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Et ”kvælErtag” på 
festudlejningsbranchen
Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Den danske festudlejningsbranche vil 
være væsentlig amputeret, hvis eks-
pertgruppens anbefalinger vedtages. 
Mange festudlejere må se sig nødsa-
get til at lukke ned, da det for mange 
ikke er muligt at overleve to hoved-
sæsoner uden indtægter. 

Det bliver et katastrofeår
Med ekspertgruppens forslag, som 
skal til politisk behandling, før de 
endelige retningslinjer fastlægges, 
slukkes optimismen hos mange af lan-
dets festudlejere. Det bliver et kata-
strofeår, siger Claus Petersen, Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere. 
Han har staks iværksat fornyede hen-
vendelser til Folketinget om økono-
misk støtte til festudlejerne. En straks 
bevilling er en nødvendighed for at 
branchen ikke kollapser.

Det ligner et ”kvælertag”
- Vore medlemmer står klar til at klare 
leveringer til festivaler, by-, markeds- 
havne-og andre fester og alle andre 
former for events. Det er alene de 
regler der vedtages i Folketinget, som 

sætter begrænsningerne. Med de 
restriktioner der er lagt op til, vil 
det at være at ”tage kvælertag” 
på festudlejningsbranchen. Derfor 
forventer jeg også en akut hjæl-
pepakke til alle de leverandører, 
der er til den danske festbranche 
og det skal være nu, siger Claus 
Petersen, Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere.

Uoverskueligt at tage et 
ansvar
Mange markeder har aflyst deres 
aktivitet. Festivaler er fulgt efter. 
Mange lokale festligheder kommer 
efter ekspertgruppens anbefalinger 
til at aflyse deres arrangementer i 
løbet af sommeren og efteråret. 
De foreslåede restriktioner vil gøre 
det uoverskueligt at tage ansvar for 
afvikling af en sikker festival. 

Økonomisk støtte er en 
nødvendighed
Ressourcemæssigt vil det kræve 
stort antal hjælpere at afvikle en 
festival. Hvad der så bliver kra-
vene til store kræmmermarkeder, 
hvor publikum er spredt på store 
arealer og med mange indgange 
er umuligt at overskue. 
Det vil betyde, af arrangørerne 
må krybe til korset og lukke ned. 
Det vil tage mange festudlejere 
med sig, slutter Claus Petersen, 
Brancheforeningen Danske Festud-
lejere. Han er klar til en sej kamp 
for at redde branchen gennem 
opnåelse af økonomisk hjælp fra 
Folketinget.

Ekspertgruppens anbefalinger åbner 
ikke op for store udendørs arrangemen-
ter i 2021.
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*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.

Nye kvalitetsprodukter – med prisgaranti!

For information og bestilling 
kontakt Per Goller

pg@your-brand.dk

www.your-brand.dk

+45 4010 0578

 » Texas Prof 183 cm Heavy Duty klapbord
 » 100% ren PE bordplade
 » Stålstel Ø28 mm 1,2 mm gods
 » 24 fastgørelsepunkter mellem stel og bordplade
 » Stabelspor ved vandret stabling
 » 1090 kg belastning

 » Arizona – Prof klapstol i plast og stål – sort
 » Stærkt stålstel
 » Kraftig plastsæde og rygstøtte 

 » Vogn til 50 stk. Arizona klapstole
 » Kraftige hjul, 2 faste 2 drejelige
 » Stærk konstruktion der tåler hårdt brug
 » Let håndtering og min. opbevaringsplads ½ 
kvm til 50 stole
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Formand: Claus Petersen
Hvalsø Teltudlejning
Tjørnager 6
4330 Hvalsø
Tlf. 46 40 84 10 
info@htu.dk

næstFormand: Henrik BøtCHer
Fløng Partytelt
Birkevang 20
2640 Hedehusene
Tlf. 40 33 62 00
henrik@floengpartytelt.dk 

kasserer: niels kristian tøsBæk
Nordjysk Service-
& Teltudlejning
Tranekærvej 37
9490 Pandrup
Mobil: 98 24 56 80

kontor@nordjysk-udlejning.dk 

steen tHomsen
Vejen Askov Telt- & 
Serviceudlejning
Estrupvej 1, Askov 
6600 Vejen

Tlf. 40 72 18 84
steen@vats.dk 

svend larsen
Langå Teltudlejning
Ulstrupvej 39
8870 Langaa
Tlf. 20 15 62 45

info@langaateltudlejning.dk

konsulent/redaktør:
Heine Pedersen
Ranum Teltudlejning
Vesterled 46, 
9681 Ranum
Mobil: 21 42 68 39

heine@festudlejer.dk

Brancheforeningen af Danske 
Festudlejeres hjemmeside:  
www.festudlejer.dk 

Ansvarshavende:  
Claus Petersen 

Fremstilling: Aars Bogtryk & Offset, 
Himmerlandsgade 150, 9600 Aars 
Tlf. 98 62 17 11

Udgivelse
2021:  

1. februar • 15. maj • 1. oktober

Deadline for stof til næs te udgave af 
Festudlejer.dk: 1. sept. 2021 

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

Festudlejer.dk

Brancheforenings-
formand Claus 

Petersen

Festudlejere er lavet af et vist stof. 
Den hårde corona-krise som vi befin-
der os i, er krævende og kræver 
mandsmod. Modet har I og evnen til 
at tilpasse tingene, et positivt livssyn, 
evnen til at kunne se fremad og tage 
chancer er på plads. Det er en træls 
tid, vi navigerer i. Usikkerheden slider 
på psyken, men vi har troen på, at 
det bliver godt igen. Hvornår er hele 
tiden spørgsmålet, som ingen kan 
svare på.

Stor optimisme og tilpasning
Glædeligt at vi kan stå sammen over 
for de udfordringer der er. Helt fint at 
I ikke stoppes af den krisetid, vi står 
midt i. Der købes forretninger op. Der 
bygges nye haller. Der tages initiativer 
af betydelig art, som man ikke lige 
tror vil ske. Når man læser dette bran-
cheblad bliver man glad for optimis-
men og for at viljen til at tilpasse sig 
den vanskelige situation er stor.

Der kommer snart penge i 
kassen
Mange bruger krisetiden til at geare 
up og stille sigtekornet på den dag, 
der åbnes op. Da vil vi blive væltet 
af det sus, der kommer. Alle vil have 
fester samtidig. De der har været 
nødt til at udsætte deres festligheder 
vil på banen. Det samtidig med at 
mange festligheder samtidigt vil stå i 
kø for at åbne op for deres kulturelle 
tilbud. Det såvel inden-som uden-
dørs. Vi har kun grund til at glæde 
os til, at der snart kommer penge i 
kassen igen. 

Jo kortere tid, jo større kaos
Men! Er vi klar til suset? Har I materiel-
let til alle de fester, der bliver aktu-
elle. Har I biler klar til at flytte store 
mængder af materiel ud til kunderne? 
Har I brugt tid på at få jeres lager trim-
met, så I ikke kvæles i det ræs, der 
bliver. Jo kortere tid festlighederne 

har at kunne afvikles på, jo mere kaos 
kan der opstå. 

Fra 0 til 180 i timen
Frygten for mange festudlejere er, 
om man har personale nok til at 
kunne klare sig gennem stormvejret. 
Er vi selv klar til at geare op fra 0 og 
til 180 km i timen? Er personalet klar 
til at gå fra sofaen og ud i et fysisk 
krævende arbejde? Alle er nok klar 
til at sige ja, men det kommer til at 
gøre ondt. Alle fodboldspillere ved, 
hvor hårdt det er at spille sæsonens 
første kampe. Lige så krævende bli-
ver denne sæson for festudlejere og 
deres personale.

Bundlinjen er meget forskellig
Vi har gjort alt hvad vi har kunnet for 
at fortælle Folketinget om de pro-
blemstillinger, som Festudlejnings-
branchen er landet i. Det har været 
med til at udløse en række refusioner 
og lønkompensationer. Det har gjort, 
at nogen er kommet godt igennem 
krisen, mens andre har fået ”en på 
hatten”. Resultaterne er meget afhæn-
gig af, hvor arbejdsom – og hvor 
heldig - man har været for at få skaffet 
sig de rigtige udlejninger, sparet på 
udgifterne og set muligheder frem for 
forhindringer.

vi har brug for hinanden
Jeg ser frem til, at vi snart vil kunne 
mødes igen. Generalforsamlingen 
venter, kurser er på trapperne, når 
mulighederne er der. Vi har behov 
for at få snakket sammen. Vi har brug 
for hinanden. I nøden lærer man sine 
venner at kende.

Godt mod!

Claus Petersen
Brancheforeningsformand
Brancheforeningen  
Danske Festudlejere

Er I klar til 
suset?
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Tekst og fotos af Heine Pedersen 
 
Den lovede evaluering af certifice-
ringsreglerne for telte og flytbare kon-
struktioner er udsat. Der var lagt op til 
en høring her omkring april måned 
og med en ibrugtagning den 1. juli 
2021. Det bliver nu flyttet et halvt til 
et helt år.

Styrelsen må kapitulere
Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen, der 
har ansvaret for udarbejdelsen af de 
nye certificeringsregler for telte og 
flytbare konstruktioner, må kapitulere. 
Man har ikke personalet med de 
rigtige kvalifikationer til at kunne klare 
evalueringsarbejdet. Hertil kommer, 
at de er presset meget arbejdsmæs-
sigt.

Certificeringsreglerne er 
fortsat gældende
Det betyder, at de nuværende certifi-
ceringsregler for telte og flytbare kon-
struktioner fortsat vil være gældende. 
Det frem til at det nye udkast har 
været ude til høring, at en tilretning 
er sket og det er vedtaget.

Nye folk kan give nye 
holdninger
Der er en yderst beklagelig oplysning, 
siger brancheforeningsformand Claus 
Petersen. Vi har flere gange oplevet, 
at medarbejdere hos Trafik-, Bygge-
og Boligstyrelsen, der har arbejdet 
med telte og flytbare konstruktioner, 
er rejst. Efter en periode i styrelsen 
flytter de til andet fagområde eller får 
nyt arbejde. Det har betydet, at nye 

folk skal sætte sig ind i fagområdet. 
Det har givet nye opfattelser om tolk-
ningen af certificeringsreglerne. 

rapport viser vej med fordele 
og ulemper
Der har været lavet et stort arbejde 
med indsamling af erfaringer og reg-
ler fra ind- og udland. Det blev leve-
ret i form af en rapport fra Rambøll i 
januar 2019. Et uddrag af rapporten 
konkluderer, at brugen af kompetente 
personer ved opstilling og nedtag-
ning af transportable konstruktioner 
øger sikkerhedsniveauet. Et forhold 
som Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere har slået meget på, nemlig 
at det skal være uddannede teltmon-
tører, der skal foretage opstillings- og 
nedtagningsarbejdet.

kommunerne svigter  
med tilsyn
-Vi har lavet et kæmpe arbejde som 
oplæg til rapporten. Fingeren har 
peget nedad ved flere punkter. Et har 
været mangel på kontrol med kon-
struktioner fra lokale myndigheder. 
Den er mange steder lig nul. Kom-
munerne bliver på deres kontorstole 
og vil ikke ud i marken og føre tilsyn 
med lovligheden af opstillingerne. 
Vi har også konkluderet, at certi-
ficeringsvejledningen er ubrugelig, 
siger brancheforeningsformand Claus 
Petersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

Brancheforeningsformand Claus Petersen redegør her for Bran-
cheforeningen Danske Festudlejeres syn på certificeringsreg-
lerne.

En række fagpersoner har været involveret i den rapport, der er 
lavet som grundlag for en evaluering.

Store telte uden nogen eller minimal fastgørelse opstilles uden konsekvenser overalt i 
Danmark.

Evaluering af certificeringsregler er  
UDSat



 Festudlejer.dk 5

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Vi satser på, at vi den 6. november 
2021 kan holde et Efterårsmøde på 
Christiansborg. Det samtidig med at 
vi får gennemført den generalforsam-
ling, som ikke kunne gennemføres i 
marts måned 2021. 
Lokaler er bestilt på Christiansborg 
og Folketingsmedlemmerne Bjarne 
Laustsen, S, og Erling Bonnesen, V, 
har givet tilsagn om at ville deltage i 
arrangementet.
Det endelige program for efterårsmø-

det vil blive meddelt medlemmerne 
pr. mail.

Besøg i Stavanger er aflyst i 
2021
Det var lovet, at afviklingen af efter-
årsmødet ville finde sted i Stavan-
ger, Norge. Bestyrelsen har imidlertid 
vedtaget at holde det herhjemme. 
Det fordi vi her kun har vore nationale 
corona restriktioner at forholde os til. 
Vi forsøger igen i 2022 og håber på, 
at alle corona forhindringer er fjernet.

rundvisning
Ligeledes var der rigtig stor tilslut-
ning til det planlagte efterårsmøde 
på Christiansborg. Vi arbejder frem 
imod, at vi kan lave et endnu bedre 
program for dagen. Det bl.a. ved at 
arrangere rundvisning på Christians-
borg.

generalforsamling
Målet er ligeledes at afvikle den i 
2021 udskudte generalforsamling. 
Dagsordenen for generalforsamlingen 
er på bagsiden.

Folketingsmedlemmerne Erling Bonne-
sen, V, og Bjarne Laustsen, S, har meldt 
deres ankomst. Om Eva Kier Hansen, V, 
også deltager, er ikke helt på plads.

 Vi ser frem til at kunne afvikle vores 
generalforsamling på Christiansborg.

Der er nok ikke mange, der 
før har været stemmeberettiget 
på Christiansborg.

Efterårsmøde og
generalforsamling 
på Christiansborg

En rundvisning på 
Christiansborg er 
visdom på  
mange  
måder.



6 Festudlejer.dk

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Jeg græder ikke og er ej heller bit-
ter. Det jeg havde set frem til skulle 
blive et succes år i 2020 blev en stor 
bet. Det kostede mig to millioner 
at være festudlejer.  En ejendom er 
solgt. Jeg er sat seks år tilbage og 
det jeg gennem årene har tjent op 
til min pension er væk, siger Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltudlejning. 
Hans forventninger til 2021 er ikke 
store, da Covid-19-restriktionerne og 
personforsamlingsforbuddene er en 
stopklods for en sund sæson.

aldrig så mange reservationer
- Ordrebogen for 2021 bugner med 
reservationer, men ingen tør lave 
bestillinger. Faktisk har vi aldrig haft så 
mange konfirmationer, fødselsdage, 
bryllupper og andre arrangementer. 
Det kommer til at give et gevaldigt 
pres, når det endeligt går løs.
Vi har ikke haft nogen udlejninger 
i år. Fakturaerne vælter ind og hel-
digvis er kassen godt polstret. Men 
jeg er meget usikker over for, om vi 
kommer i gang med udlejningerne i 

Tom Rasmussen er klar 
til nye udfordringer. 
Han har nemlig købt 
nabogrunden til sin 
lagerhal og er klar til at 
bygge en ny hal.

Tusinder af kvadratmeter telte er hos 
Roskilde Teltudlejning klar til opstilling.

2020 var en økonomisk mavepuster, 
men Tom Rasmussen er rustet til en ny 
sæson.

Glas og service står hygiejnisk pakket, så Tom Rasmussen hurtigt kan bringe det ud.

Det var ikke meget, Tom Rasmussen fik brug for sin gulvvasker i 2020. Men, den er klar 
til en ny sæson.

Efter roskilde teltudlejning 
hvad så?



