er man 
tilbage i hverdagen.

Man ved ikke, 
hvad man skal tro
Oplevelserne er forskellige fra 
maskine til maskine. En kom-
bination af lyd, billeder i de 
virtuelle briller og 
bevægelser er med 
til at føre en på en 
oplevelse, som ikke 
lige forsvinder igen. 
Nogle har oplevet 
3-dimensionelle film 
i biografen, men de nye morskabs-
maskiner slår alt. Og forfører sjælen 
i en grad som mange ikke vil tro, kan 
ske. 

pulsen banker 
og hjertet er ved at stå af
Oplevelserne kan være mange. Det 
kan være at udfordre livet med en 
tur i en af verdens farligste rutsjeba-
ner. Efter en blød start går det stejlt 

op for pludselig at ændre sig til en 
nedtur af format. Lyden, billederne, 
et sprøjt af vand i ansigtet og stolens 
bevægelser gør det helt naturtro. 
Pulsen banker, hjertet er ved at stå 

af. Man bliver skrækslagen ved 
mange af de oplevelser, man får. 

Nogle hyler og skriger, mens 
andre har nok i at klare sig 
igennem turen.

hvordan kan tingene 
forandres så meget?

Pludselig er turen slut og man 
afmonterer høretelefoner og 
de virtuelle briller, står ud af 

stolen og er i virkelighedens 
verden igen. Det for at forun-
dres over, hvordan man kan 

forandres så meget med lyd, 
billeder og bevægelser.

verden vil bedrages 
og bliver det!
Der forskes og udvikles i at 

producere disse maskiner til forlystel-
sesverdenen. Verden vil bedrages 
og bliver det. Nogle husker luftgyn-
ger, radiobiler, karruseller eller andre 
vilde forlystelser. Ofte store udfor-
dringer som er meget pladskræven-
de. Her er der tale om små maskiner, 
der kan forandre hele verden og får 
en til at føle sig velkommen tilbage til 
verden, når man har været i stolen et 
par minutter.

Efter 
en tur ud i 
den uforud-
sigelige verden, 
bliver man 
ved mål mødt 
af robotter.

velkommen tilbage til jorden!t
Påklædt med virtuelle briller og høretelefoner drager folk ud til fantastiske oplevel-
ser, men er tilbage i virkeligheden 2 minutter senere.

Der drejes op, rundt, til siden. Det mens 
film afspilles og man tror, at man er i en 
helt anden verden.

Man bør vælge med omhu, hvad man 
udsætter sig selv for. En tur i rutsjebane 
kan vende indvoldene, så man tror at 
de vil ud.

Dette uhyre bevæger sig, kigger dig dybt i 
øjnene og taler til dig.  



Det glæder os at kunne hilse Martin 
Andersen, Herning Tivolipark, vel-
kommen som medlem i Branchefor-
eningen Danske Festudlejere. 

tredje generation
Martin Andersen overtog Herning 
Tivolipark op til sæsonen 2020 og 
er tredje generation som ejer at 
tivoliet. Senest blev det drevet af 
hans far Sten Andersen og broderen 
Jan Andersen. De overtog tivoliet 
efter deres forældre Viola og Verner 

Andersen. De startede i 1960’erne op 
med en luftgynge, en skydebane og 
en automathal som eneste aktiviteter.

50 forlystelser 
flyttes hver uge
I dag er Herning Tivolipark det mest 
moderne tivoli i branchen. De har 
formået at skabe sig et godt samar-
bejde med tivolifolk i hele Europa. 
Med en årlig tilvækst af nye aktiviteter 
er Herning Tivolipark et af Danmarks 
førende tivolier. Derved holder de 
sig hele tiden ”up to date”. Hver uge 
flyttes der over 50 forlystelser til nye 
festpladser.

vinterarrangementer giver 
helårsbeskæftigelse
Det er ikke blot i sommersæsonen, at 
Herning Tivolipark er i gang. Forskel-
lige vinterarrangementer er med til at 

gøre tivoliforretningen til en helårs-
beskæftigelse for de mange ansatte. 

