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Tekst og fotos af Martin Glerup og Heine Pedersen.

Meget vand er løbet i bækken – og mange arrange-
menter med professionel medvirken er afviklet – siden 
16 virksomheder for 50 år siden – den 17. februar 1971 
– holdt stiftende generalforsamling i Danmarks Service-
udlejerforening.

Stiftelsen fandt sted i Horsens, og første bestyrelse 
bestod af Poul Lykke Kjeldsen, Esbjerg (formand), 
Freddy W. Petersen, Kolding (kasserer) og Aage Jensen, 
Hornborg (sekretær).

I sommeren 1971 mødtes medlemmerne og beså Poul 
Lykke Kjeldsens for-
retning. Man drøftede 
endvidere fordele og 
ulemper ved at bruge 
løbende numre på 
fakturaer.

På generalforsamlin-
gen i Give 16. febru-
ar 1972 spurgte for-
manden, om der var 
interesse for at lade 
fremstille en retsgyl-
dig kontrakt til brug 
ved langtidsudlej-
ning. Man enedes om 
at lade bestyrelsen 
udarbejde en skitse til 
kontrakt. Kontingentet 
blev fastsat til 75 kr.
På bestyrelsesmødet 

28. november 1972 hedder det: ”Det var ikke de helt 
store sager, der stod på programmet, men vi var da 
enige om, at det går pænt for os i serviceudlejnings-
branchen”. Stole og borde giver omsætningsstigning. 
”Denne bliver automatisk større, jo bedre vi har kvalite-
ten i disse to varegrupper”.

Formanden havde en appel med på generalforsam-
lingen i Hovborg den 24. februar 1973: ”Hvis vi også 
i fremtiden skal gøre os gældende, må vi stå sammen 
– også over for myndighederne”. Der blev forevist en 
kasse til porcelæn, og formanden havde taget forskel-
ligt engangsservice med. Kontingentet steg til 100 kr.

På generalforsamlin-
gen 19. november 
1974, der også blev 
afviklet i Hovborg, 
meddelte for  manden, 
at medlemsarrange-
mentet – et besøg på 
restaurationsmessen 
i Odense – havde 
været uden den store 
tilslutning. Tre med-
lemmer havde meldt 
sig ud. Formanden 
ønskede ikke genvalg. 
På et bestyrelsesmø-
de i Fredericia 19. 
november 1974 blev 
Bent Jensen valgt til 
ny formand.

Fortsættes side 3
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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.

Foreningens nuværende bestyrelse: Steen Thomsen, Vejen-Askov Telt & Ser - 
viceudlejning. Niels Kristian Tøsbæk, Nordjysk Service & Teltudlejning (kasse-
rer). Henrik Bøtcher, FløngPartyTelt (næstformand). Svend Larsen, Langå Teltud-
lejning. Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning (brancheforeningsformand).

Bestyrelsen 
i jubilæumsåret

Formænd  
gennem 
5O år

Her er listen over 
formænd i Festudlejer.dk 
– Foreningen af Danske 

Festudlejere, idet der nævnes 
det år, de blev valgt.

1971 Poul Lykke Kjeldsen,  
Lykkes Udlejning, Esbjerg

1974 Bent Jensen, 
Fredericia Serviceudlejning

1985 Steen Hamann, 
Hamanns Udlejning,  
København

1986 Anders Bisgaard  
Sørensen, Bisgaard  
Sørensens Teltudlejning,  
Horsens

1988 Finn Laursen,  
Handy Udlejning, Holbæk

1991 Inge Lise Kristensen, 
Viborg Udlejning

1997 Bjarne Andersen,  
Thisted Serviceudlejning

2001 Bente Hansen,  
Vitro Udlejning, Holbæk

2005 John Steen Nielsen, 
ALTiFest, Ishøj

2009 Hans Iversen,  
Laasby Telt- og  
Serviceudlejning

2010 John Steen Nielsen, 
ALTiFest, Ishøj

2012: Svenning Kjær  
Pedersen,  
Tinghøj Serviceudlejning, 
Varde

2018: Claus Petersen,  
Hvalsø Teltudlejning, Hvalsø  

Ideen med at lave en forening for festudlejere har gennem 50 år vist sig 
rigtig. Foreningen har haft en konstant vækst og har aldrig været større end 
her ved 50-års jubilæet.

Udviklingen har været stor og fremadrettet. Visionerne har været der og 
drivkraften til at tage fat på udfordringerne har været uudtømmelige. 

Politiske påvirkninger, konstant udvikling af kurser, nytænkning og fælles 
tiltag i festudlejningsbranchen har vist, at jo flere der står sammen, jo stær-
kere er vi.
Udvikling er fremgang. Stilstand er tilbagegang. Vi arbejder ihærdigt fremad!
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Kassereren kunne på generalforsamlingen i Brande den 
22. februar 1975 præsentere en Top 12-liste med prisen 
på borde, stole, service m.m. til 25 personer. ”Horsens 
lå lavest med 209 kr. og Odense i toppen med 361 kr. 
Stof til eftertanke!!”, som det hedder i protokollen. Der 
var enighed om at udveksle erfaringer om dårlige beta-
lere, ”da nogle stykker var blevet taget ved næsen”. Der 
udspandt sig ”Lang samtale angående skolers, hærens 
og Civilforsvarets udlån af borde, stole, telte og diverse 
effekter, hvilket ødelægger meget for mange forretnin-
ger”.

Bestyrelsen drøftede på sit møde i Fredericia den  
21. oktober 1975 tanken om et eller andet kontaktled til 
medlemmerne. Generalforsamlingen 21. februar 1976 
blev holdt i Silkeborg. Der var omtale af foreningens 
nye blad. Kontingentet blev hævet til 150 kr. ”Som før 
var der livlig diskussion om alt mellem himmel og jord”, 
hedder det i referatet.

Generalforsamlingen i Herning den 26. februar 1977 
havde en indgående drøftelse af, hvorvidt firmaer 
med selskabshuse kunne optages i foreningen. Der var 
enstemmig tilslutning til, at kontingentet blev forhøjet til 
200 kr., ”da foreningens kasse ellers ville gå fallit”. 

Både generalforsamlingen 25. februar 1978 og den 
25. februar 1979 blev holdt i Ikast. Omtalen af den 
årligt udarbejdede statistik over udlejningspriser blev 

præsenteret. ”Her var Leifsgaard, Hjørring, og Freddy, 
Kolding, røget helt i bund, mens Lykke, Esbjerg, Skøtt, 
Odense, og Meldgaard, Aabenraa, toppede listen”.
17 udlejningsfirmaer deltog i generalforsamlingen i Skan-
derborg den 8. marts 1980. Efter kaffen blev deltagerne 
opdelt i fem grupper, ”hvor vi diskuterede alt mellem 
himmel og jord – specielt nogle punkter, som bestyrel-
sen havde udarbejdet om foreningens fremtid”.
Konklusionen blev: ”Vi var glade for bladet, og forenin-
gen skulle udvikle sig naturligt, og bestyrelsen fik frie 
tøjler til at lave, hvad den fandt rigtigst”.

Perioden 1981-91
Det følgende års generalforsamling den 7. marts 1981 – 
ligeledes i Skanderborg – bød på velkomst til fire nye 
medlemmer, heraf de første to fra Sjælland. Foreningen 
fik en dirigentklokke i gave i anledning af ti-års jubilæ-
et. Der var drøftelse af problemer med gratis udlån af 
borde og stole fra haller, skoler og militæret. Det blev 
vedtaget, at bestyrelsen skulle sammensætte en skrivel-
se til Kommunernes Landsforening desangående.