2021, siger direktør Tom Rasmussen, 
Roskilde Teltudlejning. 

genåbningen bliver kaos
- Åbnes der først op for personfor-
samlingsforbuddet til august/septem-
ber så bliver det et ragnarok.  
Det bliver hektisk. Alle vil have det 
hele på samme tid. Vi vil ikke have 
materiel nok og ej heller personale 
og biler til opstillinger/nedtagninger 
og transport. Normalt er det måneder 
med meget tryk på udlejningerne. Nu 
vil der blive dobbelt pres på, fordi 
arrangementer skubbes.

arbejde nat og dag
- Skal vi have en chance for at indfri så 
manges ønsker som muligt, så kræver 
det, at vi arbejder dag og nat i de 
to måneder. Hvem holder til det og 
hvem vil være med på arbejdsholdet 
under disse vilkår, spørger Tom Ras-
mussen, Roskilde Teltudlejning.

Efter roskilde teltudlejning 
hvad så?
- Jeg har brugt 2020 til at tænke tan-
ker om, hvad jeg vil fremover. Er det 
værd at være med i det ræs det er 
at være selvstændig? Hvordan skal 
festudlejningen drives fremadrettet? 
Hvad gør vi for at komme til at tjene 
penge? Hvad skal jeg lave efter at 
have afhændet Roskilde Teltudlej-
ning? En række spørgsmål som giver 
stof til eftertanke. Spørgsmål der er 
blevet aktuelle under Covid-19-kri-
sen. Her har jeg prøvet at være men-
neske igen. Talt med min kæreste, 
børn, familie og venner. Det vil jeg 
ikke snydes for fremover.

Positive tanker og livskvalitet
- Den økonomiske situation efter ned-
lukningen grundet Covid-19 bekym-
rer mig ikke. Havde den gjort det, så 
ville jeg hænge i en galge i et bøge-
træ. Jeg har forsøgt at bruge min tid 
på at tænke positive tanker og finde 
livskvalitet. Det kommer ikke af sig 

selv. Det skal der gøres en indsats for 
at opnå. Det kræver kraftige ændrin-
ger og mod til at gennemføre dem. 
For mig er livet fremover ikke at have 
mange telte.

kunderne bliver tilfredse
- Det maksimale antal medarbejdere i 
2022 bliver kraftigt reduceret. Vi skal 
gøre det vi er gode til, yde den gode 
service og levere kvalitetsvarer, som 
vi er kendt for. Dem der vil betale for 
det, vil vi kræse for. Det vil give livs-
kvalitet for mig og mine medarbejde-
re. Familierne vil kunne mærke, at vi er 
mennesker og glæde sig over at være 
sammen med os. Når vore kunder 
samtidig vil blive tilfredse, så 
kan vi ikke nå noget bedre, 
slutter direktør Tom Rasmus-
sen, Roskilde Teltudlejning.
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Det var et knokkelarbejde med at flytte 
fra opsagte lagerlokaler til bygning af 
kæmpe hal.

 Vi er klar til at rykke ud til kunderne, 
straks der bliver brug for os.

 Det er vigtigt, at man er synlig, hvilket 
Roskilde Teltudlejning altid har haft øje 
for.

Corona krisen har åbnet øjnene for, hvor 
mange ansatte det er klogt at have. Om-
sætning er ikke overskud alene.

Efter roskilde teltudlejning 
hvad så?
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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 30.06.21

3 mtr.  sideduge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625,- kr.
3 mtr.  sideduge m. lynlåsdør . . . . . . . . . . . . . . 985,- kr.
3 mtr.  sideduge m. vinduer  . . . . . . . . . . .1.175,- kr.
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Den 28. april 2021 kunne husmands-
søn fra Skivum i Himmerland, Bjarne 
Laustsen, fejre sit 25 års jubilæum 
som Folketingsmedlem for socialde-
mokratiet. Det som en af de folke-
tingsmedlemmer, som har haft en 
skovl i hånden og kæmpet den lille 
mands sag, når der har været brug for 
retfærdighed.

Bredt erfaringsgrundlag
I værktøjskassen havde han ved val-
get erfaringer fra arbejde som karl 
på flere gårde, afbrudt læretid som 
autolakerer, fællestillidsmand, kom-
munal politiker og aktiv i hele Nord-
jylland.

Iver og trofasthed
Bjarne Laustsen er på Christiansborg 
kendt for sine meningers mod. Syv 
vilde heste kan ikke få ham til at 
trække sig fra en sag. Den iver og 
trofasthed han har udvist, har hjulpet 
mange.

ændring sparede millioner
Brancheforeningen Danske Festud-
lejere har også haft stor glæde at 
samarbejde med Bjarne Laustsen. 
Han var med til at få de første telt-
kurser på plads sammen med AMU-
Nordjylland. Han har åbnet døre til 
forskellige ministre og fået væsent-
lige ændringer inden for kulturlivet 
vedtaget. I 2020 var det ham, der 
tog kampen med Boligminister Kaare 
Dybvad Beck om, at det ikke var cer-
tificerede brandrådgivere der skulle 
overtage sikkerhedsgodkendelserne 
af telte, klubber og festlokaler. En 
ændring der har sparet foreningslivet 
for millioner.

Festudlejere skal certificeres
Målet for Bjarne Laustsen har hele 
tiden været, at landets festudlejere 
bør certificeres, så der er sikkerhed 

for solide opstillinger og nedtag-
ninger af telte. At det er opgaver, 
som hører under Beredskabet og at 
certificeringsvejledningen for telte og 
flytbare konstruktioner er et fejlskud. 
Reglerne sikrer ikke den sikkerhed, 
der må kræves omkring telte. Det vil 
uddannelseskrav kunne gøre, mener 
han.

afbureaukratisering af 
ansøgningsbyrden
”En fest – en ansøgning” har i flere 
år været hans kæphest. Dagen efter 
hans 25 års jubilæum blev der efter 
indstilling fra Folketingsmedlemmer-
ne Eva Kjer Hansen, Anni Mathiesen 
og Sten Knuth, alle V., behandlet 
et forlag om folketingbeslutning om 
oprettelse af digital løsning til en fæl-
les ansøgning for foreninger.

Ser det store i det små
Bjarne Laustsen er blevet udnævnt 
til Ridder af Dannebrog. En titel som 
han er lige så glad for som emaljeskil-
tet fra Bryggeriet Stjernen. Her står en 
mand, der tager kasketten af, mens 
han læsker sig med en Star pilsner. 
Han går ikke efter titler og ære, men 
ser det store i det små.

Opbakningen til afvikling af kulturelle begivenheder har en stor plads i Bjarne Laustsens 
hjerte.

Bjarne Laustsen gør gerne folk glade 
med et besøg.

Der skal være plads til en god handel, 
mener Bjarne Laustsen, der her besøger 
Hjallerup Marked.

En god historie er altid klar og det får 
smilet frem. Her sammen med Lars 
Løkke Rasmussen.

I 25 år har Bjarne Laustsen talt 
manges sag.

Brancheforeningen Danske 
Festudlejere ønsker  Bjarne Laustsen et stort TILLYKKE 

med det 25. års jubilæum.  
Vi ser frem til  at fortsætte  det gode  samarbejde!

Bjarnes 25 års jubilæum 
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Af Mogens Lorentzen, næstformand i  
Sammenslutningen af By-og Markedsfester.  
Foto: Heine Pedersen.

Det er jo et mærkeligt spørgsmål at 
stille her ultimo april – metrologerne 
har helt sikkert nogle langtidsprogno-
ser – men de holder sjældent, så det 
er jo umuligt at vurdere nu.
Men nej, i Sammenslutningen af By- 
og Markedsfester tror vi ikke længere 
på en GOD SOMMER.

vi kunne……
Vi har igennem hele forløbet, fra 
januar til nu, været optimister – det 
skulle nok kunne lade sig gøre at 
holde byfester og kræmmermarkeder 
i sommeren 2021. Nok ikke som vi 
kendte til festerne i 2019 – før pande-
mien – men vi kunne komme i gang, vi 
kunne få gang i teltene på niveau med 
restauranterne. Vi kunne have et tivoli 
på niveau med forlystelsesparkerne. 
Vi kunne få kræmmerne ind på niveau 

med de store indkøbscentre og han-
delsstrøg. Sidst men ikke mindst, vi 
kunne holde koncerter i et eller andet 
omfang, måske med siddende publi-
kum og med afstand.

Forhåbningerne er væk!
Men stort set alle de forventninger og 
forhåbninger vi havde, er væk med 
den personbelastning som folketin-
get har vedtaget. Den spænder ben 
for alt og festivaller aflyser på stribe.

Store arrangementer bliver der ikke mulighed for at gennemføre. Spørgsmålet er, om de kommer igen og i hvilken form.

 Folk vil gerne mødes med andre, 
men vil restriktioner forhindre det.

Ekspertudvalgets udmeldinger vil gøre 
det umuligt at afvikle en lang række ar-
rangementer.

Bliver sommeren 2021 
en god sommer ???

Der vil gå noget tid før 
vi igen kan forvente, 
at der bliver åbnet op 
for store forsamlinger.
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Alt er ikke sort – noget kan lade sig 
gøre, men det er nede i småtingsaf-
delingen. Måske kun for arrangører, 
der er villige til at arrangere med 
underskud.
Vi har selvfølgelig lov til at håbe på, 
at når ekspertgruppens rapport skal 
til politisk forhandling, så bliver reg-
lerne lempet og det bliver muligt at 
gå mere op i deltagerantal m.v., men 
er det realistisk? – nej – ikke sådan 
som restriktionerne hidtil er tacklet 
politisk.

Har mest fokuseret på fodbold
Det er ikke, fordi Sammenslutningen 
af By- og Markedsfesters holdninger, 
udpegning af problemstillinger og 
løsningsforslag ikke er blevet hørt, 
de har bare ikke ført til løsninger, der 
tilgodeser vores medlemmers mulig-
heder for at afholde arrangementer af 
en vis størrelse.
Det er som om ekspertgruppen mest 
har fokuseret på muligheden for at få 
tilskuere tilbage på fodboldstadion 
og at vi kan afholde EM i fodbold til 
sommer – det har så været nødven-
digt at begrænse yderligere aktivitet i 
samfundet.

Hvad betyder de manglende 
fester?
Ja, for de mennesker der hungrer 
efter en god tur i byen, en god fest 

eller en tur i byen med vennerne, 
betyder det nok ikke så meget, de 
finder bare et sted at gå hen, nu 
barer, cafeer, restauranter m.v. er 
åbne og forsamlingsforbuddet lang-
somt hæves - det skal nok blive en 
god sommer, selvom de store festi-
valer må lukke ned.
Hvad sker der så med byfesterne og 
kræmmermarkederne , der må lukke 
ned og gå i dvale til 2022 ?
Det er svært at spå om, men det 
bliver mere end svært at komme til-
bage til 2019-niveau – samfundet og 

Masser af byfester og lokale festligheder er allerede aflyst. Arrangørerne er påpasselige 
og tør ikke tænke på et underskud.

Børn og unge ser frem til, at de kan slå 
sig løs i tivolier, legelande m.v.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 Idrætslivet har stor afgang 
af medlemmer. Kommer de 
tilbage og til hvad?

Musik i gaden sætter livsglæde i folk.

Fortsættes på næste side.

Behovet for dialog er stort, men har 
epidemien gjort folk bange for at møde 
andre?
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måden at mødes på – og ”gå i byen” 
på, vil helt sikkert ændre sig – i hvil-
ken retning, kan kun tiden vise.

Hvad kommer der til at ske?
Der er nogle aktører, der er livs-
nødvendige for at arrangere en god 
byfest og holde et kræmmermarked, 
hvad med dem ? – er de der i 2022 ?

gamle som nye ildsjæle må 
bakke op
Ildsjælene / arrangørerne – de fleste 
vil nok være der, men nogle vil helt 
sikkert også falde fra. Krisen for arran-
gementerne i 2020 + 2021 har været 
alt for stor. Der er brugt usandsynligt 
mange spildte kræfter på at plan-
lægge arrangementer, det blev ”lagt 
i graven” af COVID-19, af Sundheds-
myndighederne og af politikerne – vi 
håber at alle fester kan fortsætte med 
ildsjælene – gamle som nye.

gider de frivillige igen?
Alle de frivillige hjælpere – er de 
tilbage i 2022, efter 2 års fravær – ja 
vi har jo lov at håbe, men de store 
ungdoms- og idrætsforbund melder 
jo om store tab af medlemmer, kan 
man forestille sig, at de her er væk? 
eller fortsat arbejder 20 timer på en 
weekend for at tjene penge til for-
eningen, - forhåbentlig det sidste.

livsværket kan være truet
Festudlejerne, med telte, skurvogne, 
toiletvogne, med meget mere – bli-
ver de ved med at være på marke-

det, kan de overleve? Ja, vi kan kun 
håbe, men ikke uden tvivl, livsværk 
er truet og hjælpepakkerne er ikke 
dækkende på nogen måde. I By- og 
Markedsfester håber vi det bedste 
for vores leverandører. Vores arran-
gementer er afhængige af gode, sta-
bile festudlejere, der har materiellet 
i orden.

Der sparkes til et presset 
erhverv
De omrejsende tivolier har været 
for nedadgående i de senere år og 
nu kommer der tilmed en krise, der 
sparker endnu mere til et presset 
erhverv. De omrejsende tivolier er 
i rigtig mange tilfælde det, der får 
økonomien i en byfest eller et kræm-
mermarked til at hænge sammen 
og sikrer at der på landsplan kan 
udbetales millionbeløb til det frivil-
lige foreningsliv. Tivolierne har fortsat 
mulighed for at stille deres grej op, 
på samme vilkår som de faste for-
lystelsesparker – vi håber meget, at 
det hjælper på situationen, og at vi 
kan finde tilbage til et samarbejde i 
2022.

Svært at fylde 
markedspladserne op
Kræmmerne og de handlende på 
kræmmermarkederne flygter fra 
erhvervet,  det er de meldinger vi får. 
Nye kommer måske til, det kan vi da 
håbe på. Men mange af vores med-
lemmer skal nok indstille sig på, at 
det kan blive mere end svært at fylde 
de enkelte markedspladser. Der skal 
nok nye tanker og ideer til – men også 

med denne udfordring, vil det kunne 
betyde færre penge til alle de tusind-
vis af frivillige foreninger, der hjælper 
for at få penge i foreningskassen.

Optimisme er ikke altid det 
realistiske
Vi skal være optimistiske – og det 
prøver vi også at være hele vejen 
igennem, men situationen kræver 
også, at vi er realistiske – og det bli-
ver alle vores medlemmer også nødt 
til at være.
Vi skal ikke forvente den store hjælp 
fra politikerne – de støtter sig til sund-
hedsmyndighederne – og de kigger 
risiko og skrækscenarier – ikke på 
ildsjæle og frivilligt arbejde.

Med ønsket om en god sommer – 
trods alt !!!

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Det bliver svære politiske beslutninger, 
der skal tages, når ekspertudvalgets 
oplæg skal behandles.

Hvordan får man igen samlet de frivil-
lige ildsjæle?

Det er et problem, når politiets ressour-
cer skal bruges på at kontrollere, hvor 
mange der er samlet.

Der bør være plads til at gå på et 
udendørs loppemarked, når masser af 
mennesker kan mødes i et storcenter.
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Fotos af Heine Pedersen. 

Corona-krisen har sat sit klare præg 
på festudlejningsbranchen. Ordre-
bøgerne er tomme. Kunderne tør 
ikke forpligtige sig til et endeligt leje-
mål. De der har indgået en kontrakt, 
er aldeles usikre på, om festen kan 
gennemføres. De store arrangementer 
som festivaler, byfester, markeder og 
meget mere er i flyverskjul. De satser 
på at få gang i festlighederne, men 
tør de?

aflysning eller 
kompensationer
Ingen tør melde ud, om et arran-
gement gennemføres eller ej. Der 
afventes et ”go” eller ”no go” fra 
Folketinget side. Melder man ud, at 
et arrangement ikke gennemføres, så 
er der ingen kompensation at hente. 
Aflyses den grundet restriktioner fra 
Folketingets side, så udløses kom-
pensationerne.