Udlejning af telte 
og forlystelser
Ud over selv at være på mange fest-
pladserne, så er det mange steder 
Herning Tivoliparks materiel man ser. 
Sammen med tivoliaktiviteterne har 
de nemlig også udlejning af telte, 
hoppeborge og andre former for 
forlystelser.
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vi siger 
FArvel til:
Følgende medlemmer har 
valgt at opsige deres med-
lemskab af Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere pr. 
31. december 2020.

leif Würtz Frandsen, 
ribe Festudlejning 

og
Carl henrik lyngs, 

hop og rul, thyholm

Vi vil gerne sige jer TAK for 
jeres medlemskab og ønske 
jer en god fremtid. Med årlige tilkøb af nye forlystelser  

er Herning Tivolipark blevet et af  
Danmarks mest moderne tivolier.

Vi siger Leif Würtz Frandsen, 
Ribe Festudlejning, tak for hans 
mangeårige medlemskab.

Tivoliejer Martin Andersen ses her sam-
men med sin far Sten Andersen.

vi byder velKoMMen til
herning tivolipark
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50 års jubilæum  i brancheforeningen
Jyske festudlejere indså for 50 år 
siden, at det var vigtigt at stå sam-
men og støtte hinanden. Enighed 
gør stærk og jo flere der kæmper 
for en sag, jo stærkere står man. Et 
medlemsskab af en samlet organisa-
tion af festudlejere giver respekt og 
muligheder. Med disse holdninger 
gik 16 jyske serviceudlejere til stiften-
de generalforsamling og Foreningen 
Danske Serviceudlejere blev stiftet 
den 17. februar 1971 i Horsens.

Første bestyrelse
Poul Lykke Kjeldsen, Esbjerg, blev 
valgt til formand. Freddy W. Petersen, 
Kolding, tog sig af kasserer jobbet 
mens Aage Jensen, Hornborg, blev 
sekretær.

Skrappe krav til optagelse
Siden er det gået derud af. Efter 
nogle år fandt serviceudlejere på 
Sjælland og Fyn ud af, at de også 
gerne ville være med i fællesskab. 
Der var skrappe regler for, hvem der 

kunne optages. Man skulle have en 
vis omsætning og have et vis lager-
kapacitet af forskelligt udstyr inden 
for service, borde, stole, bænke m.v. 
for at kunne optages. Disse regler 
holdt ved i mange år og kan stadig 
huskes af nogen, som blev nægtet 
medlemskab.

Forslag til langtidskontrakter
Allerede i 1972 behandlede man på 
generalforsamlingen et forslag om et 
kontraktforslag til brug ved langtids-
udlejning af materiel. En opgave der 
blev givet videre til bestyrelsen, som 
skulle lave et udkast. 

Besøg hos hinanden
Her grundlagde man også en mange 
årig tradition for, at der blev lavet et 
for- og efterårsmøde. Hver gang med 
et besøg hos det nærmeste med-
lems serviceudlejnings-forretning. 
Det for at få inspiration til hvad man 
kunne udleje, hvordan forretnings-
gangen kan være, hvordan lagerlo-

Studierejsen til Showman’s Show i 2008, som Jan Cornelis von Lindern, Svendborg stod for at arrangere, blev en succes.

Fhv. brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen snakker her med 
to studerende, der havde lavet rapport 
om festudlejningsbranchen. 

En kollegial snak er en fast del af arran-
gementer i brancheforeningen.



Elektronisk lagerstyring fik en 
stor opblomstring. Her fra 
messe i Varde i 2005..
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50 års jubilæum  i brancheforeningen
kaler indrettes og mange andre ideer 
kunne man tage med hjem.

jubilæumsskrift som tillæg
Udviklingen gennem årene kan læses 
i det jubilæumsskrift, som er udarbej-
det af journalisterne Martin Glerup og 
Heine Pedersen, og som er vedhæf-
tet dette nummer af Festudlejer.dk

navneskifte
Ildsjæle i bestyrelsen har medvirket 
til at udvikle foreningen. Den fik nav-
neforandring til Foreningen af Danske 
Festudlejere og senere til Branchefor-
eningen Danske Festudlejere, som er 
navnet i dag.