Generalforsamlin-
gen i Vejle 13. marts 
1982 havde del-
tagelse af 22 med-
lemsvirksomheder. 
Bestyrelsen havde 
besluttet at udar-
bejde en brochure 
med serviceopstil-
ling, bord dækning 
m.v. Som ny redak-
tør af foreningens 
blad blev Bjarne 
Andersen, Thisted, 
præsenteret. Kontin-
gentet steg fra 200 til 
300 kr.

12. marts 1983 var 
der generalforsam-
ling i Fredericia. Der 
var ros til Bjarne for 

Fortsat fra forsiden
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et godt blad og drøftelse 
af plastkasser, brochurer, 
stole, stålvarer og telte. Året 
efter – den 10. marts 1984  
var 20 firmaer repræsente-
ret på generalforsamlingen 
i Femmøller. Der blev vist 
et udsnit af videofilmen ”I 
dagens an   ledning”. Endvi-
dere var der en grundig 
gennemgang af otte punk-
ter af interesse for festudlejere, som bestyrelsen havde 
udsendt til medlemmerne i foreningens blad.

Fire nye medlemmer – alle fra Sjælland – blev budt vel-
kommen på generalforsamlingen i Horsens den 9. marts 
1985. Kontingentet blev forhøjet til 350 kr. Der lød ros 
til foreningens brochure ”God Fest”, som var fremstillet 
i 15.000 eksemplarer. På bestyrelsesmødet i Tåstrup 15. 
juni 1985 blev Steen Hamann valgt til formand. 

Generalforsamlingen i Tåstrup den 8. marts 1986 havde 
deltagelse af 23 medlemsfirmaer. Der var forslag om 
fælles markedsføring samt udarbejdelse af et sæt udlej-
ningsbetingelser, som er juridisk korrekte. Foreningen har 
købt rettighederne til ”God Fest”. Et forslag om, at man 
ved udmeldelse af foreningen på ingen måde må bruge 
foreningens logo m.m. blev enstemmigt vedtaget.
På forslag fra Steen Hamann blev det besluttet at udvide 
bestyrelsen fra tre til fem medlemmer. 

Bestyrelsen mødtes den følgende dag til konstitue-
rende møde. Her fordeltes posterne således: Anders 

Bisgaard Sørensen, Horsens 
(formand), Steen Hamann 
(næstformand), Poul Lykkke 
Kjeldsen, Esbjerg (kasserer), 
Jens Rasmussen, Kerteminde 
(sekretær) og Henry Jensen, 
Holstebro (bestyrelsesmed-
lem).

På generalforsamlingen i 
Munkebo den 7. marts 1987 drøftede re  præ sentanter 
for 27 medlemsvirksomheder lejebetingelser og nye 
vedtægter. Kontingentet blev forhøjet til 500 kr.
På et efterfølgende bestyrel ses møde samme dag kon-
stituerede bestyrelsen sig således: Steen Hamann (for-
mand), Anders Bisgaard Sørensen (næstformand), 
Henry Jensen, Holstebro (kasserer), Jens Rasmussen, 
Kerteminde (sekretær) og Jens Nielsen, Vigerslev 
(bestyrelsesmedlem).

Antallet af bestyrelsesmedlemmer var også til drøftelse 
på generalforsamlingen i Herning den 5. marts 1988. 
Formanden mente, at hvis bestyrelsen kun blev på tre 
mand, blev det en kaffeklub og ikke en brancheforening. 
Det blev vedtaget at fastholde en bestyrelse på fem 
medlemmer. Kontingentet blev fastsat til 800 kr.
Efterfølgende fordelte bestyrelsen opgaverne således: 
Finn Laursen, Handy Udlejning (formand), Jens Nielsen, 
Vigerslevlund Udlejning (næstformand), Henry Jensen, 
Holstebro Udlejning (kasserer), John Steen Nielsen, 
Sydkystens Serviceudlejning, Køge (sekretær) og Peter 
Lykke, Lykkes Udlejning, Esbjerg (bestyrelsesmedlem).

Håbet er lysegrønt
”Håbet for mig er, at vor be  styrelse kan gøre 
sig fremsynet nok til en fælles indsats mod 
problemerne. Og en lille bøn: Lad os vokse 
os ud af ”kaffeklubstadiet!” ”

John Steen Nielsen-udtalelse 
i Madam Blå april 1992
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I forbindelse med bestyrelsesmødet 12. november 
1988 indtrådte Gert Jensen, Bord Dæk Dig i bestyrelsen 
i stedet for Henry Jensen på grund af dennes sygdom.

På generalforsamlingen i Slagelse den 4. marts 1989 
udtalte formanden, Finn Laursen, mindeord over Poul 
Lykke Kjeldsen, Esbjerg, som var en af foreningens 
stiftere og dens første formand. Det blev oplyst, at regi-
streringen af foreningens logo er endelig godkendt. Det 
havde vist sigt umuligt at lave en pakkeløsning inden for 
forsikringsområdet, da firmaerne er for forskellige. Det 
blev fastslået, ”at foreningens navn er Danmarks Service-
udlejerforening og intet andet”. Det årlige kontingent 
blev fastsat til 1000 kr.

Bestyrelsen holdt møde i Odense den 31. januar 1990. 
Foreningens blad blev døbt ”Madam Blå”.
Generalforsamlingen den 3. marts 1990 blev holdt i 
Odense. 22 ud af 35 medlemsfirmaer havde besvaret et 
spørgeskema om foreningen. Det blev vedtaget at åbne 
for passivt medlemskab. 

Perioden 1991-2OO1
Foreningens 20. generalforsamling blev holdt i Aabenraa 
den 9. marts 1991. Peter Meldgaard bød velkommen til 
Aabenraa og skænkede foreningen en flot protokol. 26 
firmaer deltog.

Generalforsamlingen i Fre-
densborg den 7. marts 
1992 havde deltagelse af 
25 medlemsvirksomheder. 
I Thisted deltog 27 stem-
meberettigede i general-
forsamlingen den 6. marts 
1993. Der var en livlig drøf-
telse af optagelsesbetin-
gelser: ”Som medlem kan 
optages ansøgere, som i 
mindst fem år har drevet 
serviceudlejningsforretning 
eller har overtaget en mere 
end fem år gammel forret-
ning”. Også proceduren i 

forbindelse med udelukkelse af medlemmer blev livligt 
debatteret: ”Dette bør dog kun ske, dersom det skøn-
nes, at medlemmet har skadet branchens – respektive 
foreningens – omdømme og skal vedtages med 2/3 
flertal blandt de stemmeberettigede”. 21 stemte ja til 
ovenstående formuleringer.

Formanden gennem de sidste fem år, Finn Laursen, 
ønskede ikke at fortsætte på formandsposten. I stedet 
valgtes Inge Lise Kristensen, Viborg Udlejning. I sin 
formandsberetning den 5. marts 1994 i Menstrup ved 
Næstved oplyste Inge Lise Kristensen, at foreningen har 
45 medlemmer, heraf 24 fra Jylland, 16 fra Sjælland 
og Lolland-Falster samt fem fra Fyn. Anmodning om 
medlemskab fra fem udlejningsforretninger blev afvist, 
da indehaverne ikke havde drevet forretning i fem år 
eller havde haft med serviceudlejning at gøre. Samme 
skæbne overgik et par ansøgere året efter, oplyste Inge 
Lise Kristensen på generalforsamlingen på Blommenslyst 
Kro 4. marts 1995. 

Foreningens 25. generalfor-
samling blev sammen med 
markeringen af jubilæet 
afviklet på Kokkedal Slot i 
Nordjylland den 2. marts 
1996. Året efter – den 1. 
marts 1997 deltog 22 med-
lemsfirmaer i generalforsam-
lingen i Vejle. Der blev ved-
taget en kontingentstigning 
på 200 kr. til 1200 kr.