Skal vi ansætte personale 
eller ej?
Usikkerheden gør, at vi i festudlej-
ningsbranchen ikke ved, om vi er 
købt eller solgt. Troen er, at det bliver 
godt igen, men hvornår? De mang-

lende bestillinger gør det uoversku-
eligt at vide, hvordan vi navigerer os 
gennem krisen. Skal vi ansætte det 
personale, vi får et stort behov for at 
have på plads. Hvor lang tid har vi råd 
til at have dem ansat på lønkompen-
sationer? Får vi brug for dem i denne 
sæson eller ej? Ingen har svaret og alt 
er derfor en satsning.

kanon start på 2021
Vi kan dog glæde os over, at festud-
lejningsbranchen aldrig har haft en 
bedre afslutning på udlejningsåret 
end i 2020. At vi har fået en kanon 
start på 2021 sæsonen. Kompensa-
tionerne for faste udgifter er rednin-
gen. Måske bliver det dem, der skal 
redde festudlejningsbranchen igen-
nem 2021. 

Stram økonomisk styring er 
nødvendig
Det er imidlertid vigtigt, at vi har et 
vågent øje på de udgifter, der er. For 
ingen bliver rige af store indtægter, 
men af små udgifter. Opfordringen 
er at gå jeres bilag grundigt igennem 
og sortere de udgifter fra, som ikke er 
nødvendige. Små udgifter kan være 
medvirkende til, at der fremkommer 
en god bundlinje.

vi skal snart mødes!
Jeg savner samværet med jer kolle-
gaer. At få en snak om den tid vi er i 
og hvordan man tackler den.
Aflysninger har også været en nød-
vendighed i Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere. Det ikke fordi vi ikke 
har planer, men grundet at restrik-
tionerne gør det nødvendigt. Vi ser 
derfor frem til, at der bliver åbnet op, 
så vi kan mødes på ny. Straks det er 
en realitet, så er vi klar, så glæd jer.

Urimeligheder og 
løsningsmuligheder påpeges
Vi arbejder hele tiden frem imod, at 
festudlejningsbranchen kommer så 
godt igennem krisen som muligt. Fol-
ketingets ministre får jævnligt forslag 
til tiltag over for branchen. Vi påpe-
ger løsningsmuligheder og påpeger 
urimeligheder. Vi oplever at blive 
hørt og at det giver afkast, som vi 
kan glæde os over.

Brancheforeningsformand  
Claus Petersen 

Der har været forhandlinger om kompensationer via online møder.

Med garanti for en vis underskudsdæk-
ning for afholdelse af store arrangemen-
tet er modet hos arrangørerne blevet 
større.

Alle aldersgrupper har et stort ønske 
om igen at kunne komme ud til nye 
oplevelser.

Ministrene lytter  
til vore forslag 
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Tre års slid med at bevise behovet for afbureaukratisering og 
forenkling af ansøgningsjunglen for afvikling af fester i Dan-
mark har givet resultat. Torsdag, den 29. april 2021 vedtog 
Folketinget en fælles beretning, der pålægger regeringen at 
sikre en digital løsning til fælles ansøgning om tilladelser til 
afvikling af fester.

ansøgningsjunglen reduceres
En vedtagelse der, når den har rodfæstet sig og det digitale 
system er udviklet, vil spare frivillige eventmagere for masser 
af tid og arbejdsopgaver. Én ansøgning skal være fremtiden 
i modsætning til nu, hvor der kan være op til 40 ansøg-
ninger. Det betyder, at festarrangørerne får frihed til at lave 
fester og ikke papirarbejde. En vedtagelse der kommer til at 
betyde meget for rigtig mange. Et system der skal samle alle 
statslige myndigheder og være gældende i hele Danmark.

En stædig indsats
Det er et resultat, der er kommet på plads efter en stædig 
indsats. Det ikke mindst lavet af Sammenslutningen af By-og 
Markedsfester og Brancheforeningen Danske Festudlejere. 
En vigtig medspiller har fra starten været Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen, S, og senere Eva Kier Hansen, V. Et resultat 
som vi kan være stolte af og ønsker det bedst tænkelige 
udfald af.

ansøgningsplatformen arENa er på plads
Det har været en tur op ad bakke at komme så langt som 

Mikkel Ebbesen tidligere KOMBIT, har stået i spidsen for udvik-
lingen af ansøgningsplatformen ARENA. Han fortæller her om 
det på møde på Christiansborg.

Sammenslutningen af By-og Markedsfester har gjort en kæmpe 
indsats for at lette arbejdsbyrderne hos festarrangørerne.

Der har været holdt mange møder for at samle de optimale 
informationer omkring problemstillingerne med ansøgnings 
mængder. 

Der skal ansøges om tilladelse til afvikling af fester i alle stør-
relser. Til nogle fester kræves der op til 40 ansøgninger, hvilket 
er uholdbart.

En konstruktiv snak med Haderslev kommune omkring deres 
erfaringer med afvikling af festligheder gav grobund for at 
komme fremad.

Det offentlige system skal  trække på samme hammel

Christiansborg har flere  
gange lagt lokaler til debat  
om de horrible krav til ansøgninger.



vedtagelse af en fælles beretning, der har samme betyd-
ning som en vedtagelse af førstebehandlingen. Mange kom-
muner har været interesseret i en fælles platform. Politiet 
har været med i en vis grad. Mange styrelser har ikke ønsket 
at deltage. Firmaet Kombit under Kommunernes Landsfor-
ening, har udviklet ansøgningsplatformen ARENA.

Skal trække på samme hammel
Den har været tilbudt landets kommuner, men interessen 
har ikke været stor nok til, at den er kommet i gang. Økono-
mien for at deltage har sat sine grænser. Typisk har landets 
største kommuner meldt fra. De har haft råd til at udvikle 
deres egne systemer. Ideen med ”Én fest – én ansøgning” 
er, at alle landets kommuner trækker på samme hammel – 
at alle landets styrelser skal med. Det vil betyde enorme 
ressourcebesparelser for såvel festarrangørerne som kom-
muner og styrelser.

Det bliver godt
Vi er nået langt, men der er lang vej tilbage før det færdige 
system er på plads. Det vil tage tid at få de forskellige sty-
relsers systemer til at spille sammen. Det vil tage tid at få 
alt med ”under én hat”. Men! Godt bliver det, når det hele 
kommer til at fungere.

Hvorfor gør vi det?
Uden et samarbejde på tværs af festudlejningsbranchen 
og festarrangører får vi ikke fjernet de forhindringer, der 

er. Et samarbejde og støtte til Sammenslutningen af By-og 
Markedsfester og alle de frivillige organisationer har derfor 
været naturlig. Hver især har vi lavet det, vi har været gode 
til og benyttet de kanaler der er til det politiske system. Det 
har været effektivt

vi skal skabe liv
Vi har set en række initia-
tiver bukke under for det 
bureaukrati, der er. Vi har 
set, at fester ikke kan skaffe 
frivillige til de mange admi-
nistrative opgaver, der er 
for tunge. Vi skal fremad og 
se nye initiativer blomstre op.

Kvartetten Eva Kier Hansen, Otto Skak, Mogens Lorentzen og 
Bjarne Laustsen har trukket det store læs for at nå ”En fest – en 
ansøgning”.

Et godt samarbejde mellem Sammenslutningen af By-og Mar-
kedsfester og Brancheforeningen Danske festudlejere samt 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen har båret frugt.
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Mogens Lorentzen, Bjarne Laustsen, Otto Skak og Heine Pe-
dersen har arbejdet utrættelig på at få lavet en fælles digital 
platform for ansøgninger.

Det offentlige system skal  trække på samme hammel

Det skal være  
meget lettere at  

være festarrangør i  
Danmark. Her holdes  
et utal af markeder,  
byfester og mange  
andre festligheder.

Det bliver med indførelsen af 
den nye digitale platform meget 
lettere at være festarrangør.
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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 



for i rigt mål. Det ind til tingene har 
stabiliseret sig og de tomme contai-
nere i USA transporteres til Kina.

Betydelige prisstigninger
Direktør Per Goller, Your Brand, Rød-
ding, er glad. Kort tid før krisen brød 
ud, fik de et stort parti af varer hjem 
fra Kina. Det har gjort, at de ikke 
er ramt af prisstigningen på varerne 
som mange andre. Det er først de 
varer, der senere er bestilt hjem, det 
kommer til at ramme og det betyder 
mærkbare prisstigninger på varerne.

krydser fingre for hurtig 
løsning
Fabrikkerne i Kina bugner nu af varer, 
som er fabrikeret, men ikke kan fragtes 
ud til mange steder i verdenen. Det 
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Tekst og fotos af Heine Pedersen 
 
Virkninger fra handelskrigen mellem 
USA og Kina har også ramt Danmark. 
En mangel på containere i Kina gør, 
at de ikke formår at fragte varer i det 
omfang, de har gjort tidligere. Grun-
den er at USA har købt meget mere 
hjem fra Kina end den modsatte vej. 
Manglen på containere i Kina er stor, 
mens der står tusindvis af tomme 
containere i USA.

Prisstigning på op til syv 
gange tidligere priser
Fragten ud af Kina er derfor ramt af 
prisstigninger på fem til syv gange 
normal pris. Det smitter af på prisen 
for de varer, der købes hjem i Kina. 
Det må de danske forbrugere betale 

Det er kolossale mængder af containere, der hele 
tiden flyttes fra Kina til USA.  

Mange container skibe har begrænsede afgange grundet pro-
blemerne med at skaffe containere i Kina.

Containere er en mangelvare i Kina. Det 
betyder forsinkede leveringer og sky-
høje fragtpriser.

Mærsk skibet Majestik Mærsk er et 
af verdens største containerskibe. 

Containerkapaciteten på 18.000 TEU. 
Skibet er 400 m langt, 59 m bredt og 

har en højde på 57 m.

kæmpe  
stigning på  
fragt af  
varer fra kina

betyder, at vi ikke ved, hvor hurtigt 
at vi kan få varerne hjem. Vi ved ej 
heller om fragten bliver endnu højere 
eller om den snart kommer tilbage til 
det normale leje. Jeg krydser fingre 
for, at det bliver normaliseret hurtigst 
muligt, siger Per Goller, Your Brand, 
som får produceret mange varer i 
Kina.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Der hvor udlejningen er faldet dra-
stisk, er der hos Tinghøj Serviceud-
lejning blevet gearet op. Erkendelsen 
har været, at hele 2020 og det første 
halvår i 2021 har været træls. Men 
det har Svenning Kjær Pedersen taget 
som en udfordring. Tomgangstiden 
med udlejning er ændret til opgangs-
tid med at gøre sig klar til, at kunder-
ne kommer igen. En splinter ny fuldt 
isoleret lagerhal på 1.000 m2 står klar, 
personalerummet er blevet fordoblet 
og kontoret renoveret.

klar når kunderne er klar
- Vi er klar til at tage mod kunderne 
straks efter af forsamlingsforbuddet 
er ændret. Vi har nået at få lavet 
om. Det der tidligere var tanker er 
nu blevet facts. Det bliver en helt ny 

verden at tage fat på. Masser af plads 
til alt vort materiel. Det gør det let at 
håndtere materiellet. Logistikken gør 
arbejdet lettere, effektiviteten større 
og arbejdstiden mindre. Jeg glæder 
mig til, at udlejningen kommer i gang 
igen, siger Svenning Kjær Pedersen, 
Tinghøj Serviceudlejning, Varde.

Positive tanker giver overskud
Corona-krisen har lært mig meget. 
Vigtigt har det været at se fremad og 
have fokus på nogle mål. Det hjælper 
ikke, at man sætter sig i et hjørne og 
triller tommelfingre, når forsamlings-
forbuddet udsættes endnu en gang. 
Tænk positivt og glæd dig over, at så 
er der givet mere tid til at få tingene 
på plads. Negative tanker er med til 
at køre en i sænk. Den positive syns-
vinkel giver overskud og kræfter til at 
komme videre.

Det bliver et kaos!
- Overskuddet får vi brug for, når det 
hele åbner op igen. Det vil ske med 
et brag. Straks når forsamlingsforbud-
det er forhøjet, vil telefonerne blive 
rødglødende. Alle de fester der har 
været aflyst bliver aktuelle igen. Det 
samme gør de fester, som folk ikke 
har turdet planlægge af frygt for, 
at de ville blive aflyst grundet nye 
restriktioner. Det bliver sjovt, men 
hårdt. Det bliver et kaos af mange 
fester på kort tid, spår Svenning Kjær 
Pedersen, Tinghøj Serviceudlejning, 
Varde.Serviceafdelingen har fået et løft og alt er klar til en ny sæson.

Udgravning til den nye hal har Tinghøj 
Serviceudlejnings personale selv klaret.

Personalestuen er renoveret og udvidet.

kunderne har nye  
ønsker fremadrettet

Skiltet viser snart vej til en af 
områdets største haller.

Svenning Kjær Pedersen ses her  
foran en af sine tidligere opførte haller 

og en telthal som nu eksporteres  
til Letland.
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 Tinghøj Ser-
viceudlejning er 
tidligere blevet 
kåret som Årets 
Festudlejning. 

Sammen med om-og nybygninger har Svenning Kjær Pedersen haft stor 
fokus på styring af udgifterne.

 Vaskehallen har 
fået en kraftig op-

gradering med nye 
fliser og ændringer 

af indretningen.

Svenning Kjær Pedersen ses her ved det ny støbte gulvareal til den nye lagerhal.

Man bliver ikke rig af store 
indtægter
- Jeg har ro i maven, når det gælder 
corona-krisen. Jeg har fra starten talt 
med min revisor og banken. Til ban-
ken sagde jeg ”Nu har jeg i mange år 
holdt liv i jer. Nu er det jeres tur til at 
hjælpe mig igennem en krise”. Det 
har de gjort og med udgangspunkt 
i ”At man bliver ikke rig af store ind-
tægter, men af små udgifter”, kom jeg 
tilfredsstillende gennem 2020.

langtidsudlejninger har givet 
et løft
Flere langtidsudlejninger i 2020 var en 
løftestang. De betød færre løntimer, 
mindre kørsel og en bedre udnyttelse 
af materialet. Den samme tendens har 
vi set her i foråret. Det betyder, at vi 
er kommet godt i gang. Det på trods 
af, at vi er i en kriseperiode.

kunderne ønsker 
kvalitetsvarer
- Min oplevelse er, at vi vil opleve 
nye ønsker fra kundernes side. De har 
sparet penge sammen og vil godt 
markere deres fest på en ny måde. 
Mange vil gerne have kvalitetsvarer 
og er klar til at betale prisen. Jeg er 
på vej til at opfylde disse ønsker. Det 
kræver investeringer, men er med til 
at vise vejen fremad, siger en optimi-
stisk Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj 
Serviceudlejning.

Den nye hal kommer til at 
give masser af lagerplads.
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VI SKABER PLADSEN TIL 
MINDEVÆRDIGE EVENTS 
OG VIRKSOMHEDER

TELTE OG MIDLERTIDIGE KONSTRUKTIONER 
DIREKTE FRA FABRIKKEN OG TIL DIG, 
- FRA ET NAVN DU KAN STOLE PÅ

• Fremragende ingeniørarbejde

•  Kæmpe udvalg af eventtelte og 
midlertidige lagerhaller m.m. 