Største medlemstal 
nogen sinde
Brancheforeningen Danske Festudleje-
re har nu 81 ordinære medlemmer, 3 
passive medlemmer og 5 støttemed-
lemmer samt 2 seniormedlemmer. Det 
største medlemstal der nogen sinde 
tidligere har været i foreningen.

Fejring er udsat 
grundet corona
Målet har været at fejre det 50 års 
jubilæum ved forårsmødet 2021, 
men grundet corona-pandemien er 
der ikke ved redaktionens slutning sat 
en dato for jubilæets fejring.

politikerne på Christiansborg 
er holdt i ørerne
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere har vokset sig stor og stærk. Ideen 
med politisk indflydelse omkring ting 
der har at gøre med Festudlejnings-
branchen er blevet fulgt op. Mange 
møder er blevet holdt på Christi-
ansborg for at påvirke politikerne og 
mange resultater er opnået. En tradi-
tion det er vigtigt at holde fast i.

Især i 2020 har vi oplevet, hvor svært 
en corona-pandemi har været at 
tackle, og hvor vigtigt det har været 
med politiske hjælpepakker.

Efterårsmødet 2004 blev holdt i Løgstør og blev en stor succes. 

Serviceudlejer i Frankfurt orienterer her 
om sit varelager og arbejdsgange.

Festmesserne har fulgt forårsmøderne i man ge 
år, og er nu mangedoblet med udstillere.

Röder HTS Höker, Kefenrod, Tyskland 
har flere gange budt på rundvisning.

Stein Ålstedt orienterer her om sin be-
drift i Vågå, Norge.

Det at kunne samles på tværs af forret-
ninger og kommunegrænser har givet 
mange gode kontakter.
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tillyKKe  MeD  De 70 år

Der har været fart over feltet i hele 
Heine Pedersens levetid. Udfordrin-
gerne har været mange og resultaterne 
store. Som barn var brydesporten den 
helt store interesse og mange mester-
skaber blev det til. Som FDF’er opleve-
de han udfordringerne med at skabe 
aktiviteter, som andre gad at deltage 
i. Det blev til Sct. Hans Bål med bak-
kesangerinden Cleo som båltaler og 
1.500 gæster mødte op. Der blev 
arrangeret Redningsøvelser og masser 
af overlevelsesøvelser, natlege, som-
merudflugter. Hele tiden var der noget 
i gang. Tempoet er måske sat lidt ned, 
men det er opfindsomheden ikke.

Uddannet børnehavepædagog
Tilknytningen til ungdommen var stor 
og en opfordring til et arbejde som 
forpraktikant i Ranum Børnehave blev 
realiteten i et halvt år. Herefter blev 
det til en uddannelse som børneha-
vepædagog i Aalborg. En uddannel-
se der efterfølgende gav arbejde på 
en småbørnsafdeling, i børnehave og 
på Ungdomshjemmet Vitskøl Kloster 

70 år med foden på  speederen
i Vesthimmerland. Herfra til en bør-
nehaveleder stilling i fødebyen Aars. 

hård lærdom 
på ungdomshjem
En specialafdeling blev etableret på 
Ungdomshjemmet Vitskøl Kloster og 
Heine var en af de udvalgte pædago-
ger, der blev ansat til at prøve kræfter 
med de unge, der alle havde levet 
et hårdt liv. Målet om at man som 
pædagog kan medvirke til at gøre en 
forskel, blev indfriet ,men lysten til 
nye udfordringer var der. Efter en tid 
som aftenskoleleder for AOF Løgstør 
var der nået så mange resultater, at 
nye muligheder kom til.

Fast arbejde og kurser 
aftener og weekender
En opfordring til at undervise dag-
plejere i sanglege, beskæftigelse, ryt-
mik, børnebøger m.v. var i en del år 
et sidejob. Med et fuldtidsjob om 
dagen, kurser om aftenen og atter 
kurser i weekenderne så var kalen-
deren fyldt godt op. Gennem 20 år 

heine pedersen fylder 70 år – søndag,   den 9. maj 2021

Møderne på Christiansborg om forskel-
lige punkter har været mange.

Lille Fut blev åbningen til forlystelses- 
verdenen. 

Der er blevet skrevet mange tanker ned 
ved Simon Spies’s faste bord på Axel-
borg Bodega, København.