Formanden, Inge Lise Kri-
stensen, ønskede ikke at 

Job tilbydes
Da Danmarks Serviceudlejerforening ekspan-
derer stærkt med hensyn til nye aktiviteter, 
søges en trofast hånd på deltid.
Opgaven består i at skrive referater og lignen-
de i vores fine sorte protokolbog. Der er tale 
om cirka fire timers arbejde årligt.
Belønningen består i lidt kritik, hvis du staver 
forkert, og en enorm tak fra bestyrelsen.
Telefonisk henvendelse til Ken Kennedy på tlf. 
nr. 43 43 40 80.

”Annonce” i Madam Blå april 1992
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fortsætte. I stedet valg-
tes Bjarne Andersen, 
Thisted, til formands-
posten. 

På generalforsam lin g  en 
i Hjerting ved Es bjerg 
den 7. marts 1998 
oplyste formanden, ”At 
Arbejdstilsynet inte-
resserer sig for diver-
se sikkerhedsregler i 
forbindelse med vor 
branche, f.eks. syn af 
lifte på vore biler og 
sikkerhedsudstyr (hjæl-
me), når vi sætter telte op”.

Den 6. marts 1999 var ge  ne ral for samlingen henlagt til 
Marielyst på Falster, og det følgende år – den 4. marts 
2000 – deltog 30 stemmeberettigede medlemmer i 
generalforsamlingen i Kolding.
Formanden, Bjarne Andersen, havde i september 1999 
besøgt ni medlemmer i Jylland: ”Fire for retninger var luk-
kede uden skilt om åbningstider. Der var rod ved nogle 
af forretningerne. Opfordring til oprydning”.
Kontingentet fastsat til 1500 kr. 

Perioden 2OO1-2O1O
Den 3. marts 2001 blev der holdt generalforsamling i 
Holbæk.
Her meddelte Magda og Bjarne Andersen, at de havde 
afhændet deres udlejningsfirma i Thisted.
Efterfølgende valgtes Bente Hansen, Vitro Udlejning, 
som formand.

I 2002 blev generalforsam-
lingen holdt i Odense, og 
året efter – den 1. marts 
2003 – blev den holdt i 
Ebeltoft.

På generalforsamlingen i 
Varde den 5. marts 2005 

rettede den nye for-
mand, John Steen 
Nielsen, en tak til sin 
forgænger, Bente Han-
sen. Han oplyste, at 
bestyrelsen havde ved-
taget en opgradering 
af medlemsbladet og 
havde indgået afta-
le med Martin Glerup 
Information om at frem-
stille bladet. General-
forsamlingen vedtog et 
kontingent på 2000 kr. 
samt 1000 kr. for passi-
ve medlemmer. 

Foreningen havde sendt forslag om en teltopstillerud-
dannelse til AMU Nordjylland.
På en ekstraordinær generalforsamling i Glostrup den 5. 
november 2005 blev foreningens nye logo præsenteret 
og godkendt, og der blev vedtaget et markedsførings-
bidrag på 5500 kr., således at foreningen kunne få frem-
stillet og sendt reklamespots på de regionale TV-kanaler 
inden for en økonomisk ramme på 300.000 kr.
På generalforsamlingen i Silkeborg den 4. marts 2006 
deltog 33 stemmeberettigede medlemsvirksomheder, 
heraf de tre ved fuldmagt. Det blev enstemmigt vedta-
get, at foreningen kan optage firmaer og interesseorga-
nisationer, der falder ind under foreningens formål, som 
støttemedlemmer.
I forbindelse med efterårstræffet i Kerteminde blev der 
den 4. november 2006 holdt ekstraordinær generalfor-
samling, hvor HTS-A orienterede, og hvor det med 17 
stemmer mod tre blev vedtaget at indgå en aftale om 
medlemskab med HTS-A.
30 medlemsfirmaer deltog i generalforsamlingen på 
Pinenhus ved Glyngøre den 3. marts 2007.
Formanden kunne meddele, at kampagnen med 
TV-spots havde givet en voldsom forøgelse af aktivite-
ten på hjemmesiden:

www.festudlejer.dk 
og at antallet af besøgende havde stabiliseret sig på det 
ti-dobbelte i forhold til tiden før kampagnen. Kontin-

gentet blev fastsat til 6000 
kr. inklusive markedsførings-
bidrag.
Dagen før generalforsam-
lingen deltog ikke færre 
end 33 i et APV-kursus for 
festudlejere.

Alvorlige formandsord
”Det kan ikke være rigtigt, at der skal lig på 
bordet, før de bortfløjne telte tages alvorligt”.

Formand John Steen Nielsen 
i Festudlejer.dk  2009.
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På generalforsamlingen i 
Roskilde den 1. marts 2008  
deltog 28 med lems virk -
somheder. John Steen Niel-
sen omtalte foreningens 
mange aktiviteter:
 
1. Fælles standardbestem-

melser for udlejning til 
brug for den enkelte medlemsvirksomheder ef  ter 
ønske og behov. 

2. Henvendelse til Folketingets Ud dannelsesudvalg 
med forslag om uddannelse og certificering af tel-
topstillere. 

3. Henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen og Forbrugersty-
relsen angående teltsikkerhed 

4. Udgivelse af pjecen ”Mor jer godt, men sikkert”. Kon-
tingentet blev fastsat til 7000 kr.

26 medlemmer – heraf to ved fuldmagt – var repræ-
senteret på generalforsamlingen i Løgstør den 7. marts 
2009.  Det blev vedtaget at lempe på kravene til opta-
gelse af nye medlemmer i foreningen, idet generalfor-
samlingen vedtog følgende formulering: ”Som medlem 
kan optages udlejere i Danmark, som driver forretning 
med udlejning af egne borde, stole, service, festudlej-
ningsudstyr og/eller telte”. John Steen Nielsen oplyste, 
at han ikke ønskede at fortsætte på formandsposten, og 
på et konstituerende bestyrelsesmøde i Middelfart den 
30. marts 2009 blev Hans Iversen, Laasby Telt og Ser-
viceudlejning, valgt til formand. På et bestyrelsesmøde i 
Ishøj den 15. september 2009 gav DI en orientering om 
medlemsbetingelser- og rettigheder. På be  sty rel ses mø  -
det den 6. jan  uar 2010 over   tog John Steen Nielsen atter 

formandsposten efter Hans 
Iversen, som ikke ønskede at 
fortsætte i bestyrelsen. Nyt 
bestyrelsesmedlem blev 
Torben Nielsen, Festudlej-
ning.com, Varde.

6. marts 2010 deltog 23 
medlemmer (heraf en via 

fuldmagt) i generalforsamlingen i Faaborg. Kontingentet 
blev fastsat til 8000 kr., dog 6000 kr. for udlejningsvirk-
somheder med en revisordokumenteret årlig omsætning 
på under 1,8 millioner kr.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at undersøge fordele 
og ulemper ved, at foreningen tilsluttes DI eller Dansk 
Erhverv som brancheforening.
Formand og næstformand var i deputation i Folketin-
gets Retsudvalg angående lovforslag, som stiller krav til 
uddannelse af teltopstillere, men ikke i første omgang  
indeholder krav om certificering af teltopstillere.
I forbindelse med et bestyrelsesmøde i Haderslev den 
5.-6. november 2010 havde medlemmerne lejlighed til 
at drøfte, hvordan foreningen bedst varetager medlem-
mernes interesser i fremtiden.