• Kvalitets materialer

•  Masser af ekstra udstyr til 
alle telttyper og størrelser 

Kontakt salgschef for Norden 
og Baltikum: CLAUS LARSEN  

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

T: +45 60 39 51 00
E: salesSKAN@hts-tentiq.com

Festtelte

Lagertelte

Manhattan konstruktioner

Skræddersyede løsninger
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Et kig i krystalkuglen viste, at 
der blev behov for millio-
ner af mundbind i Danmark. 
Muligheden for at levere en 
stor del af dem kom sam-
men med corona epidemi-
ens udbrud. Med en hurtig 
reaktion og kontakt til kinesiske leverandører lykkedes det 
Per Goller, Your Brand, Rødding, at sikre sig store leverancer 
af kvalitets mundbind.

Sundhedsstyrelsen meldte sig på banen
Alle kræfter blev sat ind på salg af mundbind til hospitaler, 
virksomheder og mange andre faggrupper. Rygterne gik hur-
tigt om kvaliteten og at vi var i stand til hurtig levering. Det 
nåede også til Sundhedsstyrelsen, som efterfølgende kon-
taktede os. De var klar til at aftage store partier mundbind. 

luftbro løste en hårknude
Aftaler blev lavet, men succesen var ved at gå i hårknude. Vi 
kunne ikke få varerne hjem hurtigt nok af søvejen. Redningen 

kom ved at vi blev en del af en luftbro mellem Danmark og 
Kina. Mange millioner mundbind blev fløjet hjem og hurtigt 
fordelt til de respektive modtagere, fortæller Per Goller, 
Your Brand.

Salg af møbler er sat i bero
Den hurtige indskydelse har gjort, at vi ikke har mærket så 
meget, at salg af møbler og stole er faldet drastisk. Vores 
kreds af aftagere har været ramt af corona pandemien og 
indkøb har været stillet i bero. Vi har dog mærket en stigen-
de interesse for ikke mindst borde til skoler. Her skal møb-
lementet tilpasses, så de kan overholde afstandskravene. 

Niels Erik Thomsen ses her med nogle af de mange 
kasser mundbind der er købt hjem fra Kina.

Det var godt set at behovet for mundbind blev så stort i Dan-
mark.

Millioner af 
mundbind 

til danskerne
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Sjældent har en bred kam af Folke-
tingets partier været så enige om et 
punkt, som da de behandlede Eva 
Kjer Hansen, Anni Matthiesen og Stén 
Knuths forslag om oprettelse af en 
digital løsning til én fælles ansøgning 
for foreninger. 
Et forslag der pålægger regeringen 
at igangsætte arbejdet med at lave 
en digital løsning, så foreninger kan 
nøjes med at sende én samlet ansøg-
ning ved arrangementer såsom byfe-
ster, festivaler m.v. Denne tilgår alle 
relevante myndigheder.

ros til venstre fra Enhedslisten
Søren Søndergaard, Enhedslisten, gik 
endda så langt, at han roste forslags-

stillerne for deres initiativ. Han var klar 
til at arbejde videre med forslaget 
som en fælles beretning om, at rege-
ringen får til opgave at arbejde videre 
med at få forslaget sat i værk.

Bureaukratiet spænder ben
- Vi har brug for en hurtig indsats 
med et konkret indhold, der omfatter 
alle offentlige styrelser. Alle instanser 
der indgår i det bureaukrati, som 
spænder ben for de mange frivil-
lige, der gør en kæmpe indsats. De 
skal have lettet deres arbejdsgang 
og de offentlige systemer med. Det 
er et nationalt ansvar, der skal løses, 
mente Folketingsmedlem Eva Kjer 
Hansen, V. Hun mente, at der hurtigst 
muligt skal nedsættes et udvalg til at 
behandle sagen. 

Stén Knuth, V, opfordrede til en hurtig 
indsats, der kan hjælpe de mange frivil-
lige festarrangører.

Debatten var ikke færdig i salen. Bjarne Laustsen, S, fik lejlighed til at fortælles sine kol-
legaer, hvordan han kan se mulighederne for at komme videre.

Anni Matthiesen, V, ønskede handling 
nu og her, så de frivillige hurtigst muligt 
bliver løst for mange af deres arbejds-
byrder.

Erling Bonnesen, V, mente at den fulde 
støtte som havde vist sig for forslaget, 
var ”et vink af en vognstang” til bolig-
ministeren.

Søren Søndergaard, Enhedslisten, støt-
tede forslaget, men ønskede en be-
handlingstid der gør det muligt at lave 
et brugbart system.

Marcus Knuth, C, tilkendegav sin fulde 
støtte og ønskede en digital løsning i 
verdensklasse.

regeringen skal sikre ”ÉN FESt  – ÉN aNSØgNINg”



”Et vink med en vognstang”
Hun blev bakket op at sin partifælle 
Anni Matthiesen, der ligeledes ønske-
de at lette arbejdsbyrderne for de 
frivillige. Erling Bonnesen, V, mente 
at den positive opbakning der var fra 
alle sider var ”et vink med en vogn-
stang” til Boligminister Kaare Dybvad 
Bek, S, om at komme derudaf og få 
noget gjort ved sagen. Han blev bak-
ket fuldt ud op af Stén Knuth, V, der 
ville se handling.

Fuld opbakning fra C og DF
Marcus Knuth, C, erklærede sin fulde 
støtte til det, han kaldte for ”digitalt 
system i verdensklasse”. En lignende 
opbakning var der fra Jens Henrik 
Thulesen Dahl, DF.

Økonomien skal på plads
Trine Torp, S, oplyste i sin indledning, 
at partiet ikke vil kunne stemme for 
forslaget. Men hun var indstillet på 
at arbejde videre med det ud fra en 
fælles beretning. Hun fandt, at der 
var en række forhold omkring økono-
mien til udviklingsarbejdet, der skal 
på plads. 

Positiv tilgang fra SF
SF’s ordfører Charlotte Bromand Møl-
bæk havde en meget positiv tilgang 
til forslaget. Hun ønskede ligeledes, 
at de økonomiske forhold skal bely-
ses og at det skal undersøges, om 

de forskellige systemer kan arbejde 
sammen. 

Bureaukratiet giver benspænd
Søren Søndergaard, Enhedslisten, 
havde stor sympati for forslaget. Han 
påpegede den uheldige udvikling vi 
er inde i. De digitale løsninger burde 
kunne gøre tingene lettere. Det er 
imidlertid ikke det, vi oplever, tvært 
imod. Mange ting bliver så bureaukra-
tiske, at det bliver benspænd for de 
frivillige. Det skal vi have gjort noget 
ved,  men i et tempo som gør, at det 
bliver gennemarbejdet. 
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Søren Søndergaard, Enhedslisten, og Bjarne Laustsen, S, fik en 
snak om løsningsmuligheder.

Eva Kjer Hansen og Annie Matthiesen, begge V, fik 
mange roser og opbakning for deres forslag.

Jens Henrik Thulesen Dahl, DF, kunne 
giver partiets fulde opbakning til for-
slaget.

Den socialdemokratiske ordfører Birgitte Vind viste Brancheforeningen Danske Festud-
lejeres tematillæg omkring ansøgnings bureaukratiet og fandt det opsigtsvækkende.

regeringen skal sikre ”ÉN FESt  – ÉN aNSØgNINg”
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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!

Tekst og foto af Christina Kabel, Scenesalg.dk. 

En kendt person i den danske eventverden, Claus Lar-
sen, Slagelse, er ansat som ny salgschef hos den inter-
nationalt kendte teltproducent HTS tentiQ Gmbh.

Claus Larsen er kendt fra sit tidligere arbejde hos Sce-
nesalg ApS & Kabel Contracting Aps, og fra eventaf-
delingen i Dansk Industri.

Hans ansvarsområde for salg af 
telte bliver i Danmark inkl. Fær-
øerne og Grønland, Sverige, 
Norge, Finland, Island, Estland, 
Letland og Litauen. Her står han 
for salg af events-lagertelte og 

midlertidige konstruktio-
ner”.

Det er en erfaren Claus Lar-
sen, der er blevet salgschef 
for teltproducenten HTS 
tentiQ GmbH, Tyskland.

HtS tentiQ gmbh
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Som tidligere speedwaykører er Mark Mikkelsen, LOSONA, 
Børkop, klar til at overhale såvel højre som venstre om. Det 
gælder også inden for kunsten om at vinde festarrangø-
rernes hjerte. Det skal noget nyt til for at fange kundernes 
opmærksomhed. Brochurer har i flere år været udkonkur-
reret af hjemmesider, men nu er LOSONA klar med nyt på 
reklamefronten.

Folk kan se, at vi gør en forskel
- Kunderne skal huske os, når vi går fra møder med dem. 
Deres nysgerrighed skal tilfredsstilles og det gør man ikke 
bedre end ved at vise dem resultater. Derfor har jeg fået 
lavet brochurer, der fortæller om LOSONA’s historie og 
vise eksempler på, hvilke opgaver vi har løst. Her fortæller 

vi om de muligheder, vi arbejder med. Her kan de se, at vi 
gør en forskel og at vi vil kunne klare deres fest, siger Mark 
Mikkelsen, LOSONA.

kunderne får svar på mange spørgsmål
- Jeg har fået meget god respons på materialet. Kunderne 
er glade for de mange informationer, der er i materialet, bil-
leder der viser aktuelle opstillinger, som er let at have med 
rundt til møder m.v. Materialet sætter tanker og inspiration 
i gang og afkorter mødernes varighed. Kunderne har nemlig 
allerede fået svar på mange af deres spørgsmål om mulig-
heder, fortæller Mark Mikkelsen, LOSONA. 

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Hos Fyns Serviceudlejning ligger man ikke på den lade 
side, når det drejer sig om at kapre nye kunder. En ide 

bog med masser af muligheder til festligheder er 
lavet. Det til inspiration for kunderne og til event-
bureauernes præsentation af muligheder over 
for kunderne.

Mark Mikkelsen, LOSONA, ses 
her med det nye informations-
materiale, han har udgivet.

Brian Skøtt ses her med  
den nye inspirationsbog.

Brochurer  
er  
effektivt  
inspirationsmateriale

Ny inspirationsbog  
til kunderne

 Notesbogen
 gør det let for
   kunderne at få
     noteret 
       vigtige ting
          ned.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Der er fart på i ABC Udlejning ApS, 
Bjerringbro. En ekstra lagerhal er taget 
i brug. Nye plankeborde er desig-
net. Døre og vinduer i lagerhallen 
udskiftes. Materiellet har fået en eks-
tra kærlig hånd. Der geares op til, 
at festlighederne igen starter op og 
nye tanker udvikles for at præsentere 
nyheder. Kunderne vil noget mere 
end tidligere. De har penge og vil 
gerne betale for at få en speciel fest, 
er indtrykket hos Søren Mølgård, ABC 
Teltudlejning ApS. 

Besparelser sikrer bundlinjen
- Corona-krisen har været træls, men 
har været en øjenåbner. Langtidsud-
lejninger til skoler, daginstitutioner, 
plejehjem m.v. Travle perioder med 
konfirmationer, bryllupper, privatfe-
ster og meget andet var med til at 
redde 2020 omsætningen. Der var 
nedgang i forhold til året før. Samti-
dig var der en række besparelser på 
lønudgifter, kørsel m.v., som gjorde, 
at tingene kom til at hænge fornuftigt 
sammen. Refusioner har vi kun fået en 
begrænset del af.

Juleudsmykning er nyt tiltag
Det betød også en mindre stresset 
periode, hvor der blev tid til at tænke 
nyt og gå ind i nye projekter. Han-
delschefen i Bjerringbro henvendte 
sig vedr. tiltag til julebelysningen. En 
opgave som vi tog fat på og klarede. 
Et projekt der har sat gang i tankerne 
om, at det vil der også kunne være 
andre byer, der har brug for. Mas-
ser af byer har brug for variationer 
i juleudsmykningen. Kun få aktører 
arbejder inden for området. Projekter 
som passer godt ind i vores sæson, 
fortæller Søren Mølgård, ABC Teltud-
lejning ApS.

Lagerbygningerne bliver shinet op og 
nye døre og vinduer sat ind.

Plankebordet blev en realitet, da Viborg Kommune havde brug for nytænkning.

Juledekorationerne er sat øverst på reo-
lerne og er klar til at blive sat op igen i 
november.

kunderne vil noget  
Nyt

Med 2.000 kvadratmeter innerlining kan 
Søren Mølgård klare store opgaver.



Haller bliver intime festlokaler
- En henvendelse fra Viborg Kom-
mune om leje af plankeborde satte 
nye tanker og aktiviteter i gang. Vi 
havde ikke sådanne, men designede 
nogle, som blev godkendt og nu 
er et godt alternativ til almindelige 
borde. At tage udfordringer op og 
lave et udviklingsarbejde ligger lige 
til højrebenet for os. Store haller laver 
vi om til festlokaler ved at ophænge 
flot innerlining. Et initiativ vi kan se 
er i god udvikling. Det er bare med 
at komme op på hesten og komme 
der ud af.

Ny vasketunnel til plastikgulv
Det skal også være lettere at vaske 
plastikgulv. Der er derfor indkøbt 
en brugt vasketunnel, som er under 
ombygning. Med nytænkning og fin-
justeringer er den klar. Det betyder 
sparet arbejdstid og flottere gulve til 
kunderne.

Optimismen er på plads
- Lige nu står udlejningerne helt stille. 
Pludselig kommer der gang i den 
igen. Vi er i den heldige situation 
at have mange private kunder. Her 

spænder personforsamlingsforbud-
det ikke ben for festers afholdelse, 
som ved de store. Det gør, at jeg tror 
på et travlt efterår i 2021. Håbet er, at 
der ikke dukker flere variationer op af 
corona, så vi måske får både en tred-
je og fjerde runde. Vi kan desværre 
ikke bestemme, hvordan det kommer 
til at gå, men er optimistiske.

kunderne vil noget nyt
- Kigger vi i krystalkuglen og lytter 
til de ønsker, som kunderne har, så 
kommer der til at ske noget nyt. Folk 
stiller krav om noget nyt og anderle-
des. De har penge og vil godt betale 
for materiellet. De går ind på hjem-
mesiden og ser, om der er noget, 
der falder i deres smag. Er der det, 
så bestiller de. Er der ikke, så går de 

videre til den næste hjemmeside. Det 
er vigtigt at fange dem ved den første 
henvendelse. Det giver opringningen 
og her kan man guide kunderne ind 
på de muligheder, vi har. 

Ser muligheder
Corona-pandemien er træls, men har 
været en øjenåbner for mange i bran-
chen. Nogle ser muligheder og gør 
noget ved dem. Andre lukker øjnene 
og drukner i selvmedlidenhed. Sidst-
nævnte får svært ved at komme op 
at stå igen. Vi kaster på ingen måde 
håndklædet i ringen. Med de tiltag 
vi er i fuld gang med, så ser vi frem 
til igen at nå ud til tilfredse kun-
der, slutter Søren Mølgård, 
ABC Teltudlejning ApS.
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Kunderne vil noget nyt og betaler gerne 
for kvalitet.

Effektiviteten har stor fokus hos Søren Mølgård, som har indkøbt en ny manitov til at 
tage slæbet.

En tidligere vasketunnel er ved at blive omdannet til vask af plastikgulvplader.
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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, 6000 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 FORUM KOLDING	KONFERENCE-	&	IDRÆTSCENTER

FORUM	KOLDING	KONFERENCE-	&	IDRÆTSCENTER	-	EN	DEL	AF	SLOTSSØBADET	-	TÆT	PÅ	MOTORVEJEN	-	KOLDING
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Der spilles hasard med sikkerheden i 
og omkring telte. Det der var et fokus-
punkt ved indførelsen af certifice-
ringsreglerne for telte og transporta-
ble konstruktioner var sikkerhed. Ved 
at ændre teltstørrelserne fra 50 til 100 
m2 før de er omfattet af certificerings-
reglerne, ændres sikkerheden. Det er 
helt hen i vejret, mener branchefor-
eningsformand Claus Petersen, bran-
cheforeningen Danske Festudlejere.