Heine Pedersen er beæret med 
den højeste ærespris der er in-
den for Lions.

Personalet i Ranum Teltudlejning var overalt. Her på Bornholm.



Der har i mange år været tradition for en messerejse til USA.

tillyKKe  MeD  De 70 år
70 år med foden på  speederen

har Heine Pedersen arbejdet med 
uddannelse af dagplejere, pæda-
goger og forældre. På et tidspunkt 
havde dagplejere i 70% af landets 
kommuner deltaget i hans kurser.

Solgte 100.000 idebøger
Nye udfordringer blev taget op. 
Undervisningsmagterialer blev til en 
kæmpe succes med bogen ”Ting 
lavet af værdiløst materiale” der blev 
solgt i ca. 100.000 eksemplarer. Otte 
CD’er med sanglege og børnegymna-
stik faldt også i dagplejere og pæda-
gogernes smag og rundede 90.000 
solgte eksemplarer.

Mens ovennævnte kurser blev afviklet 
blev der også tid til kurser på Daghøj-
skoler som faglærer, fotokurser, og 
mange andre former for undervisning 
af børn, unge og voksne.

Byfestformand 
der prøvede nyt
Med seks år som formand for Ranum 
byfest blev der afprøvet mange nye 

heine pedersen fylder 70 år – søndag,   den 9. maj 2021

Heine Pedersen har selv tegnet og 
udviklet mange af sine oppustelige 
forlystelser.

tiltag. Der blev lavet et overskud, som 
deltes mellem byens foreninger og 
lysten til at prøve endnu mere blev 
større år for år. Her lærte Heine, hvad 
der kunne samle folk, skabe livskvali-
tet, engagere en lokalbefolkning.

Fik millioner 
til udviklingsarbejde
Med flere millioners tilskud fra Under-
visningsministeriet var Heine Peder-
sen idemand og leder af et forsøgs-
projekt om Folkeoplysning. Ideen var 
at lave skolen i Ranum til det lokale 
kulturcenter. Et hav af tilbud blev 
etableret og tusindvis af mennesker 
deltog. Der var plads til alle og brug 
for alle. Hjælp til selvhjælp var et 
motto.

Heine Pedersen har været kendt for sine dekorerede biler.
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I alt otte CD’er med sanglege og børne-
gymnastik har Heine Pedersen udgivet. 
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tillyKKe
Udlejningsvirksomheden 
eksploderede
Herefter blev det festudlejningsbran-
chen, der blev prøveballon. En stu-
die indspilning endte med køb af et 
børnetog. Herefter små radiobiler, 
partytelte og meget mere. Hermed 
var Ranum Teltudlejning skabt. Som-
merweekenderne blev brugt på mar-
keder og byfester. Ugens øvrige dage 
til klargøring af udlejningsmateriel. 
En udlejningsforretning der eksplo-
derede til dengang at være en af 
landets største.

Kaffeklubben blev skiftet ud 
Medlemskab af Danmarks Service-
ejerforening gav efter kort tids med-
lemskab også en plads i bestyrelsen. 
En tillidspost som Heine Pedersen 
havde frem til, at han blev konsu-
lent for Brancheforeningen Danske 
Festudlejere og ikke længere måtte 
have sæde i bestyrelsen. Kaffeklub-
ben blev i hans bestyrelsesperiode 
ændret til en brancheforening. På 
hans opfordring med udviklings-
arbejde blev der godkendt AMU-
kurser og skruet op for kontakten til 
politikerne på Christiansborg.

Meget er vokset
Heine Pedersen har altid foden på 

speederen og hans iderigdom og 
arbejdsomhed har sat sig varige spor 
i Brancheforeningen Danske Festud-
lejere. Som redaktør af branchebla-
det har det udviklet sig til et beun-
dringsværdigt og præsentabelt bran-
cheblad. Festmesserne er vokset fra 
få udstillere til total udsolgte messer. 
Resultater på en lang række områder er 
nået. Antallet af medlemsskaber er i det 
sidste halve års tid eksploderet, så antal 
medlemmer er næsten fordoblet.