Bestyrelsen består i 40-års jubilæumsåret af John Steen 
Nielsen, ALTiFest, Ishøj (formand), Heine Pedersen, 
Ranum Teltudlejning (næstformand), Jan Cornelis von 
Lindern, Alletiders Party Service, Svendborg (kasserer), 
Gert Jensen, Bord Dæk Dig, Vallensbæk, og Torben 
Nielsen, festudlejning.com, Varde. 
Suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne uden 
stemmeret: Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, Odense, 
og Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

Stil uddannelseskrav
”Det er en skandale, at der ikke stilles krav 
om uddannelse til dem, som opstiller telte og 
legeredskaber til hundredvis af mennesker!”

Næstformand Heine Pedersen 
i Festudlejer.dk maj 2007
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Perioden 2O11-2O21
2011:

Forårsmødet og 40 års jubilæet i Foreningen af Danske 
Festudlejere blev holdt lørdag, den 5. marts 2011 på 
Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia. Det sam-
men med Minimessen som dette år havde 13 udstillere. 
Mange af deltagerne mødte ind fredag aften. Lørdag 
åbnede messen kl. 09.00. 
Kl. 11.30 var der jubilæumsreception. 
Lørdag aften blev der afviklet jubilæumsfest, hvor John 
Steen Nielsen holdt jubilæumstalen. 
I tidsrummet kl. 09.00-12.30 var der Minimesse. I alt 13 
udstillere deltog.

På generalforsamlingen tog formand John Steen Niel-
sen problemstillingen med de offentliges udlejninger 
og udlån op. Han efterlyste en mere erhvervsvenlig 
holdning. Han roste den APV-vejledning, som branche-
foreningen har fået udarbejdet. Den har været med til 
at begrænse Arbejdstilsynets besøgstid meget og der 
gives grønne smileyer. Godt arbejde, udtrykte han.
Der blev budt velkommen til Hjortshøj Party Service, 
Varde, og Vågå Arrangement Service, Norge. Det er 
det første udenlandske medlem, der er i Foreningen af 
Danske Festudlejere.

Torben Nielsen, Festudlejning.com, Varde, modtog 
genvalg og blev valgt. Jan Cornelis Von Lindern, Alleti-
ders party service modtog ikke genvalg. Grete Madsen, 
Freddy’s Udlejning, Kolding blev nyvalgt.
Bestyrelse:
Formand: John Steen Nielsen, ALTIFEST, Ishøj
Næstformand: Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning
Kasserer: Grethe Madsen, Freddy’s Udlejning, Kolding
Gert Jensen, Bord Dæk Dig 
A/S, Vallensbæk Strand
Torben Nielsen, Festudlej-
ning.com, Varde
suppleant Claus Pedersen, 
Hvalsø Teltudlejning, Hval-
sø.

Søndag formiddag var der 

medlemsbesøg hos Birger Dyrby, Festmesteren i Frede-
ricia.
Der var i 2011 premiere på to kurser i henholdsvis el og 
opvarmning.
Efterårsmøde: I weekenden 4.-6. november 2011 blev 
der holdt efterårstræf i Varde. Arrangementet blev afvik-
let på Hotel Varde og hos Hjortshøj Party Service.
 
Lørdag gav online marketing specialist Rune Hansen, 
Onlinemarketing, Kolding, et grundigt indlæg omkring 
opbygning af hjemmesider. 
Lørdag aften var der fest hos Hjortshøj Party Service. 
Aftenen startede op med kørsel på Segway.
Søndag var der virksomhedsbesøg hos Tinghøj Service 
Udlejning.

2012: 
Forårsmøde Fjelsted Skov Kro, Ejby ved Odense var i 
dagene 3.-4. marts 2012 rammen omkring Forårsmødet.
Lørdag kl. 10.00-12.30 var der Minimesse og kl. 14.00 
generalforsamling. 15 udstillere viste deres varer frem 
på messen.
Det blev et hurtigt valg til bestyrelsen. John Steen Niel-
sen og Heine Pedersen var begge på valg.

John Steen Nielsen valgte at stoppe efter syv år som 
formand og Svenning Kjær Pedersen blev nyvalgt. Heine 

Pedersen blev genvalgt. Kas-
serer Gert Jensen, Bord dæk 
dig, valgte at stoppe efter 
24 år i bestyrelsen. Heraf de 
fleste som kasserer.

Til revisorer var Birger Dyrby 
og Carsten Aamand på valg. 
De blev ligeledes genvalgt.

Erhvervsvenlige holdninger
”Vi kunne godt tænke os mere erhvervsvenli-
ge holdninger. Det bør ikke være kommuner 
og offentlige institutioner, der leverer materi-
el til festligheder” 

Formand John Steen Nielsen
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Der budt velkommen til 7 
nye medlemmer.
Bestyrelsen:
Formand: Svenning Kjær 
Pedersen, Tinghøj Service-
udlejning, Varde.
Næstformand: Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning.
Kasserer: Grethe Madsen, Freddy’s Udlejning, Kolding
Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, Odense.
Torben Nielsen, Festudlejning.com, Varde
Suppleant: Claus Pedersen, Hvalsø Teltudlejning, Hval-
sø.
Under eventuelt orienterede Heine Pedersen om en stu-
dietur til Prag i dagene 1.-4. november 2012. Ikke mindre 
end 36 personer tilmeldte sig omgående til turen.

Efterårsmøde: Efterårsmødet 2012 blev et meget ander-
ledes arrangement, nemlig en studietur til Prag. Det i 
dagene 31. oktober - 5. november 2012. En fagligt given-
de studietur med besøg hos Glasværket Rückl i Nizbor. 
På mikrobryggeriet Benrounsky Medved; Berun. AB Party 
Tents, Prag. Der var byvandring i Prag. Virksomhedsbe-
søg på det fine bryggeri Klaster.
Der blev holdt oplæg omkring den påtænkte certifi-
ceringsordning, hvor Heine Pedersen gav en grundig 
redegørelse for de planer, der var kendt på tidspunktet. 
Dette efterfulgt med en grundig snak.
Ligeledes blev der redegjort for den indsats,  bestyrel-
sen havde påtænkt i 2013.

Aftenerne bestod af forskellige arrangementer på fx det 
charmerende Folklore Garden med masser af under-
holdning, og med afskeds middag på restaurant, U Emy 
Destinnove, Katerinska 7, Praha 2.
Heine Pedersen forestod arrangementets planlægning 
sammen med Laust Sørensen, der er bosiddende i Prag.
En fantastisk tur med masser af oplevelser, faglig udvik-
ling, kulturelle indtryk og meget andet. Der var 36 delta-
gere på turen.