Sikkerheden slækkes
Han har påpeget problemstillingen 
over for Boligminister Kaare Dybvad 
Bek og opfordret til en tilbageregu-
lering af teltstørrelsen. Det ud fra at 
der slækkes på sikkerhedskravene til 
teltene på under 50 m2. Kravet til brug 
af brandhæmmende duge og kvali-
teten af de bærende konstruktioner 
slækkes. 

Problemer ændrer reglerne
Ændringen menes foretaget grundet 
de afstandskrav der er til telte jf. cer-
tificeringsvejledningerne. De har givet 
problemer ved mange opstillinger 
af telte under Corona-krisen. Kom-
munerne har måttet afvise opstilling 
af mange telte, da afstanden til fast 

bygning ikke har kunnet overholdes. 
Det har givet mange problemstillinger 
hos landets kommuners byggesags 
afdelinger. Alle telte der opstilles i 
over seks uger, skal nemlig byggesags-
behandles, hvis de er over 50 m2. Det 
er det, der nu er ændret til 100 m2. 

konkurrenceforvridning
- Det er en uanstændig beslutning. De 
50 m2 har hidtil været urørlige grundet 
sikkerheden. Det ændres nu med et 
pennestrøg. Det betyder samtidig en 
åbning for udlejning af sikkerheds-
mæssigt dårlige telte. Beslutningen vil 
kunne få betydelige konsekvenser for 
de, der opholder sig i eller omkring 
telte. Samtidig vil det betyde konkur-

renceforvridning for udlejningsbran-
chen, siger brancheforeningsformand 
Claus Petersen, brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Et kraftigt fejlskud
- Det er en ommer og vi ønsker en 
tilbageførsel af reglerne. Det kan ikke 
være rigtigt, at fordi landets kom-
muner sættes på arbejde, så ændrer 
man reglerne. Den sikkerhedsmæs-
sige nedtoning er et kraftigt fejlskud, 
mener brancheforeningsformand 
Claus Petersen.

Beslutningen om forøgelse af 
telstørrelsen er et fejlskud.

Billige teltes godkendes til udlejning er 
tilsidesættelse af sikkerheden

Et sikkerhedsmæssigt
FEJl-SkUD
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Ørsted Telte A/S ser mange udfor-
dringer i festudlejningsbranchen 
fremover. Corona-krisen er et kapitel 
som vi skal have overstået. Så åbner 
festverdenen sig igen. Vi har der-
for ikke tid til at ligge på den lade 
side. Vi bygger op til det igen kører 
derud af, siger direktør Keld Moldrup 
Sørensen. Nye initiativer er kommet 
til. En tidligere Falck station, der er 
nærmeste nabo, er købt op og ind-
rettet til gulvvask og lagerlokale. Der 
sker meget hos Ørsted Telte A/S. Det 
ældgamle sejlmagerfirma Chas Mor-
tensen, Randers, er blevet købt og 
indkøres i produktionen.

langtidsudlejning ændrede 
sæsonen
- Sæsonen 2020 har været meget 
anderledes end tidligere år. Langtids-

udlejninger af corona-telte til opstil-
ling mange forskellige steder i landet 
har der været mange af. Det har 
langt fra været at sammenligne med 
de hundredevis af arrangementer 
på markeder, byfester, festivaler og 
meget andet, som vi normalt leverer 
til. Det har betydet en stor reduktion 
i medarbejderstaben, men gjort, at 
vi er kommet godt ud af året. Nu er 
vi klar til en forhåbentlig travl sæson, 
siger Keld Moldrup Sørensen, Ørsted 
Telte A/S.

Opkøb af Danmarks ældste 
sejlmagerforretning
- Vi har haft travlt i afdelingen, der 
laver teltduge og presenninger. Troen 
på at en del af forretningen vil kunne 
vækste har gjort, at vi har købt telt 
sejl & presenning firmaet Chas Mor-
tensen, Randers. En gammel kvalitets-
bevidst virksomhed, som siden 1860 

Der er forrygende travlt på Ørsted Teltes 
fremstillingsafdeling, hvor der produce-
res pallevis af duge til stilladsbranchen.

Direktør Keld Moldrup Sørensen, Ørsted Telte A/S, afventer med spænding, om Folke-
mødet på Bornholm bliver en realitet.

Specialister på forskellige områder er 
hos Ørsted Telte A/S klar til at skræd-
dersy de rigtige løsninger til kunderne.

Den nyeste teknik er taget i brug i pro-
duktionsafdelingen.

 Materiellet 
er linet op til en 
hurtig udrykning 

når der bliver 
brug for det.

 Ørsted 
Telte A/S er 
kendt for at 
kunne fremtrylle 
det perfekte 
materiel.

alt tegner til, 
at der  
er
lyS  
FOrUDE
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Alt er klar til at dette års sæson starter 
op. 

Direktør Keld Moldrup Sørensen, Ør-
sted Telte A/S, ses her foran en midler-
tidig Falck stadion, som er bygget på 
den jord, som tidligere blev købt.

Med opkøb af Telt Sejl & Presenning firmaet Chas Mortensen, overtages godt to hun-
drede års erfaringer med fremstilling af mastetelte.

 Med de 
optimale facili-
teter og plads-
forhold laves 
der mange 
special opgaver 
i produktions-
afdelingen.

 Lagerhaller 
er blevet en 

populær aktivi-
tet ved danske 

arbejdspladser.

Svejsemaskinen arbejder på fuld tryk.

Vinteren er brugt til at få tjekket alt mate-
riellet hos Ørsted Telte A/S og direktør 
Keld Moldrup Sørensen, Ørsted Telte 
A/S, er klar til at servicere kunderne.

har lavet meget store telte til cirkusser 
og udlejningsfirmaer. De har mange 
trofaste kunder, som vi fremover vil 
servicere. Ejeren og en medarbejder 
derfra vil fremover være at finde i 
vores produktionsafdeling.

Nye behov med boom i 
byggeriet
Stilladsindustrien er trofaste aftagere 
af produkter fra Ørsted Telte. Byg-
geriet rundt omkring i Danmark har 
givet et boom med overdækning af 
nybyggeri og renoveringer af bygnin-
ger. Det har haft en afsmittende effekt 
på vores produktion, fortæller Keld 
Moldrup Sørensen, Ørsted Telte A/S.

Falck station er blevet 
vaskehal
- Udvidelser og øget aktivitet giver 
udfordringer på lagersiden. Det har vi 
tilpasset ved at købe naboejendom-

men, en tidligere Falck station. Det 
har vi lavet til vaskehal for plastikgulv. 
En selvudviklet vaskemaskine er nu 
installeret her. En investering der gør, 
at det vi får beskidt hjem, hurtigt 
vaskes og kommer ud igen. 

Der er lys forude
- Hos Ørsted telte A/S er vi omstil-
lingsparate og har flere funktioner 
at arbejde med. Virksomhederne 
kører igen på fuld damp. Det bety-
der behov for lagerhaller, som vi er 
leveringsdygtige i. Kunderne vil have 
kvalitet og løsninger, som er gennem-
arbejdede. Det kan vi levere. Dygtige 
specialister på flere områder i perso-
nalestaben gør, at vi kan levere det 
optimale. Det er med til at gøre, at 
vi får mange specialopgaver, fortæl-
ler direktør Keld Moldrup Sørensen, 
Ørsted Telte A/S.
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ZOWN NC PLASTBORDE 
De kendte kvalitetsborde i plast fra ZOWN kommer 
nu i en forbedret udgave. Farven på bordpladerne 
er ændret til en mørk grå - Shark Grey - der gør 
bordene endnu smukkere, også uden dug. Desuden 
er lukkemekanismen forbedret, så bordene ikke folder 
sammen, selvom man glemmer at placere låseringen 
rigtigt. Sidst, men ikke mindst, er understellet på 
de rektangulære borde forbedret, så pladsen for 
bordenden også er komfortabel.
Der er selvfølgelig stadig 10 års garanti på alle ZOWN 
plastborde.

på alle ZOWN borde

Vi er kendte for:
 Dag-til-dag levering

 Lagerførende

 Rådgivning

 Kvalitet

 God service

1.235 anmeldelser
4,8

ZOWN NC plastbord Planet
Ø120 cm, Art.nr. 100419 
Ø160 cm, Art.nr. 100408
Ø180 cm, Art.nr. 100412

ZOWN NC plastbord XXL
90x90 cm, Art.nr. 100463
180x90 cm, Art.nr. 100458
200x90 cm, Art.nr. 100413
240x90 cm, Art.nr. 100411 

ZOWN NC plastbord XL
120x76 cm, Art.nr. 100422
150x76 cm, Art.nr. 100466
180x75 cm, Art.nr. 100409
240x76 cm, Art.nr. 100414

Salg og 
rådgivning
89 12 12 00

nyhed
BONUS
KONCEPT
Ring 89 12 12 00 og lav din 
bonusaftale allerede nu!
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MAXCHIEF XL180 KLAPBORD 
Dette plastbord er et robust og rengøringsvenligt klapbord 
i professionel kvalitet med 45 mm bordplade af lys grå 
polyethylen og sammenklappeligt understel i kraftigt stål.

Der er plads til 6 personer ved bordet, og det kan derfor 
også bruges til møder, konferencer, undervisning og 
meget mere.

 P
R

A
K

TISKE PLASTBO
R

D
E

 · P
R
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F

ESSIONEL KVAL
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E
T

 ·

BORDE TIL ALLE LEJLIGHEDER
PRAKTISKE BORDE I HØJ KVALITET. LET AT OPSTILLE. LET AT FLYTTE. LET AT STABLE.

Prins Christians Kvarter 28 
7000 Fredericia (v. E20)

Showroom
zederkof.dk
8912 1200

BESØG
SHOP
RING

ZOWN NC plastbord XXL
90x90 cm, Art.nr. 100463
180x90 cm, Art.nr. 100458
200x90 cm, Art.nr. 100413
240x90 cm, Art.nr. 100411 

ZOWN NC plastbord XL
120x76 cm, Art.nr. 100422
150x76 cm, Art.nr. 100466
180x75 cm, Art.nr. 100409
240x76 cm, Art.nr. 100414

MAXCHIEF XL180 
KLAPBORD
Art.nr: 100406

PALLEPRIS 

PR. STK. 300,-
VED KØB AF PALLE Á 35 STK.

PR. PALLE 10.500,-
Tilbuddet gælder til og med 31.05.2021

4.515,-
SPAR

Normalpris 429,-/stk.
PÅ ZEDERKOF.DK 

ELLER

RING 8912 1200

SHOP
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Det føles som at være kommet i 
paradiset for Bord dæk Dig. Fra en 
klemt plads på Liselund vej 6, Val-
lensbæk Strand, er firmaet nu landet 
på en mark uden for Roskilde. Her er 
der plads at boltre sig på. To store 
haller er taget i brug og en ny hal er 
klar til at blive monteret. Alt skal ske i 
et tempo, som er til at have med at 
gøre. Bliv stor, men bliv det langsomt, 
siger indehaveren af Bord dæk Dig 
A/S, Morten Jensen, der er ovenud 
lykkelig.

Hårdt slid
- Vi fik solgt vores tidligere lager-
område og på rekordtid skulle vi 

være ude. Et stort lejlighedsbyggeri 
er i fuld gang med at blive opført på 
stedet. Det gav kæmpe udfordringer 
på kort tid. Et nyt sted skulle findes, 
alt vort materiel skulle pakkes ned og 
flyttes. De nye lokaler gøres klar til at 
kunne bruges til vort formål. Det har 
været et hårdt slid at komme igen-
nem, fortæller Morten Jensen, Bord 
dæk Dig A/S, Roskilde.

Corona-krisen blev en redning
- Vi ærgrer os over Corona-krisens 
indtog, men det blev vores redning. 
Den kom samtidig med, at vi var 
flyttet til de nye lokaler. Det betød, 
at udlejningerne stoppede totalt. Vi 
fik dermed tid til at tage fat på de 
nødvendige ombygninger af lagerlo-
kalerne. Vi har nået meget, men har 
meget tilbage. En hal er blevet indret-
tet til vores service, vaskehal, kontor, 

Nye lagerfaciliteter er
   som et paradis

Morten Jensen ses her med et af de 
3.261 flag, som er på lager. Bag ham 
ses de reoler, som nu gør det let at 
finde de forskellige landets flag.

Der er bare styr på servicen hos Bord 
dæk Dig A/S. Morten Jensen ses her 
ved det store udvalg, der er af special-
glas m.v.

En herlig opvaskeafdeling er indrettet i 
de nye lagerlokaler.

Bord dæk Dig har aldrig haft så meget plads at boltre sig på som nu, erkender Mor-
ten, Tove og Gert.

 Aflåselige skabe er fyldt med 
sølvbestik, som Morgen Jensen her 

stolt viser frem.

Kundeservice er at give gode informa-
tioner, når kunderne kontakter os. Det 
kan Gert Jensen give efter rigtig mange 
år i branchen.

 Det gamle sølvtøj findes ikke hos 
andre udlejere i den størrelsesorden. 
Gert og Tove Jensen har møjsommeligt 
samlet det på landets loppemarkeder.
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opbevaring af forskelligt udstyr. Plud-
selig har vi fået meget bedre overblik 
over tingene.

Nye lagerfaciliteter er et 
paradis
- Foråret og den del af sommeren 
som vi får til rådighed, under hensyn-
tagen til corona-krisen, vil blive brugt 
til indretning af en lagerhal. Med 
en kraftig oprydning i meget af vort 
materiel, får vi god plads i lagerhal-
len. Er der ikke plads nok, er vi klar til 
at opstille den hal, vi fik med fra den 
tidligere adresse. Når det er på plads 
og der er blevet taget hånd omkring 
området omkring hallerne, så er vi 
landet i paradis. Det er herligt, siger 
Morten Jensen, Bord dæk dig.

Det hele er fuldendt
Han bakkes op af sine forældre, Gert 
og Tove Jensen, som er stifterne af 
Bord dæk dig, og som gennem årtier 

har drevet festudlejning. De husker 
begge tiden fra, hvor man havde 
materiellet opmagasineret i kældre, 
garager og udhuse. Det her er fuld-
endte forhold, tilføjer Gert Jensen og 
kvitterer med et stort smil.

Flag fra alverdens lande
At få ryddet op og registreret det 
materiel, der er til rådighed er som 
at finde guld, siger Morten Jensen. 
Jeg troede ikke, at vi havde 3.261 flag 
fra alle verdens lande, heraf mange 
som man ikke kender. For år tilbage 
købte vi Stauning Udlejning og fik 
mange flag med. Vi har ikke bekymret 
os særligt om dem, men det har vi 
gjort nu. 

Der er styr på hvert enkelt flag
- Alle flagene er blevet navngivet 
med oprindelsesland. De er num-

mererede og lagt på hylder, så de 
er lette at finde. Vores satsning vil 
være at henvende os til ambassader, 
offentlige kontorer, konferencesteder 
og andre steder, hvor man modtager 
delegerede fra alverdens lande. Vi 
har de flag, der er brug for, siger en 
stolt Morten Jensen, Bord dæk Dig 
A/S, Roskilde.

Sølvtøj til de stilfulde fester
Sølvtøj i massevis er Bord dæk Dig 
A/S klenodie. Ingen andre udlejere 
i Danmark har en så stor samling af 
sølvtøj. Det er samlet gennem mange 
år og har været svært at finde. Gert 
og Tove Jensen har besøgt et utal af 
markedspladser for at nå til udbud-
det. De, der vil have en virkelig stil-
fuld fest, kommer til os, siger en stolt 
Gert Jensen, der på trods af sine 85 år 
stadig er en aktiv del af firmaet.