Modstand gør stærk!
– Jeg har det godt! Jeg laver 
det jeg har lyst til. Succes 
er en god ting, men det er 
modstand, der gør en stærk. 
Derfor er udvikling og for-
ventninger til at medvirke til 
at gøre en positiv forskel en 

varig udfordring for mig. Folk spørger 
nogle gange ”Hvor længe gider du at 
blive ved”? Mit svar er hver gang, at så 
længe der er udfordring og udvikling, 
så er jeg klar, siger Heine Pedersen.

Fra at harve med hest 
til at se affyring af rumraket
– Jeg har det ønske til min fødsels-
dag, at jeg vil kunne udgive en bog 
om det spændende liv jeg har haft. 
Et liv med masser af udfordringer. Fra 
at være en husmandsdreng med fat-
tige vilkår til at have haft privat besøg 
af statsminister Anker Jørgensen. Flere 
gange at have fulgt i Dronning Margre-
the og Prins Henrik fodspor. At have 
harvet med hest og set en rumraket 
blive fyret af. Masser af oplevelser 
er der at fortælle om, siger Heine 
Pedersen.

Et krus koldt 
fadøl blev 
der tid til, 
når Heine 

var på ferie i 
udlandet.

De store telte blev et udviklingspotentiale hos Ranum Teltudlejning.
Informationsbog om oppustelige forly-
stelser er lavet som en ABC opslagsbog.

En blodprop i hjernen gav Heine Pe-
dersen et signal om at træde vande.
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vognmandstilladelse 
som sidste skud
Er der ikke arbejde med udlejningen, 
så er Hans ikke bange for at tage 
ture som buschauffør. Sidst har han 
erhvervet sig en vognmandsuddan-
nelse til varebil, så der må køres med 
gods for fremmed regning.

håndbold ”nørd”
”At rejse er at leve,” siger en sætning 
fra H. C. Andersen, og den har Hans 
og konen taget til sig. Mange gange 
har de været på udenlandsrejser 
samt deltaget i mange arrangementer 
i Danmark. De er fanatikere hvad angår 
håndbold og følger tæt Bjerringbro-
Silkeborgs kampe. Hans er også aktiv 
i forskellige erhvervsnetværk og har 
derigennem en stor omgangskreds.

Fest eller ej?
Om fødselsdagen skal fejres, afhæn-
ger af de restriktioner, der er omkring 
corona-virussen.
De der kender Hans ved, at han altid 
er klar til en fest. Men! De ved også, 
at han retter sig efter de retningslinjer, 
der bliver udstukket.

her fra et stort tillyKKe  
med fødselsdagen  
og hav en god dag!

Hans Iversen tager gerne turen med 
kørsel af såvel lastvogn som turistbus.
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tillyKKe
hans iversen fylder 60 år

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Vort aktive medlem igennem mange 
år Hans Iversen, Jysk Festudlejning, 
Låsby, fylder tirsdag, den 6. april 
2021, 60 år. 

Siden 1984 har Hans sammen med 
sin kone Inge været aktiv i festudlej-
ningsbranchen. Først var det hjemme 
fra garagen, at udlejningen fandt sted. 
Med tiden fik udlejningen et så stort 
omfang, at naboerne begyndte at 
klage over den vedvarende trafik, der 
var ved boligen. Det fik dem i 2009 til 
at bygge en 900 m2 stor lagerhal på 
Ole Rømers Vej 20, Låsby, og flytte 
udlejningen hertil. 

Slagteri om dagen 
telte aften og nat
Opstarten var en tid, der krævede 
mange kræfter og en næsten umen-
neskelig arbejdstid. Hans Iversen 
havde sit faste arbejde som mester 
arbejdsleder på Tulip-slagteriet i Bra-
brand. Straks efter at arbejdstiden 
var sluttet her, stod udfordringerne 
på teltopstillinger. Et job som Inge 
Iversen har været en stor del af. Hun 
har været med ved teltopstillingerne 
og den, der havde ansvaret for salg 
og service i firmaet.