2013:
Forårsmøde: Hotel Hedegaarden, Vejle, var i dagene 
1.-3. marts 2013 rammen om minimesse og generalfor-
samling. 13 udstillere deltog i Minimessen.
Fredag kl. 13.00-20.30 var der kursus med Preben Harder 
Johansen, Svendborg, som underviser. Han er tidligere 
bankdirektør og har et godt indblik i regnskaber og 
budgetlægning. Han har ligeledes medvirket til udvikling 
af mange virksomheder igennem bestyrelsesarbejde. 
Der vil blive eksempler på kalkulationsudregninger og 

om, hvordan man tilfører 
sin virksomhed ny omsæt-
ning.
Minnimessen blev holdt 
lørdag fra kl. 10.00-12.30.
Generalforsamlingen var 

kl. 14.00. Her gjorde formanden Svenning Kjær Peder-
sen det klart, at det vi skal vinde på er kvalitet. Folk skal 
vide, at når de lejer hos et medlem af Foreningen af Dan-
ske Festudlejere, så er det kvalitet. Forbrugerne skal være 
klar over, at der er en samlet kæde i Danmark, som tager 
sig af udlejningsmarkedet. Et oplæg som gav stor debat.
Formanden Svenning Kjær Pedersen kunne byde vel-
kommen til otte nye medlemmer. Fem havde valgt at 
trække sig som medlem.
Søndag var der virksomhedsbesøg hos Freddys Udlej-
ning, Virkelyst 1, 6000 Kolding. Her stod Grethe Madsen 
for rundvisning og fortælling om virksomheden.
Bestyrelsen:
Formand: Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj Serviceud-
lejning, Varde.
Næstformand: Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning.
Kasserer: Grethe Madsen, Freddy’s Udlejning, Kolding
Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, Odense.
Torben Nielsen, Festudlejning.com, Varde
1. suppleant Dan Halstad, Fest- og Service Fredensborg 
blev nyvalgt.
2. suppleant blev Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning, 
Hvalsø.
Til revisor valgtes Lone Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, 
Varde. Carsten Aamand, Aamands Udlejningscenter, 
Vojens, blev genvalgt.

Efterårsmøde: I dagene 8.-10. november 2013 var det 
Hotel Frederik, d. II, Slagelse, der var mødestedet for 
efterårs mødet.
Fredag var der arrangeret bustransport ud til Festbutik-
ken Vemmelev, hvor Bettina og Jørgen Damgård tog 
imod. Efter et hyggeligt arrangement gik turen tilbage til 
middag på hotellet.

Autorisation – ikke bureaukrati
Lad os få autorisation i stedet for bureaukrati. 

Formand Svenning  Kjær Pedersen
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Lørdag var emnet ”Forenin-
gens strategi og visioner”. 
Preben Harder var kursus-
leder. Målet med kursusfor-
løbet var at nå frem til mål 
og visioner fra foreningens 
fremtid. Det til et oplæg på næste års generalforsamling.
Det blev et godt og udbytterigt forløb.

2014:
Forårsmøde: Hotel Pejsegården, Brædstrup ved Horsens 
var i dagene 28. februar - 2. marts 2014 den planlagte 
ramme for Forårsmødet. Det blev imidlertid ikke helt 
sådan. Der var glemt at bestille det antal værelser, der 
var brug for. Derfor blev der indkvarteret deltagere i de 
ledige værelser. Resten overnattede på hotel i Horsens. 
Fredag var der arrangeret virksomhedsbesøg hos Ikadan, 
Højris Alle 89, 7430 Ikast. Stedet der er kendt for at 
producere millioner af ARLA kasser. I festudlejnings-
branchen er det de senere år blevet plastikgulve de er 
kendt for. Rundvisningen blev klaret af direktør Bjarne 
Kongsgaard og sælger Preben Thomsen.
Et givende besøg hvor deltagerne fik et godt indtryk af 
produktionen.

Lørdag kl. 10.00-12.30 afvikledes Minimessen. Der var 14 
firmaer der udstillede.
Kl. 14.00: afholdtes der generalforsamling og om aftenen 
var der Festmiddag på Hotel Pejsegården. Et forløb der 
var præget af, at mange skulle tilbage til Horsens for at 
overnatte.
På generalforsamlingen var der debat om strategiplan, 

herunder plan for realise-
ring. Den gav en del debat, 
men blev vedtaget. Besty-
relsen havde også foreslået 
vedtægtsændringer.
Formand Svenning Kjær 

Pedersen informerede om et besøg på Christiansborg 
med folketingspolitikere, embedsmænd, repræsen-
tanter fra AMU-Nordjylland, SUS, m.fl. Et møde hvor 
der var fokus på de etablerede uddannelser samt om 
certificering af teltudlejere.
Bestyrelsen foreslog navneændring fra Foreningen af 
Danske Festudlejere og til Brancheforeningen Danske 
Festudlejere. Det for at sætte en streg under, at man var 
på vej væk fra ”kaffeklubben”. 
Foreningens mål: Kvalitet – Professionel betjening og at 
sikkerheden er i top.
Medlemskontingentet var også til debat. Der blev fore-
taget en vedtægtsændring om, at medlemskontingentet 
skal betales senest d. 10. januar i det pågældende 
kalenderår.
På valg var Dan Halstad, Festogservice.dk, Fredensborg 
som var klar til genvalg. Torben Nielsen, Festudlejning.
com var ligeledes på valg, men ønskede ikke genvalg.
Gert Jensen blev udnævnt som æresmedlem.
Bestyrelse:
Formand: Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj Serviceud-
lejning, Varde
Næstformand: Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning
Kasserer: Lone Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, Varde
Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, Odense
Allan Andersen, Festgården, Flemming 

Invitation til regnskabskursus
”Få styr på dine regnskaber og forstå værdien 
af et budget”. Invitation til kursus med Preben 
Harder Johansen, den 1. marts 2013 i Vejle.
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Dan Halstand, Fest- og Service, Fredensborg – valgte at 
trække sit kandidatur, da  Heine blev ansat som konsu-
lent i slutningen af 2014. Hans hverv blev overtaget af 
Allan Andersen, Festgården.
Suppleant: Claus Pedersen, Hvalsø Teltudlejning, Hvalsø

Efterårsmødet blev afviklet som en studietur til Norge i 
dagene 29. oktober-2. november 2014.
Torsdag var der rundvisning hos O. B. Wiik, Oslo samt 
hos Den Flyvende Tallerken, Oslo. To meget forskellige, 
men spændende steder at besøge. Herfra gik turen 
videre i bus til Vågå, hvor der var indkvartering hos 
Lemonsjø Fjelstue & Hyttegrend, Vågå.

Fredag var der besøg og rundvisning hos Vågå Arran-
gement Service v/ Stein Ålstedt, Vågå, Norge. Herfra gik 
turen til Vågå rådhus, hvor borgmester Iselin Jonassen 
fortalte om Vågå kommune og alle dens fortræffelig-
heder. 
Efter lunch på Vågå Hotel var der sightseeing i Vågå 
med Stein Ålstedt og hans bestyrelsesformand Harald 
Sandbü som guider.
Lørdag var der informationsmøde omkring de nye certi-
ficeringsregler ved Heine Pedersen. Om eftermiddagen 
var der en ny sightseeing i Vågå med besøg i Norges 
ældste trækirke, i naturparker m.v.
Herefter et meget hyggeligt aftenarrangement med 
mange norske nationalretter.

Søndag var der busafgang via skihop bakken i Lilleham-
mer til Gardemoen Lufthavn, Oslo, og turen gik herfra 
videre hjemover. 

Et stramt program, men nok det bedste efterårsmøde er 
har været holdt. Turen var lavet i et samarbejde mellem 
Stein Ålstedt og Heine Pedersen. 
25 deltog i studieturen.

2015:
Forårsmøde: Den tidligere herregård Sonnerupgård ved 
Hvalsø, blev i dagene 6.-8. marts 2015 rammen for 
Forårsmødet. En ny udfor-
dring, da vi selv skulle stå 
for opgaver, som vi ikke tid-
ligere havde gjort. En ide 
der blev taget for at opnå 
besparelser. Resultatet blev 
ikke det ønskede, men en 
stor og positiv oplevelse alli-
gevel. 
Fredag var der virksomheds-

besøg hos Brønnum, der startede med bespisning og 
efterfølgende rundvisning. 
Herefter indkvartering på Sonnerupgård, Hvalsø.