Aldrig tidligere har der været så meget plads til service som nu, hvilket glæder Tove, 
Morten og Gert Jensen.

Morten Jensen viser her nogle 
af de første glas med guld-
kant, som Bord dæk Dig 
udlejede.

 Gert Jensen er stadig aktiv og tager 
telefonen, skriver ordrebekræftelser 
m.v. Morten erkender, at han er bedre 
til det fysiske arbejde.

Tove Jensen har under oprydningen 
fundet en gammel ”Madam blå” kaf-
fekande, som tidligere var en yndet 
udlejningsvare.

 Nostalgien lyser en i øjnene, når 
man ser de gamle papæsker, som tid-
ligere blev brugt til opbevaring.
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Efter en research af markedet stod det klart, at de 
eksisterende plastklapborde på markedet har 
nogle udfordringer efter at have været i brug            
i nogle få år.
Udfordringerne er typisk en for svag bordplade,            
der er svær at rengøre, et for svagt stel der skilles ad 
eller bøjer og ikke mindst en for svag sammenføjning 
mellem stellet og bordpladen.
Det resulterer i, at bordene hurtigt bliver meget beskidte 
at se på og stellet løsner sig fra bordpladen med tiden, 
og det kan være vanskeligt at fastgøre det igen.
Disse udfordringer er imødekommet med det nye bord.
Typisk blandes der kalk eller andet materialet i bordpladens 
PolyEtylenen (PE) for at billiggøre produktet, hvilket resulterer i,  
at bordpladen mister styrke og lettere optager skidt. 
Det er løst ved at fremstille bordpladen i 100% rent PE og samtidig er godstykkel- 
sen øget, hvor skruerne, der samler stellet med bordpladen, er monteret,                
det giver øget styrke og letter rengøringen.
Den forøgede godstykkelse, hvor skruer mellem stel og plade er monteret, øgede 
dog ikke styrken nok til at sikre, at bordpladen ikke løsner sig fra stellet med tiden.
Derfor øgedes antallet af skrue-fastgørelsespunkter fra typisk 8-12 stk. til 24 stk.,           
10 stk. i hver side og 4 stk. nye i tværvangen under bordet.
Det øgede antal fastgørelsespunkter og de 4 stk. nye midt på bordet sikrer,                         
at samlingen mellem bordplade og stel er meget stærkere end det kendte på 
markedet og det sikrer, at bordpladen ikke løsner sig efter længere tids brug. 
Selve stellet er nu fremstillet af en stærkere stål end det typiske på markedet og 
samtidig er godstykkelsen øget til 1,2 mm, hvilket sikrer, at stellet holder til 
meget hård brug.
Det nye bord er testet til en max belastning på 1.090 kg og som en sidste detalje 
er bordet udstyret med stabelspor i hjørnerne, som sikrer, at bordene ikke skrider 
fra hinanden, når de stables vandret.
Det er en vigtig detalje for typisk skoler og haller, som ofte stabler dem vandret på 
vogne, men de kan naturligvis også stilles på normal vis i et rullebur uden at gøre 
brug af stabelsporene.  
En anden vigtig ting er naturligvis prisen, den måtte ikke stige meget over det 
kendte niveau, og med en skarp prissætning i alle led og produktion i store mæng-
der er det lykkes at holde prisen på ca. samme niveau som andre gode, men alm. 
konstruerede borde. 

Nye kvalitetsprodukter – med prisgaranti!

For information og bestilling 
kontakt Per Goller

pg@your-brand.dk

www.your-brand.dk

+45 4010 0578

 » Texas Prof 183 cm Heavy Duty klapbord
 » 100% ren PE bordplade
 » Stålstel Ø28 mm 1,2 mm gods
 » 24 fastgørelsepunkter mellem stel og bordplade
 » Stabelspor ved vandret stabling
 » 1090 kg belastning

 » Arizona – Prof klapstol i plast og stål – sort
 » Stærkt stålstel
 » Kraftig plastsæde og rygstøtte 

 » Vogn til 50 stk. Arizona klapstole
 » Kraftige hjul, 2 faste 2 drejelige
 » Stærk konstruktion der tåler hårdt brug
 » Let håndtering og min. opbevaringsplads ½ 
kvm til 50 stole

NYT EKSTRA ROBUST KLAPBORD 
TEXAS PROF 183 CM HEAVY DUTY FRA YOUR BRAND

Det nye bord tilbyder en stærkere bordplade, der er lettere at rengøre, et stærkere stel 
og ikke mindst en meget stærkere sammenføjning mellem stel og bordplade

100% ren 
PE bordplade

Let at rengøre

24 stk. fastgørelsespunkter

Stabelspor ved vandret stabling
1.090
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Det skal være hyggeligt at gå på toi-
lettet og have en toilettrailer stillet op 
til festen. Det mener Søren Mølgård, 
ABC Teltudlejning ApS, Bjerringbro 
og har gjort noget særligt for at indfri 
ønsket. Han har nemlig dekoreret sin 
toilettrailer såvel ud-som indvendigt. 
Det er blevet godt modtaget hos kun-
derne, der synes om ideen.

angst for at gå på toilettet
Dekorationerne matcher godt med 
et EU-projekt, som har været i gang 
på skoler i Nordjylland. Det viser sig 
nemlig, at mange børn er bange for 
at gå på toilettet og at det er uhyg-
geligt. Et problem som man arbejder 
på at løse ved at dekorere vægge og 
døre. At der skabes tryghed ved at 
lave dekorationer på vægge og gulv, 
så helheden giver tryghed.

Snak fremmer valget
Godt set Søren! Du kommer ikke i 
betragtning i den millionpulje, der er 

afsat til skoleprojekterne. Du vil imid-
lertid kunne komme det i forbindelse 
med de valg, dine kunder tager. En 
god oplevelse snakker folk gerne om, 
det lyttes der gerne til. 

Skiltefabrikken er 
foregangsmænd
Til inspiration vises der eksempler 
på dekorationer fra Nordjyske skoler, 
som er kommet ud fra, at giver ele-
verne gode oplevelser, når de er på 
toilettet. Arbejdet er udført af vores 
annoncør Skiltefabrikken.dk, Aalborg.

Flot dekoreret toilettrailer pynter ved festen og skaber tryghed.

Vores annoncør Skiltefabrikken.dk har 
lavet dekorationer til flere nordjyske 
skoler.

Spændende dekorationer på toilet-
terne giver børnene tryghed.

Der satses på at lave dekorationer på en række danske skolers toiletter.

toiletbesøg skal 
være hyggeligt
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Forum Kolding skal blive et samlings-
sted for Koldings fritids-og sportsud-
øvere. Et sted som erhvervslivet kan 
bruge til messer og andre store arran-
gementer. Stedet hvor sportsklubber 
fra ind-og udland laver træningsop-
hold. Alt er klar til at tage imod og 
ambitionerne er store. Aktiviteterne 
her kan nemlig kædes sammen med 
andre faciliteter i Kolding. SlotssøBa-
det, Dronning Dortheas Badstue, Sct. 
Jørgens Gaard, Kongeåbadet, DAN-
HOSTEL Kolding er også med i den 
pulje, der kan medvirke til en succes.

tryllekunstneren uden  
hat og stav
Vigtigst af alt er, at den utrættelige 
kulturelle troldmand Otto Skak står 
ved rorpinden. Han har igennem en 
årrække vist, at han kan hive en kanin 
op af hatten uden at have en hat. At 
han kan fremtrylle kulturelle events på 
stribe uden brug af tryllestav. For ham 
er smilet den korteste vej til hjertet 
og det giver resultater. Otto Skak er 
kendt overalt. Kender alle, der er 

værd at kende. Dem han ikke kender, 
men som kan have betydning, kom-
mer hurtigt på kontaktlisten.

Maden er altid klar
Den 66-årige Otto Skak er på dup-
perne hele døgnet. For ham starter 
arbejdsdagen tidligt om morgenen 
og han er hjemme igen, når arbejds-
opgaverne er lavet. Hvornår det er, 
ved hverken han eller hans kone Rita. 
Otto Skak har frit slag og i hans hjem 
er det altid muligt at varme maden, 
hvis hjemkomsten bliver sent.

Mange institutioner under et
Otto Skak var fra 1982 halinspek-
tør i Bramdrupdam Sports-og Møde 
Center. Også dengang var ambiti-
onsniveauet stort og det lykkedes at 
gøre stedet landskendt. Det sidst nye 
inden for idræt var altid at finde her. 
Arrangementsmæssigt kunne alt lade 
sig gøre. I 1996 søgte han nye udfor-
dringer og blev leder af SlotssøBa-
det, Dronning Theresas Badstue, Sct. 
Jørgens Gaard, KongeBadet. Sidst 
blev DANHOSTEL Kolding og Forum 
Kolding koblet på.

En arbejdshest der tager fat
For Otto Skak er der ingen forskel på 
fri-og arbejdstid. Han er bare i gang 
24-7. Enten med opgaver og udvik-
ling af de kulturelle aktivitets-steder 
eller på by-og markedspladser rundt 
omkring i landet. Står i spidsen for 
lokale aktiviteter og er arbejdshesten, 
der tager fat i de praktiske udfordrin-
ger. Han kender arrangører, kunst-
nere, tivolifolk, udlejere, politikere, 
embedsmænd; kort og godt alle der 
er værd at kende.

Stærkt makkerpar
Hans iver og arbejdsomhed er man i 
Sammenslutningen af By-og Markeds-
fester ovenud tilfreds med. Sammen 
med sekretær Mogens Lorenzen, 
Ørbæk, udgør han et fantastisk mak-
kerpar.
De blander sig i alt, hvad der har 
med by- og markedsfester at gøre. 
De mødes med folketingspolitikere, 
ministre og embedsmænd, hvis der 
er ting, der skal rettes til. Deres kon-
taktflade er kæmpe stor og de har 
hele tiden fingeren i jorden. Det ved 
at besøge mange af de events, der 

Otto Skak følger med i alt. Her ved generalforsamling i Sam-
menslutningen af By-og markedsfester, som han er formand for.

”En fest – en ansøgning” har haft mange instanser samlet. Her 
møde på Haderslev Kommune.

Bestyrelsen for sammenslutningen By-og Markedsfester har stor 
glæde af ildsjælen Otto Skak.

Otto Skak og Mogens Lorenzen i midten er klar,  når Folketings-
medlemmerne Eva Kjer Hansen og Bjarne Laustsen kalder.

Festfyrværkeri af spændende  aktiviteter
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afvikles i Danmark. Det er her, de ser 
problemstillingerne og ser mulighe-
derne for at lave tiltag.

altid god for en historie
Mangler pressen en god historie, så 
er Otto Skak klar til et indslag. Et hit 
har været ”En fest – en ansøgning” 
som tager fat på det bureaukrati, der 
er omkring afvikling af fester. En sag 
som han sammen med Branchefor-
eningen Danske Festudlejere har fået 
frem til, at det inden for kort tid tages 
op i Folketinget. Et tiltag der viser at 
samarbejde betaler sig. 

Ser muligheder  
frem for forhindringer
At det lykkes for Otto Skak at holde 
så mange bolde i luften er grundet 
den person han er. Han kender alle, 
snakker med alle, roser folk der gør en 
indsats, finder de rigtige ledere, giver 
dem ansvar og følger op på aftaler, 
der indgås. Han ser muligheder frem 
for begrænsninger og tænker kon-
struktivt. Hans personlighed spreder 
positivitet, der breder sig som ringe 
i vandet.

Han skal ”bæres bort”
Med den kulturelle tryllekunstner 
Otto Skak som leder af Forum Kol-
ding er der ingen tvivl. Det bliver 
en succes! Bestyrelsen behøver ikke 
at tænke over, hvornår han går på 
pension. Han forsvinder først, når han 
skal ”bæres bort”. Før har han ikke tid. 

Det bliver et festfyrværkeri
I ønskes alt mulig held med Forum 
Kolding. Vi ser frem til at følge det 
fyrværkeri, der bliver af spændende 
arrangementer. 

Brancheforeningen  
Danske Festudlejere.

Otto Skak kaprer et nyt medlem til Sam-
menslutningen af By-og Markedsfester.

Telefonen er i gang dagen lang. Tilbud 
gives og arrangementer bestilles. Otto 
Skak er altid i gang.

Der er masser af haller og mødefacilite-
ter i Forum Kolding.

Makkerparret Otto Skak og 
Mogens Lorenzen tager fat på 
alle problemstillinger  
for festarrangører.

Et samarbejde mellem Brancheforeningen Danske Festudlejere, 
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen og Sammenslutningen af 
By-og Markedsfester var starten på problematikken omkring ”En 
fest – en ansøgning”.

Folketingsmedlem Eva Kjer Hansen og 
Bjarne Laustsen får her problemstillin-
gerne fra Otto Skaks egen mund.

Her, der og alle vegne er Otto Skak med.

Samarbejde er en vigtig ting for at få løst problemstillingerne.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, Otto 
Skak og Mikkel Ebbesen, tidl. Kombit, er 
klar til en fælles indsats.

Festfyrværkeri af spændende  aktiviteter
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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

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

Nykøbing Serviceudljning

Salling Udlejning

aBC telte

JEWI teltudlejnig

losona varme og teltudlejning

Hornborg telte apS
Festgården

vejen-askov  
telt & Service-

udlejning
gørding telt &  

Serviceudlejning
Funny-Cars apS

vesthop

aamand Udlejningscenter

lejEttelt.dk

Jysk Festudlejning

langå teltudlejning

Festudlejnig.com

Festmesteren

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

Bjerringbro – 8850 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

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

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

Fredericia – 7000 
FESTMESTEREN 
Tlf. 72 92 44 11

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

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

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 68

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

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 festudlejer

Sydhavsfest.dk

Funtastic

Eventudlejning.dk

Party-line teltudlejning

UC festcenter

Showtech

Halgruppen
O.B.Wiik

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

First Party a/S
vallensbæk

Bornholm
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STARK Glostrup
Fabriksparken 2 · 2600 Glostrup
Tlf. 4396 0064

Mandag - fredag 6.00 - 18.00
Lørdag 7.00 - 15.00
Søn- og helligdage 7.00 - 15.00

37310
(Incl. moms 466,38)

MASCOT® ADVANCED HÅNDVÆRKERSHORTS
17149-311. Sort 
(Best. nr. 1949569)

665.-
(Incl. moms 831,25)

MASCOT® ADVANCED KNICKERS
Med hængelommer. Stretchstof kombinerer en lav vægt med en 
meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende. De 
elastiske knælommer er lavet af en kombination af CORDURA®, 
Kevlar® og den exceptionelt slidstærke fiber Dyneema®. Farve: 
hvid. Str.: 48-56. 
(Best. nr. 1891549)

MASCOT 
SUSTAINABLE 
SWEATSHIRT
20484-798. Sort.
(Best. nr. 2060707)

PRODUKTNAVN
MASCOT® T-SHIRT 
MODERNE FIT 
Fremstillet i bæredygtige materialer. 
Moderne pasform. Rund hals og rib i hals. 
60% økologisk bomuld / 40 % genanvendt 
polyester. Farve: sort. Str. M-2XL
Pris pr. stk. 61,25 (Ex. moms 49,-) 
(Best. nr. 2060575)

STÆRKE 
SOMMERTILBUD.

44.-
(Incl. moms 55,-)

PR. STK.V/KØB AF 10 STK.

134.-
(Incl. moms 168,-)

STÆRK PRIS

TØJET KAN AFHENTES I ALLE STARK BUTIKKER I DANMARK. 76
95
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Direktør Keld Moldrup Sørensen ses her foran den tidligere 
Falck station, som nu huser gulvvask.

Et halvt års udviklingsarbejde ligger bag den effektive gulv-
vaskemaskine.