Stor kontaktflade
Efter at de fik meldt dengang Låsby 
Telt- og Serviceudlejning ind i Dan-
marks Serviceforening har de været 
trofaste medlemmer. De er med til 
næsten alt, hvad der sker i forenin-
gen. Hans Iversen var i 2007 formand 
for Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere. De har her opnået en stor 
kontaktflade til medlemmer i bran-
cheforeningen.

gennemskuer hurtigt 
en nyhed
Hans er blandt kollegaer kendt som 
en god samarbejdspartner. Kunderne 
holder af ham, hvilket har givet en stor 
fast kundekreds. Han er fremsynet og 
gennemskuer hurtigt en nyhed, der er 
værd at arbejde videre med. Ihær-
digheden har været vedvarende. Han 
arbejder stadig i alle de timer, der er 
nødvendigt for at opfylde kundernes 
ønsker.

Inge og Hans Iversen har sammen fået 
en veletableret festudlejning op at stå.

Hans og Inge Iversen 
møder op til mange af 

de aktiviteter, der er i 
Brancheforeningen  

Danske Festudlejere.
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velkomst ved Brancheforeningsformand Claus Petersen. 
Efterfølgende oplæg om medlemskab af SMVdanmark 
ved adm. direktør Jakob Brandt, SMVdanmark.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmetællere. Bestyrelsesmedlemmer kan 

ikke vælges.
3 Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlæg-

ges af formanden.
4 Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen indstiller følgende til ændringer af 
vedtægterne, gældende fra 7. marts 2021:
Forslag 1:
A En enstemmig bestyrelse indstiller følgende til 

ændring af §6 bestyrelse med ændring af stk. 
1. ”Foreningens daglige ledelse varetages af en 
bestyrelse på 3-5 personer, som vælges blandt 
medlemmerne for en 2-årig periode. Genvalg kan 
finde sted.

Forslag 2:
A Bestyrelsen opfordrer til en samlet optagelse af 

medlemmer af Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere i SMVdanmark (Små og mellemstore 
virksomheder i Danmark).

B Bestyrelsen opfordrer de medlemmer, der ser 
et formål i et medlemskab af SMVdanmark til at 
melde sig ind i organisationen. Der fremsendes 
bilag som meddeler den økonomiske del ved 
medlemskab af SMVdanmark.

generalforsamlingen 2021 
Dagsorden for generalforsamling i Brancheforeningen Danske Festudlejere, 

lørdag, d. 6. marts 2021 kl. 11.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

5. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2020 
samt budget for 2021 + 2022 + 2023. Herunder fast-
sættelse af kontingent fra og med 2022.
A Fuldgyldige medlemmer 
  (kontingent for 2021 er kr. 7.000,00).
B Passive medlemmer 
  (kontingent for 2021 er kr. 5.500,00).
C Støttemedlemmer 
  (kontingent for 2021 er kr. 5.500,00).
D Senior medlemmer (kontingent for 2021 er kr. 

500,00).
E Kontingentets størrelse for 2022 er afhængig af, 

hvilke omlægninger der vedtages under punkt 
4 – forslag 2, indkomne forslag.

6 Valg til bestyrelse 
 På valg er:

A Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning 
  (er villig til genvalg).
B Henrik Bøtcher, Fløng Party Telt 
 (er villig til genvalg).

7 Valg af suppleanter
 På valg er:

A Torben Høgh Johansen, Hold-da-helt-fest.
B Bo Sandberg, Eventudlejning.dk.

8 Valg af to revisorer
 På valg er:

A Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning. 
B Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning.

9 Eventuelt

Evt. forslag til behandling under punkt 4 skal være 
formanden i hænde på: claus@htu.dk senest den 21. 
februar 2021.

Kun medlemmer, med ægtefæller/ledsagere/søn/datter 
med ledsager, passive medlemmer, støttemedlemmer, 
seniorer der har betalt kontingent, eller ejeres stedfor-
træder har adgang til generalforsamlingen. Inviterede 
gæster/oplægsholdere vil ligeledes kunne deltage.

Der skal ske tilmelding til generalforsamlingen. 

Denne skal senest være konsulent Heine Pedersen i 
hænde d. 1. februar 2021 på: heine@festudlejer.dk eller 
mobil 21 42 68 39.

Fremmødte medlemmer kan medbringe en fuldmagt 
fra et fuldgyldigt medlem, som har betalt sit kontingent.

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer 
er for dem.