Lørdag var der Minimesse, hvor der var tilmeldt mange 
udstillere. Vi fik derfor arrangeret et større lokale i form 
af den lade bygning, der er på stedet. En forrygende 
Minimesse i hyggelige lokaler. 
Om eftermiddagen var der generalforsamling. Her orien-
terede formanden Svenning Kjær Pedersen om, at det 
nok havde været det mest travle år i foreningens historie. 
Dermed også det dyreste år. Et år der ikke kan holde 
sig inden for budgettet og hvor der har været træk på 
egenkapitalen.
Et år hvor der er opnået mange resultater. Hvor der har 
været vild forvirring i branchen grundet de nye certifi-
ceringsregler. Hvor der har været holdt krisemøde på 
Christiansborg og træk på specialviden fra vindekspert 
Svend Ole Hansen. 
Ikke mindre end 13 nye medlemmer havde meldt sig 
ind i foreningen. Aldrig tidligere har der været en så 
stor tilgang. 
Svenning Kjær Pedersen informerede om, at der var 
givet en bevilling på kr. 300.000 til udarbejdelse af en 
vejledningshåndbog til teltbranchen. En opgave som er 
overgivet til Heine. Opgaven er at holde sig inden for 
beløbet, så der ikke pågår Brancheforeningen nogen 
udgifter.
Der blev givet mange rosende ord til Heines enorme 
ihærdighed og konstruktive indsats. Opgaverne havde 
været mange og krævende.
Der blev orienteret om, at Heine var blevet ansat som 
konsulent/redaktør. Hans opgave er at være bestyrelsen 
behjælpelig med administrative opgaver, lave Festudle-
jer.dk og meget meget mere.
Det blev vedtaget, at formandsposten aflønnes fremad-
rettet med kr. 20.000, årligt.

Første hold for teltmontører i 2015 havde 18 deltagere, 
andet hold 14 deltagere. Der var udarbejdet branche 
certifikater til de, der har gennemgået kurserne. Dette 

udleveres til alle uanset 
medlemskab af branche-
foreningen.
På valg var Svenning Kjær 
Pedersen, Tinghøj Service 
Udlejning og Allan Ander-
sen, Festgården. Begge 
var klar til genvalg og blev 
valgt. Claus Petersen, Hval-
sø Teltudlejning ønskede 

Navneforandring
Ændring af foreningens navn til Branchefor-
eningen Danske Festudlejere er et signal om, 
at vi står sammen i branchen og at vi leverer 
kvalitet til tiden. 

Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen
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at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. I stedet valgtes 
Kasper W Kennedy, Schlüntz Festudlejning.
Som suppleanter valgtes Claus Petersen, Hvalsø Teltud-
lejning og Jesper Christiansen, Klarup Teltudlejning.
Heine forespurgte om interessen i, at efterårskurset 2015 
blev en studietur til USA.
Revisorer blev Carsten Aamand, Aamands Udlejnings-
center og Hans Iversen, Låsby Telt- & Serviceudlejning.
Generalforsamlingen sluttede af med et indlæg fra vind 
ekspert Svend Ole Hansen, der orienterede om tillæg til 
certificeringsordningen.
69 deltagere
Bestyrelse:
Formand: Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj Service 
Udlejning, Varde
Næstformand: Lone Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, 
Varde.
Kasserer: Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, Odense. 
Trak sit kandidat umiddelbart efter generalforsamlingen 
og Kasper W. Kennedy overtog hvervet).
Kasserer: Kasper W. Kennedy, Schlüntz Festudlejning 
A/S, Brøndby.
Allan Andersen, Festgården, Flemming (trak sit kandidat 
umiddelbart efter generalfor-
samlingen grundet tidspro-
blemer. Hans plads blev over-
taget af Jesper Christiansen)

Efterårsmøde: Hotel Faaborg 
Fjord var i dagene 6.-8. 
november 2015 rammen for 
efterårsmødet.

Kåre Sørensen, DI, informerede fredag eftermiddag om 
Arbejdsplads Vurderinger og den lovgivning der er her-
for. Et spændende og tankevækkende oplæg der gav 
de fleste nye udfordringer.
Lørdag havde vi en grundig snak om de erfaringer, der 
havde været med certificeringsreglerne. Det om godt 
og mindre godt samt om tiltag der bør laves.
Lørdag eftermiddag var der besøg hos Alletiders Party 
Service, Svendborg. Dagen sluttede af med spisning og 
hyggeligt samvær.

2016:
Comwell Rebild bakker var i dagene 4.-6. marts 2016 
mødestedet for Forårsmødet 2016. Et møde der blev 
indledt med en køretur i hestevogn fredag eftermiddag. 
Efter en rundtur i Rold skov var der kaffe og hygge i Top 
Karens hus, Rebild Bakker. Efterfølgende spisning var på 
Comwell Rebild.
Lørdag formiddag startede med mini-messe og den var 
lille. Kun 12 udstillere var mødt op.

Generalforsamlingen blev afviklet lørdag eftermiddag. 
Her blev der behandlet forslag om håndtering af ulov-

ligt opstillede telte. Revision 
af Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejeres vedtægter. 
Revideret udkast til strategi-og 
målplan. Om brancheforenin-
gen skulle forsøge at lave en 
grunduddannelse for flygtnin-
ge. Udkast til leje-og leve-
ringsbetingelser blev forelagt. 

Lettere kontrolproces
Vores APV fortjener stor ros. Et materiale 
der imponerer de tilsynsførende og gør 
kontrolprocessen meget lettere. 

Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen
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Medlemshvervning blev 
debatteret.
Der blev udtalt mindeord og 
holdt et minuts stilhed for 
Erik Frederiksen, Charlotten-
lund Udlejning ApS.

Formand Svenning Kjær 
Pedersen kunne i sin beret-
ning byde velkommen til ikke mindre end 21 fuldgyldige 
medlemmer og 3 passive medlemmer.
Henrik Bøtcher, FløngPartytelt, blev valgt til bestyrelsen 
som herefter bestod af:
Formand: Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj Service 
Udlejning, Varde 
Næstformand: Lone Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, 
Varde.
Kasserer: Kasper W. Kennedy, Schlüntz Festudlejning 
A/S, Brøndby.
Henrik Bøtcher, FløngPartytelt, Hedehusene
Jesper Christiansen, Karup Teltudlejning.
Suppleanter: René Frederiksen, Sæby Fest Service og 
Niels Dyhring, Service 2000.
Revisorer: Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning og 
Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning.
75 deltog i weekenden.

Efterårsmøde: Den 5.-6. november 2016 afvikledes 
efterårsmødet på Den Gamle Grænsekro, Christians-
feld. Tre spændende dage hvor advokat Mogens Kjær, 
Løgstør, gennemgik der oplæg omkring leje-og leve-
ringsbetingelser, som Danske Festudlejere havde fået 
udarbejdet. Det blev snakket igennem og tilrettet og har 
siden været oplægget til medlemmerne.

Om eftermiddagen var der arrangeret en guidet rundtur 
i Christiansfeld med 93-årige fhv. kaptajn Albert Høj-

gaard Jensen som guide. 
En mand der kendte byen 
og var en god fortæller. 
Her blev der serveret kaffe i 
Brødremenighedens Hotel, 
Christiansfeld.
Søndag var der virksom-
hedsbesøg hos Vejen-
Askov Telt & Serviceudlej-

ning, Vejen.– 37 deltagere deltog i efterårsmødet.

2017:
Forårsmøde: Quality Hotel Høje-Taastrup var rammen 
omkring virksomhedsbesøg, minimesse og generalfor-
samling I dagene 3.-5. marts 2017.
Det startede fredag med virksomhedsbesøg hos PAN-
TOM, Rødovre, med et fantastisk godt arrangement. 
Efterfølgende var der kursus på hotellet omkring farlig 
gods. Underviser var Jørgen Christensen, J. C. Sikker-
hedsrådgivning, Nørresundby. Et kursusforløb som sam-
lede ikke mindre end 35 deltagere. Efterfølgende blev 
der den 5. april 2017 holdt et lignende kursus på Pårup 
Kro ved Silkeborg.