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Mulighederne ligger måske lige om 
hjørnet, som i Ørsted. Byens Falck 
station var genbo til Ørsted Telte A/S. 
Den ene ville gerne sælge og den 
anden gerne købe og det kom der et 
godt resultat ud af. Ørsted Telte A/S 
har nemlig fået plads til deres nye 
gulvvasker. Samtidig har de fået gode 
lagerfaciliteter til materialer, der ikke 
tåler frost. Herudover er der blevet 
plads til overnattende gæster, kunder 
og medarbejdere.

500 kvadratmeter i timen
Et lokalt maskinværksted har fremstil-
let gulvvaskemaskinen til Ørsted Telte 
A/S. Dens kapacitet er oppe på vask 
af 500 m2 i timen, med vask af plastik- 
gulvets over-og underside. Den har 
to linjer og med magasiner, hvorfra 
den selv føder gulvet. Processen er, 
at plastikgulvet først spules på over 
og underside. Herefter vaskes det 
med sæbe og slutter af med at blive 
tørret.

Hurtigt proces og rene varer
En hurtig proces der gør det muligt 
at få det renvaskede gulv ud til nye 
festpladser på samme dag, som det 
kommer hjem. Det betyder, at lager-
beholdningen af plastikgulv kan mini-
meres. Samtidig gør det, at der altid 
kan leveres nyvasket gulv til kunderne. 
Det skaber stor tilfredshed, fortæl-
ler direktør Keld Moldrup Sørensen, 
Ørsted Telte A/S.

Man kan leje sig ind
- Vi har selv mange tusinde kva-
dratmeter plastik gulv, som jævnligt 
bliver vasket. Men gulvvaskerens hur-
tighed gør, at der også er plads til 
at vaske kollegaers gulvplader. Man 
kan leje gulvvaskeren og efter en kort 
instruktion selv stå for betjeningen. 
Det gør det billigt at få gulvpladerne 
vasket godt og grundigt af.

vask og overnatning kan 
kombineres
- Til vore mange tusinde kvadrat-
meter pvc-duge har vi ligeledes en 
vaskemaskine til at klare rengørings-
arbejdet. Den lejer vi også ud med 
og uden betjening. Er kapaciteten 
der skal vaskes så stor, at man ikke 
kan klare det på en dag, så har vi 
værelser til rådighed. Den kombi-
nation har gjort, at flere kollegaer 
har valgt at tage turen op til os. Her 
sparer man masser af tid og får 
lavet en professionel rengøring 
af materialet, siger direktør 
Keld Moldrup Sørensen, 
Ørsted Telte A/S.

Omkring 500 kvadratmeter gulv kan 
blive vasket på over-og underside i 
timen.

I displayet kan man følge forskellige 
processer i gulvvaske-maskinen.

Ørsted Telte A/S har selv tusindvis 
af plastik-gulvplader, der skal vaskes. 
Men kollegaer er også velkommen til at 
bruge maskinen.

Har man brug for en overnatning i 
Ørsted, så er der plads i de tidligere 
Falckredderes soverum.

Fra Falck-station til vaskehal
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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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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Vi bliver væltet bagover af kunder, 
der vil have mad til deres fester, når 
forsamlingsforbuddet lempes eller 
ophæves. I ordrebogen har vi sidevis 
af kunder, som har reserveret mad, 
telte, service og meget mere. Ingen 

tør bestille endeligt, før de har et 
endeligt go fra myndighederne. Indtil 
da må vi gå med hænderne i lommen 
og vente på, at det vender. Det er 
udmeldingen fra Lone og Jens Hjorts-
høj, Hjortshøj Party Service, Varde. 

Barske betingelser
- Vi har ingen aktivitet i firmaet. Ingen 
holder fester, men det kommer de 
til igen. Det bliver hektisk, for det vi 
skulle nå på et halvt år samles på to 
måneder. Konfirmationerne er flyttet 
til august og september måneder. 
Her er der normalt travlt med by-og 
markedsfester, bryllupper og mange 
andre fester. Det bliver barske løjer, 
men vi er klar, når kunderne er klar, 
siger Lone Hjortshøj, Hjortshøj Party 
Service, Varde, mens hun kigger på 
kalenderen.

Håber på at personalet er klar
- Det værste scenarie at kigge ind 
i, er om vi kan få vort personale 

tilbage. De kan under ledigheden 
have skaffet sig andet arbejde eller 
vil prøve nye arbejdstider. Håbet er 
at vi vil kunne få alle tidligere ansatte 
tilbage i køkkenet og på holdet, der 
opstiller og nedtager telte, siger Jens 
Hjortshøj. Han tilføjer, at det vil være 
optimalt, hvis erhvervsfolk til kunne få 
en udmelding i god tid før åbningen.

klar til straks ansættelse 
- Vi er klar til at ansætte vort perso-
nale straks vi ved, at der er arbejde 
til dem. Før tør vi ikke gøre det, da 
lønningerne vil være udgifter, som 
vi ikke kan tjene hjem igen. Det er 
utroligt svært at navigere gennem er 
sådan kriseforløb. Men det skal nok 
blive godt igen, men hvornår ved 
vi ikke.

De der har måttet udsætte er 
klar til fest
- Der hvor der åbnes op for at holde 
fester igen, så bliver der travlt. Vi 
kan høre på dem, der kontakter os, 
at lysten til igen at være sammen 
med andre er stor. De der har måttet 
udsætte deres runde fødselsdage, 
bryllupper, jubilæer og en række 
andre festligheder er klar til hurtigst 
muligt at sende invitationerne ud. 
Uvisheden om hvornår det kan lade 
sig gøre, giver folk en psykisk ned-
tur, når de bliver nødsaget til at 
udskyde det. Det er fuldt for-
ståeligt, siger Lone og Jens 
Hjortshøj samstemmende.

Jens og Lone Hjortshøj ses her i et tomt 
kølerum, men ser frem til, at der snart 
kommer gang i madproduktionen igen.

Der bliver hårdt brug for det dygtige 
personale igen, når forsamlingsforbud-
det hæves.

Enkelte af personalegruppen arbejder 
stadig med få opgaver.

Hundredevis af fester får hver måned 
leveret mad fra Hjortshøj party service. 
Det krævet et dygtigt personale.

hver gang 
forsamlingsforbuddet 
udsættes

PSykISk NEDtUr  
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Det er utroligt, at opstarten af en 
udlejningssæson skal blive så positiv 
midt i en corona-krise som den vi er 
i. Festudlejningsbranchen har aldrig 
før haft en så forrygende start. Refu-
sionerne kommer i en lind strøm og 
min tro er, at det vil de fortsætte med 
frem til august måned. Med optimisti-
ske briller vil vi så komme i fuld gang 
med udlejningerne. Det bliver hekti-
ske måneder i august og september. 
Det er forventningerne hos Mark Mik-
kelsen, LOSONA, Børkop.

alt er klar til en forrygende 
sæson
- Udlejningsåret 2020 var et sejt år 
at komme igennem. Udlejninger var 
der ingen af, men kompensationerne 
fra staten gjorde, at vi kom igennem 
uden de store ridser i lakken. Vi 
beholdt al vort personale og fik ryd-
det op, lavet nyt trægulv, repareret 
skadet materiel og lavet en række 
andre tiltag, som vi normalt ikke ville 
have nået. Alle vore medarbejdere 
har hængt i på fuldtid og derfor er vi 
klar til dette års udfordringer, fortæl-
ler Mark Mikkelsen, LOSONA.

Printeren løber tør for toner
- Det er en spændende udlejnings-
sæson, vi er i gang med. Om vi kom-
mer i gang, er alene afhængig af det 
forsamlingsforbud, der bliver gæl-
dende. Interessen fra arrangørerne 
er stor, men bestillinger er der få af. 
Usikkerheden hos eventmagerne er 
stor, for ingen kan gennemskue, hvad 
der kan gives tilladelse til afholdelse 
af. Når der kommer et GO til at lave 
større arrangementer igen, så bliver 
der knald på. Printeren kommer til 
at løbe tør for toner, når de mange 
kontrakter skal udskrives.

7.000 kvadratmeter telte skal 
op til Classic race
Optimismen omkring et godt udlej-
ningsår i 2021 er ikke blevet mindre 
hos Mark Mikkelsen efter at han for 
kort tid siden lavede kontrakt med 
Classic Race, Aarhus, om, at han for 
første gang skal levere 7.000 kvadrat-
meter telt til Classic Race i Aarhus i 
dagene 17. – 19. september 2021. 
Det på et tidspunkt, hvor forsam-
lingsforbuddet og restriktionerne må 
forventes at være ophørt.

Der har været tid til at forberede alt til 
en travl sæson.

2021 kan blive  
et forrygende år  

for telt-branchen

Alt er under kontrol 
hos LOSONA og 
Mark Mikkelsen 
viser gerne 
besøgende  
rundt på  
lageret.
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 Grejet er klar til at udlejningerne 
eksploderer i sæsonen 2021. 

Mark Mikkelsen er klar til udfordringerne i 2021. Især Classic Race i Aarhus, hvor han for 
første gang står for opstillingen af alle telte.

Mark Mikkelsen, LOSONA, ser frem til 
en forrygende sæson i festudlejnings-
branchen.

 Mark Mikkelsen er frem til at der 
igen bliver brug for teltene..

Kæmpe telte med et spænd på op til 50 m. er klar til danske festpladser.

 Corona-krisen har givet tid til at alt 
på lageret er blevet gennemgået og 
gjort klar.

Bliver der brug for varme i de store 
telte, så har Mark Mikkelsen store oliefyr 
til opgaven.
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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:
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Standarden for nedgravede hop-
pepuder er uforståelig. Sikkerheden 
mindskes og øjnene lukkes for de 
farer, der ligger i brugen af dem, 
mener Brancheforeningsformand 
Claus Petersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere. 

vigtige sikkerheds- 
foranstaltninger er slettet
På trods af en ulykkesanalyse fra 
2004, som viser, at hoppepuder og 
trampoliner er de legeredskaber, der 
påfører børn og unge flest skader, 
så er der ikke ændret på sikkerheds-
foranstaltningerne i positiv retning. 
Opsyn med hoppepuderne i deres 
brugstid er slettet. Afstandskravene 
er minimeret fra 3,5 meter til 2 meter. 
Der er ingen krav om en sikkerheds-
pude rundt omkring hoppepuderne, 
så der sikres mod fald ud direkte på 
den bare jord. Det er sikkerheds-
mæssige mangler, mener branchefor-
eningsformand Claus Petersen. 

Stor forskel på sikkerhedskrav
Dansk standard har tiltrådt DS/EN 
14960-2:2019 d. 1. oktober 2019. 
Indholdet af kravene til brug af de 
nedgravede hoppepuder ligger langt 
fra de krav, der er til brug af øvrige 
oppustelige forlystelser jf. Bekendt-
gørelse om offentlige forlystelser.  
Heri stilles der bl.a. krav til:

•	 At	 der	 er	 opsyn	 med	 brugen	 af	
forlystelsen i den fulde brugstid.
•	 At	 opsynet	 kun	 må	 foretages	 af	
personer, der er fyldt 15 år. For per-
soner mellem 15 – 18 år skal der fore-
ligge en skriftlig tilladelse til hvervet 
fra forældremyndighedens indeha-
ver.
•	 Ejer	 eller	 lejer	 har	 modtaget	
instruktion i at betjene og føre det 
tilsyn med forlystelsesapparatet, som 
er nødvendigt for en forsvarlig afvik-
ling af den pågældende forlystelse. 
•	 Ingen	brugere	over	14	år

Spiller hasard med 
sikkerheden
- Det er stor forskel mellem kravene til 
nedgravede hoppepuder og andre 
oppustelige forlystelser. Det er for-
lystelser inden for samme kategori. 
Kravene er dog meget forskellige. 
Min opfattelse er, at man med de 
reducerede krav til brugen af hoppe-
puder. spiller hasard med brugernes  
sikkerhed ,siger  Leif Sørensen fra 
Holtegaard Trading.

Når let op i 6 m’s højde
På hoppepuder kan brugerne let 
komme op i en hoppe højde på 2,5 
– 3 meter. Det er højt, hvis uheldet 
er ude. Det kan være ved fald ned i 
en anden bruger, eller ned på kanten 
på forlystelsen,  og rammer det hårde 
jord, der under, da faldunderlag ofte er 
væk, der er i bunden af mange af hop-

pepuderne, rekyl fra andre brugere, da 
hoppepuden udgør et stort luftrum. 
De nævnte ting er efter min opfattelse 
med til at give hoppepuderne første-
pladsen blandt skader ved brug 
af oppustelige legeredskaber, 
siger Leif Sørensen, Holte-
gaard Trading.

Øverste punkt på mange hoppepuder 
er omkring 3 meter. Med en hoppe-
højde på det samme, så er der 6 meter 
ned. Det kan medføre alvorlige person-
skader, der er ikke rimeligt at udsætte 
brugerne for denne risiko, brugerne har 
ingen forudsætning for at vurdere om 
produktet udgør en fare.

Træstykker i bunden af siderne gør, at man let kommer til skade.

Der sker mange uheld med hoppepu-
der. Typisk flækker de i svejsningerne, 
eller dug, det medfører at alle bruger 
falder til jorden på få sekunder – grun-
det at det er et stort luftrum, der ta-
ber pusten, det nævnte sker adskillige 
gange hvert år.

Manglende opsyn med hoppepuder 
gør, at det godkendte antal brugere let 
overskrides.og en evt. overbelastning 
kan gøre at puden kan flække og alle 
brugerne falder til jorden øjeblikkeligt.

Manglende afstand til fx legeredskaber 
udgør en stor fare, hvis man bliver kastet 
ud fra hoppepuden.

Der  
spilles  
hasard med  
sikkerheden
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Kan arbejdsgiver sanktionere, hvis medarbejdere rejser på ferie i et 
land, hvortil Udenrigsministeriet har frarådet unødvendige rejser?
Ja! Udenrigsministeriet fører løben-
de en liste over de lande, man 
fraråder unødvendige rejser til i 
hele verden. 

Arbejdsgiveren kan ikke forbyde 
sin ansatte om at tage af sted. Men! 
Det kan få ansættelsesmæssige 
konsekvenser. Det i form af løntræk, 
afskedigelse eller bortvisning.

Opfordringen fra Sundhedsstyrel-
sen er, at man går i karantæne i 14 

dage efter hjemkomst fra udenlands-
rejse. Arbejdsgiver vil i den situation 
være berettiget til ikke at lade den 
ansatte komme på arbejdspladsen, 
da arbejdsgiveren har forpligtelse til 
at sikre et sundt arbejdsmiljø, hvor 
øvrige medarbejdere ikke udsættes 
for smitterisiko.

Arbejdsgiveren bestemmer, hvor 
arbejdet skal udføres, hvilket som 
udgangspunkt er på arbejdspladsen. 
Så hvis medarbejderen ikke allerede 

arbejder hjemmefra og arbejdsgi-
veren ikke tillader dette, eller det i 
øvrigt ikke er en mulighed at arbej-
de hjemmefra, vil arbejdsgiver 
være berettiget til en afskedigelse.

Opfordringen vil være, at arbejds-
giver/medarbejder før en rejse taler 
sammen. At der her aftales vilkår for 
tilbagevenden efter rejsen.
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Kan du som arbejdsgiver bede en med-
arbejder om at holde ferie i næste uge?

Skal der betales løn til medarbejder 
under karantæne pålagt af andre?