Lørdag morgen var der instruktion i brug af udlejnings-
program ved Rosenlund Data. Et rigtig godt besøgt 
arrangement. Fra kl. 10.00-12.00 var der minimesse med 
ikke færre end 26 udstillere.
Om eftermiddagen afholdtes generalforsamlingen. Det 
med ikke mindre end 104 deltagere, der er det største 
antal indtil dato. Her blev Hvalsø Teltudlejning blev kåret 
som Årets Festudlejer 2016.

Formand Svenning Kjær Pedersen omtalte på general-
forsamlingen de mange problemer, der havde været 
omkring certificeringen af telte og flytbare konstruktio-
ner.
Der var traditionen tro festmiddag og fest lørdag aften.
Søndag var der medlemsbesøg hos Roskilde Teltudlej-
ning, Hedehusene.
Bestyrelse:
Formand: Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj Service 
Udlejning, Varde
Næstformand: Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning, 
Hvalsø.
Kasserer: Kasserer: Kasper W. Kennedy, First Party A/S, 
Brøndby.
Henrik Bøtcher, FløngPartytelt, Hedehusene
René Frederiksen, Sæby Fest Service, Hørby. 
Efterårsmødet var planlagt afviklet i England. Der var 
imidlertid for få deltagere til at det kunne gennemføres.

Leje- og leveringsaftaler
Det er godt for vore kunder, at vi har leje- og 
leveringsaftaler på plads. De skal vide, på hvil-
ke betingelser de lejer hos jer.

Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen
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2018:
Forårsmøde med Hindsgavl Slot prøvede vi en satsning. 
Det blev en succes med en kæmpe messe og mange 
fremmødte. Et afviklingssted hvor der blev satset på 
at videreføre Forårsmøderne. Grundet at det var besat 
flere år frem, blev der lagt en ny kurs. I alt 126 deltog i 
arrangementet.
Fredag eftermiddag var der virksomhedsbesøg hos 
Berendsen Textil Service, Kolding, og spisning om afte-
nen. 
Lørdag var der Festmesse fra kl. 10.00-14.00. Et herligt 
arrangement i et unikt lokale. Som noget nyt var der 
musikalsk underholdning. Optræden af klovne, trylle-
kunstner m.v. Der var masser af udstillere og besøgende. 
Frokosten blev indtaget i messelokalet. Det var en ander-
ledes måde at afvikle tingene på. 
31 udstillere havde tilmeldt sig Festmessen. Det betød, 
at vi skulle benytte stedets største sal og den blev fyldt 
til bristepunktet. En herlig oplevelse med et så stort antal 
udstillere. 

Generalforsamlingen blev afviklet lørdag eftermiddag. 
Den blev indledt med et minuts stilhed for Anders 
Bisgaard Sørensen, Bisgaard Sørensen Teltudlejning, 
Horsens.
Brancheforeningsformand Svenning Kjær Pedersen 
informerede om, at tidligere formand, John Steen Niel-
sen, var blevet udnævnt som æresmedlem i sommeren 
2017. På generalforsamlingen 
blev Stein Ålstedt, Norge, 
ligeledes en udnævnt som 
æresmedlem. 
Der blev budt velkommen til 
6 nye medlemmer.

Bestyrelsen havde foreslået 
at skandinaviske medlemmer 
skulle have stemmeret. Det 
blev vedtaget.

Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning foreslog ansæt-
telse af fuldtidsdirektør for brancheforeningen. Det for 
at kunne giver brancheforeningen større indflydelse. 
Forslaget blev ikke vedtaget. Der blev henstillet til, at 
bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse på kr. 
1.000,00.
Ved valg til bestyrelsen meddelte Svenning Kjær Peder-
sen og Kasper Kennedy, at de ikke ønskede genvalg. 
René Frederiksen blev genvalgt. Nyvalgt blev Niels 
Kristian Tøsbæk, Nordjysk Service- og Teltudlejning og 
Svend Larsen, Langå Teltudlejning.
Første suppleant blev Torben Høgh Johansen, Hold da 
helt fest, Vordingborg, og Steen Thomsen, Vejen-Askov 
Telt- og Serviceudlejning.
Revisorer blev Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning og Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltudlejning. 
Årets festudlejer 2017 blev Svenning Kjær Pedersen, 
Tinghøj Service Udlejning.
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen sluttede generalfor-
samlingen med et indlæg om ”Én fest – én ansøgning”.
Forårsmødet sluttede af med et virksomhedsbesøg hos 
Fyns Serviceudlejning, hvor Brian og Lotte Skøtt viste 
rundt.
Konstituering:
Formand: Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.
Næstformand: René Frederiksen, Sæby Fest Service.
Kasserer: Niels Kristian Tøsbæk, Nordjysk Service og 
Teltudlejning.
Bestyrelsesmedlem: Svend Larsen, Langå Teltudlejning.
Bestyrelsesmedlem: Henrik Bøtcher, FløngPartyTelt.
Efterårsmøde:
Den 1.- 4. november 2018 blev efterårsmødet holdt på 
Ebeltoft Strand, Ndr. Strandvejen 3, 8499 Ebeltoft.
Her satte advokat Mette Jespersen, Løgstør, fokus på det 
materiale hun havde udarbejdet til Brancheforeningen 
Danske Festudlejere vedr. persondatalovgivningen. Et 
oplæg som blev livligt diskuteret.
Lørdag blev det debatteret, hvad vi vil med branche-
foreningen. En god debat der gav mange ønsker til 

bestyrelsen.
Sidst på eftermiddagen var 
der besøg og rundvisning 
på Fregatten Jylland, Ebel-
toft. En god rundvisning, der 
gav mange informationer om 
historie og arbejdsforhold om 
bord.
Søndag var der besøg hos 
Ørsted Telte A/S.
38 deltog i arrangementet.

Aldrig har det været flottere
Det har været  med en satsning på at opnå 
det maksimale, at vi har valgt Hindsgavl 
Slot. Det har vi nået. Aldrig har et Forårs-
mødet  tiltrukket så mange. Aldrig har det 
været flottere. 

Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen
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2019: 

Forårsmøde: Dette års forårs-
møde blev holdt på den idyl-
liske herregård Nørre Vosborg, 
Vembvej 35, 7570 Vemb. Et 
herligt sted med nogle unikke 
rammer og lokaliteter i topklas-
sen. Et virkelig tiltalende sted. 
Problemet var alene afstanden 
hertil, da det ligger helt ud vil Vestkysten. 
Udfordringen var at følge op på rammerne fra Hindsgavl 
Slot, men det lykkedes i høj grad.
Afviklingen blev startet op fredag, den 1. marts 2019. 
Her var der arrangeret virksomhedsbesøg hos KPA 
Company, Ikast. Herefter en bustur rundt i oplandet. 
Vedersø kirke blev besøgt. Det samme gjorde Vedersø 
præstegård, hvor præsten Kaj Munk boede i mange år.
Det var den 1. marts 2019 og den dag den blå anemone 
springer ud. Det fik deltagerne bekræftet. Den var nem-
lig sprunget ud om morgenen, som vi besøgte stedet 
om eftermiddagen. Smukke steder ved Vesterhavet 
blev besøgt. En herlig tur der blev ekstra værdifuld 
med guiden Finn Tapgaard, som var aldeles godt kendt 
i området og en fantastisk fortæller.
Festmessen blev afviklet i tidsrummet kl. 10.00-14.00. I 
alt var der 26 udstillere i en tætpakket sal. Der var gjort et 
ekstra arbejde ud af at få besøgende ude fra til at deltage 
i festmessen. Holtegaard Trading havde nemlig skænket 
en ny hoppeborg til udtrækning blandt deltagerne. Den 
blev vundet af Festbutikken og Vemmelev Festudlejning 
ved Jørgen og Bettina Damgaard, Vemmelev. 
Der var også denne gang underholdning af den irske 
visesanger Bob Ferguson. Tryllekunstneren Store Kassa 
optrådte også på såvel messen som ved aftenens 
arrangement. Her spillede trioen The Muleskinners op 
til dans.
Udstillerne udtalte stor ros om arrangementet.

Generalforsamling: Traditio-
nen tro blev generalforsam-
lingen afviklet lørdag efter-
middag. Der var her fremlagt 
forslag til en tilføjelse til stk. 
4 i vedtægterne. Det blev 
vedtaget med 24 stemmer. 
Ingen imod. 
En kontingentforhøjelse på 

kr. 500,00 blev ikke godkendt, da der var 11 for og imod.
Som årets festudlejer 2018 blev udnævnt Brian Skøtt, 
Fyns Serviceudlejning.
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen orienterede om 
arbejdet med ”Én fest – én ansøgning”. Han opfordrede 
her alle til, at de kontakter deres lokale folketingsmed-
lemmer/politikere til at lægge pres på beslutningspro-
cessen.
Bestyrelse:
Formand: Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning. 
Næstformand: René Frederiksen, Sæby Fest Service. 
Kasserer: Niels Kristian Tøsbæk, Nordjysk Service og 
Teltudlejning. 
Bestyrelsesmedlem: Svend Larsen, Langå Teltudlejning. 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Bøtcher, FløngPartyTelt. 
Suppleanter: Torben Høgh Johansen, Hold-da-helt-fest, 
Vordingborg og Steen Thomsen, Vejen-Askov Telt- og 
Serviceudlejning.
Valgt til revisorer: Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning og 
Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning.
I alt 106 deltog i forårsmødet 2019.

Efterårsmøde: Mødet blev afviklet i dagene 14.-17. 
november 2019. Samlingspunktet var torsdag Frankfurt, 
hvor der var arrangeret fællesspisning om aftenen.
Fredag var der bustur ud til Röder HTS Höcker GmbH, 
der lige havde fået navneforandring til HTS tentiq. Her 
besøgtes deres kæmpe messe. Alt hvad hjertet kunne 
begære af diverse materiel til brug i festudlejninger var 
at finde. 
Vi blev budt på flot middag med de drikkevarer, man 
ønskede. Tjenere leverede det man ønskede ved bor-
dene.
Lørdag var der arrangeret virksomhedsbesøg hos BILL-
Event GMBH. En fantastisk tur hvor humøret var højt og 
hvor der blev knyttet mange kontakter.
25 deltog i arrangementet.

2020:
Forårsmødet blev afviklet i dagene 6-8. marts 2020 på 
Comwell Middelfart.
Med al muligt held lykkedes det at gennemføre For-

Vind en hoppeborg
Der skal være en ”gulerod” til at lokke flere 
udlejere til Festmessen. En hoppeborg til 
udtrækning blandt de fremmødte er en 
håndsrækning fra mig. 

Leif Sørensen, Holtegaard Trading
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årsmødet 2020. Nervøse forespørgsler fik vi fredag 
fra udstillere og folk, der havde påtænkt at besøge 
Festmessen. De ville høre, om arrangementet blev gen-
nemført, hvilket vi kunne bekræfte at det gjorde. Der 
var nemlig i pressen blevet orienteret om, at forskellige 
arrangementer rundt om i Danmark var aflyst

Lørdag hvor festmessen blev afviklet var der rigtig 
mange, som var usikre på, om arrangementet blev gen-
nemført. 
Søndag blev vi klar over, at der fra tirsdag kun måtte 
samlet 100 personer. Vi var derfor yderst heldige med, 
at vi ikke havde været nødt til at aflyse.
Fredag var der arrangeret virksomhedsbesøg hos Dansk 
Transport Emballage, Hammelev, Vojens. Et fatamorga-
na af oplevelser i alverdens transportmateriel i plastik. 
Nogle benyttede ligeledes muligheden for at besøge 
Zederkof, Fredericia, som havde åbent hus den pågæl-
dende dag.

Lørdag gennemførtes Festmessen 2020. I alt 115 tilmeld-
te og 52 yderligere fremmødte deltog i arrangementet. 
En flot udstilling og en af de bedste vi har lavet. I alt 
deltog der 27 udstillere fordelt på 37 stande.

Generalforsamling: 
Lørdag eftermiddag gennemførtes generalforsamlingen. 
Hertil havde Svenning Kjær Pedersen stillet forslag om 
ansættelse af en fuldtidsdirektør. Efter en længere 
debat blev det nedstemt.
Bestyrelsen havde stillet forslag om en reduktion af 
bestyrelsen fra 5 til 3 personer. Det blev nedstemt. 17 
stemte for og 4 imod. 10 undlod at stemme. Dermed 
var der ikke det 2/3’s flertal, som vedtægterne kræver.
Der var genvalg til Henrik Bøtcher, FløngPartytelt og Niels 
Kristian Tøsbæk, Nordjysk Service- og Teltudlejning. 
Sten Thomsen, Vejen-Askov Telt- og Serviceudlejning, 
blev nyvalgt.

Bestyrelsens sammensætning er herefter:
Formand: Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.
Næstformand: Henrik Bøtcher, FløngPartytelt.
Kasserer: Niels Kristian Tøsbæk, Nordjysk Service- og 
Teltudlejning, Svend Larsen, Langå Teltudlejning og 
Steen Thomsen, Vejen-Askov Telt & Serviceudlejning.
Suppleanter: Torben Høgh Johansen, Hold da helt fest 
og Bo Sandberg, Eventudlejning.dk
Revisorer: Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning og 
Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning.
Efterårsmøde: Vi besætter Christiansborg
Lørdag, den 6. november 2020 var det planen af besæt-

te Christiansborg. Der var aftalt lån af lokale til et møde 
med folketingspolitikere samt med oplæg fra Sammen-
slutningen af By- og Markedsfester omkring hvordan 
fremtiden inden for festudlejningsbranchen forventes 
at se ud. 
Ideen var at se politikerne i øjnene i stedet for at snakke 
om dem. Lade udlejerne forklare, hvordan de er ramt af 
coronakrisen. At få en dialog i stedet for ævl og kævl i 
pressen.
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, og Erling Bonne-
sen, V, havde givet tilsagn om at ville deltage. I alt 25 af 
Folketingets medlemmer var inviteret til at deltage.
Efterfølgende var der lavet et arrangement på Christiania 
med rundvisning og fællesspisning.
Deltagerantallet var begrænset til 50 deltagere. Der var 
tilmeldt 54 deltagere.
Arrangementet blev aflyst grundet forsamlingsforbud på 
10 personer.

2021:
Fyraftensmøder i Jylland, den 26. januar 2021 og på 
Sjælland, den 27. januar 2021 blev aflyst grundet for-
samlingsforbuddet.

Forårsmødet var annonceret til afvikling på Comwell 
Middelfart i dagene 5.-7. marts 2021. 
Det blev aflyst på grund af at forsamlingsforbuddet blev 
fastsat til 5 personer. Bestyrelsen har vedtaget at udsæt-
te Festmessen til afvikling i 2022.

Om det vil være muligt at afvikle generalforsamlingen 
lørdag, den 5. marts 2021 vides ikke i skrivende stund.
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