Ja måske! Ferieloven siger, at hoved-
ferien skal varsles med 3 måneder 
og restferien med 1 måned over 
for lønmodtageren. Man kan altid 
aftale, at ferien afholdes med kor-
tere varsler.
Ferieloven indeholder også en 
bestemmelse om, at disse frister 
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 aftalt, 
at han/hun holder ferie i en vis 
periode, så har en lønmodtager 
ikke ret til at komme på arbejde, 
hvis ferierejsen 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 
situationer. Afskedigelse skal ske 
efter det, der står i overenskomst 
eller ansættelsesbrev.

Nej! Det kan arbejdsgiveren ikke 
pålægge en medarbejder.

Corona er helt sikkert en meget 
sær lig situation. Om situationen 
om kring Corona i det konkrete til-
fælde kan begrunde, at varselsreg-
lerne tilsidesættes, kommer dog an 
på den konkrete situation.

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

Hvis en medarbejder f.eks. sidder 
i karantæne på et hotel i udlan-
det, er du ikke forpligtiget til at 
udbetale løn.

Nej, det skal der ikke, hvis der er 
andre end dig som arbejdsgiver, 
der har pålagt en medarbejder at 
være i karantæne. 

Kan en arbejds-
giver sende 
medarbejdere 
på ferie, som 
ikke er optjent?
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Plastbakker med service står færdigpakket til at komme ud til 
de mange fester, som forhåbentlig kommer i gang. 

Der er læs på lastbilen når Frank E. Hjorhøy drager ud til op-
gaverne.

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Forventningerne til udbyttet af at 
være medlem af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere er i høj grad 
blevet indfriet hos Frank E. Hjorthøy, 
Amager Teltudlejning. Der har været 
et godt informationsniveau og rele-
vante oplysninger kommer omkring 
erhvervet, hjælpepakker m.v. Det er 
dog beklageligt, at flere arrangemen-
ter er blevet aflyst. Jeg havde set frem 
til at deltage i Festmessen, generalfor-
samlingen og fyraftensmøde. Det må 
jeg udskyde til 2022, tilføjer han.

Fællesskab og sparring 
- Efter fjorten år uden for branchefæl-
lesskabet er jeg glad for medlemsska-
bet. Jeg ser frem til at deltage i den 
erfaringsudveksling og sparring, der 
er mellem medlemmerne. Sæsonen 

2020 har også givet stof til debatem-
ner. Den seneste politiske beslutning 
om at ændre grænsen for teltstørrel-
ser, der er omfattet af certificerings-
reglerne fra 50 til 100 m2, er helt gal, 
siger den 47-årige Frank E. Hjorthøy, 
Amager Teltudlejning, der har fast 
arbejde i 3 F’s drift funktion.

teltudlejere bør certificeres
- Frem for at slække på sikkerheds-
kravene burde der strammes op. Det 
bør være et krav, at alle der arbejder 
med teltopstillinger har en uddan-
nelse. Ligeledes bør teltudlejerne 
certificeres, så der er sikkerhed for, 
at kendskabet til sikre teltopstillinger 
er på plads. Alt for ofte ser man telte, 
der blæser ned. Typisk er det de bil-
lige Harald Nyborg telte, der blæser 
afsted. Konstruktionerne er for svage 
og mange opstillinger sker uden til-
strækkelig fastgørelse.

travlhed i familie firmaet
- Jeg har ikke selv min uddannelses-
baggrund på plads, men ser frem til 
at kunne komme på kursus. Der er 
vigtigt viden at hente og det kan til-
føre vores familieudlejning nyt. Sam-
men med min kone og tre børn klarer 
vi udfordringerne med opstilling og 

nedtagning af telte. Ligeledes leverer 
vi inventar og service til festerne.  
Vi kan klare opdækning til ca. 600 
personer og har 2.000 kvadratmeter 
telte på lager. Det giver travlhed i 
sæsonen og en god fælles familieak-
tivitet, siger Frank E. Hjorhøy, Amager 
Teltudlejning. 

Sæsonen 2020 kostede en 
million
Han ser frem til, hvordan sæsonen 
2021 bliver og tør ikke spå om, hvor-
når personforsamlingsforbuddet 
ændres. Omsætningstilbagegangen 
var i 2020 på omkring en million. Det 
håber jeg ikke sker igen i 2021 og 
glæder sig over, at jeg har et fast job. 
Det sikrer, at jeg har indtægten til at 
kunne klare omsætningsnedgangen, 
forklarer han. 

Sponsorater til sport og 
hjemløse
Når udlejningen kører optimalt, så 
er vi med på at støtte sociale og 
kulturelle tiltag. Frem Amager modta-
ger årligt sponsorkroner. Det sociale 
projekt Kofoeds Skole er også 
på modtagerholdet. Sidst i 
form at en julemiddag til 
350 hjemløse personer.

Sportsfolk 
og hjemløse 
sponseres

Teltudlejere bør certificeres, mener 
Frank E. Hjorhøy.

Frank E. Hjorhøy er sammen med sin familie klar til de udlej-
ningsopgaver, der måtte komme.



54 Festudlejer.dk

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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Festarrangører skal kunne leje alt på 
samme sted. Det er målet for Allan 
Langhoff, JEWI Teltudlejning, Silke-
borg. Han har i 11 år arbejdet med 
teltudlejning og er nået langt med 
sin ide. Et mindre teltudlejningsfirma 
er købt op og i år har han investeret 
i et serviceudlejningsfirma i Odder. 
Det giver nye udfordringer, da han 
aldrig tidligere har haft med service 
udlejning at gøre.

klar til nye opgaver
- Kunderne spørger ofte ind til, om 
de vil kunne få leveret service sam-
men med teltet. Det har ikke kunnet 
lade sig gøre tidligere, men det kan 
det nu. Jeg er klar over, at der er nye 
ting der skal tænkes på og at der 
bliver en del ture frem og tilbage fra 
Odder. Det indebærer selvfølgelig, 
at jeg skal bruge mere tid på udlej-
ningerne, men det er jeg klar til, siger 
Allan Langhoff, JEWI Teltudlejning, 
Silkeborg.

Har opkøbt to  
udlejningsfirmaer
- I vinterperioderne er udlejningen 
noget jeg klarer efter et fuldtidsar-
bejde inden for VVS. Om sommeren 
er det fuldtidsarbejde hvor arbejds-
dagene kan blive lange. Men det gør 

ikke noget, når man kan se resultater 
af det, der laves. Jeg har mange gode 
og trofaste kunder. Med opkøb af to 
firmaer er der en pæn tilgang af nye 
kunder. De skal serviceres med over-
holdelse af aftaler og kvalitetsvarer. 
Det jeg leverer, skal bare være helt 
i top.

klar til en ny hovedsæson  
med godt mod
- Silkeborg er en aktiv by. Arrange-
menter er der mange af og beboer-
grundlaget giver grundlag for mange 
have-og familie fester, konfirmatio-
ner, bryllupper m.m. Samtidig er der 
mange by-sports-og markedsfester. 
Det giver grundlag for, at jeg har 
nogle travle hovedsæsoner. Forsam-
lingsforbuddet i forbindelse med 
Covid-19 har selvfølgelig reduceret 
antallet af fester, men jeg er ved godt 
mod, erklærer Allan Langhoff, JEWI 
Teltudlejning, Silkeborg.

Der bliver gang i udlejningerne
- Der er god gang i udlejninger af 
telte og inventar til studenterfester. 
Mindre private fester hjemme i haven 
bliver også snart aktuelle. Men! Jeg 
ser som alle andre festudlejere frem 
til, at der bliver åbnet op for 
forsamlingsforbuddet, så vi 
kan få rigtig gang i tingene 
igen.

der bliver gang i mindre 
havefester i sommer. 

Folk higer efter at 
mødes og feste, mener 

allan langhoff.

Allan Langhoff har god erfaring med 
brug af plastikgulv, som han har mange 
kvadratmeter af.

Teltdugene er vasket og lagt sirligt på 
hylderne, så de er klar til hurtig udryk-
ning.

kunderne skal 
kunne få tingene 1 sted
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Et fantastisk salg af klap-og stabel-
stole samt stærke Texas plastikborde 
stoppede omgående, da forsam-
lingsforbuddet blev sat i kraft. Alt 
lukkede ned med salg af møbler for 
Your Brand i Rødding. Men sønderjy-
der er det modsatte af ”Konen med 
æggene”. De samler ikke det hele i én 
kurv. Straks da stilstanden stoppede, 
trak firmaet en ny ”kanin” op af hatten. 
Salg af mundbind importeret fra Kina 
blev et kæmpe hit. Det samme med 
vandingsposer, som firmaet har taget 
patent på.

Nye muligheder undersøgt
- Vi var hurtige på aftrækkeren med 
at flytte vores fokuspunkter. Møblerne 
blev gemt og nye muligheder under-
søgt, fortæller Per Goller, Your Brand. 
En beslutning der glæder ham, da 
det var med til at redde omsætnin-
gen i 2020. Samtidig blev kikkerten 
vendt mod nye kundegrupper og nye 
succeser blev hentet hjem.

Waterbags hitter
-Vores selvudviklede vandingsposer 
til træer har taget kegler. De har et 
afløbssystem, som nemt kan renses 

på stedet, mens poserne genopfyl-
des. Det har løst de problemer, som 
gartnere havde med, at afløbene san-
dede til. En opfindelse vi nu har taget 
patent på, fortæller Per Goller, Your 
Brand, Rødding.

Skoler har nye udfordringer
- Salget af borde og stole er der 
kommet ny gang i. Ikke til udlejnings-
branchen, som er gået helt i stå. 
Derimod har skolerne fået helt nye 
udfordringer. De har fået brug for 
flere stole til eleverne og nye bord-
størrelser. Materiel der let skal kunne 
transporteres rundt, så det kan bruges 
flere steder på skolerne. Den udfor-

dring tog vi straks op. Vi fik udviklet 
specielle transportvogne og opbeva-
ringsløsninger til borde og stole samt 
fremstillet mindre borde efter ønske.

altid et skridt foran
- Et mangeårigt samarbejde med en 
række leverandører i Kina gør, at vi 
på meget kort tid kan få lavet udvik-
ling og leveret nye varer. Vi er kendt 
for kvalitetsvarer og det sørger vore 
leverandører for, at vi lever op til. Det 
gør, at vi altid er et skridt foran vore 

Per Gollers mål er at gøre transport så let 
og effektiv som mulig.

Per Goller med en af de populære stole,  
som Your Brand har udviklet og får produceret.

kikkerten vendt mod nye  
kundegrupper

Med udvikling af  
forbedringer er det  
Texas bord, som  
Per Goller her ses med,  
et af markedets stærkeste.
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konkurrenter, siger direktør Per Goller, 
der sammen med Niels Erik Thomsen 
og Søren B. Schmidt ejer Your Brand.

konkurrencedygtige priser
- Vi ser frem til, at markedet ændrer 
sig, så der igen bliver salg til festud-
lejningsbranchen. Vi er i den heldige 
situation, at vi fik købt mange klap-
og stabelstole hjem. De er nu på 
vores lager i Rødding og er klar til 
levering hos kunderne. Problemerne 
med transport af varer fra Kina er stor 
og fordyrende. De udgifter har vi 
været så nogenlunde forskånet for. 
Det betyder, at vi kan sælge vore 
varer til yderst konkurrencedygtige 
priser, siger en meget optimistisk Per 
Goller, Your Brand.

Per Goller og hans kollega Niels Erik Thomsen ses her med deres egen udviklede trans-
portvogn til stole.

Klapstolene er forbedrede og transporvogn udviklet under kyndig vejledning 
af Per Goller.

Your Brand har med deres populære varer ramt en bred kundegruppe.

Per Goller og Niels Erik Thomsen ser 
muligheder og rammer mange suc-
ceser.

Vandingsposer, som den Per Goller her 
viser, er blevet et hit, da den gør arbej-
det for gartnere lettere.
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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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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Vi ved ikke, om det lykkes, før det er 
prøvet. Sådan lyder det prompte fra 
Mark Mikkelsen, LOSONA, Børkop, 
da han lige havde købt ny kranbil og 
trailer. Det åbner for helt nye mulig-
heder. Planen er at jeg har en ny stor 
hjælp med teltopstillinger i sommer-
perioden. Samtidig gør det muligt af 
afprøve muligheder inden for mobil-
kranarbejde siger en optimistisk Mark 
Mikkelsen.

Perfekt til rejsning af 40 m. telt
Med fuld udskud på kranen kan den 
række 36 meter. Her kan den løfte 
i alt 1.150 kg. og ved en afstand på 
fire meter fra bilen er løftevægten 28 
ton. Det gør den perfekt når vi skal 
rejse vort 40 m brede telt. Det gør 
ligeledes at der er et utal af arbejds-
opgaver den kan indgå i. Der vil 
kunne være arbejdsopgaver til den 
både sommer og vinter, siger Mark 
Mikkelsen, LOSONA.

trailer kan forskydes op til 
12.3 m.
Med den nyindkøbte skydebare trai-
ler vil der kunne transporteres store 
mængder af varer. Når den er kortest 

er den 7.3 m. lang. Når den er skudt 
helt ud er den 12.3 m. og må laste i 
alt 18 ton. 

Plads til at prøve noget nyt
Kommer der ikke noget gang i udlej-
ningen af festtelte i forår og sommer, 
så kan vore medarbejdere tage fat på 
nye opgaver. Byggeriet er i fuld gang 
og jeg har allerede forespørgsel på 
flere opgaver. Jeg ser muligheder hvor 
andre ser begrænsninger. Min over-
bevisning er at der er plads til at prøve 
noget nyt og gør det, slutter Mark Mik-
kelsen, LOSONA, Børkop. Han tilføjer 
at den kranvogn som allerede er den 
del af bilparken vil blive bibeholdt, så 
firmaet nu tæller to kranvogne.

Ser  
muligheder  
frem for  
begrænsninger

Traileren kan skydes fra 7.3 m og til 12.3 m og må laste op til 18 ton.

Mark Mikkelsen, LOSONA, Børkop, ses her foran sin nye sværvægter kranbil.

Der er fuld gang i henvendelserne vedr. 
den nye kranvogn.

Mark Mikkelsen har erfaring med brug 
af kran. Her bæltekøretøjet der trækker 
pløkke op og er en hjælp når de skal 
slås i.
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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

Leverandør af  
Zown møbelserie

Easy Up telt
fra Halgruppen

2x2
meter

3x3
meter

3x6
meter

4x4
meter

4x8
meter

Eventtelt
Racingtelt

Reklametelt
Håndværkertelt

Markedstelt

Fra kr. 

1895,-

70 70 75 95
post@halgruppen.dk
www.halgruppen.dk
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Tekst af Martin Glerup og Heine Pedersen.  

Fotos af Heine Pedersen. 

Brancheforeningen Danske Festudle-
jere har den ganske særlige styrke, 
at medlemmerne ikke er bange for 
at dele erfaringer med kollegaer om 
hvad de arbejder med.
Det fastslår en af brancheforeningens 
mest erfarne aktører, Gert Jensen, 
Bord dæk Dig i Roskilde. Som nummer 
tre af de sjællandske udlejningsvirk-
somheder blev Bord Dæk Dig med-
lem af foreningen og Gert har været i 
bestyrelsen fra 1988 og frem til 2012, 
de fleste ar årene som kasserer og nu 
som æresmedlem.

Mange besøg hos kollegaer
Der er mange gode oplevelser i for-
eningens regi.
- Jeg har aldrig fortrudt, at jeg blev 
medlem af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere, understreger Gert Jen-
sen. Sammen med min hustru Tove har 
jeg deltaget i rigtig mange gode ture 
og virksomhedsbesøg hos kolleger 
landet over. I nogle år fungerede for-
eningen som en slags kaffeklub, men 
det har ændret sig meget.

tæt kontakt med 
myndighederne
Gert Jensen fremhæver foreningens 
indsats for at sikre kvalitet i festudlej-
ningsbranchen. Fx ved at tilbyde for-

skellige relevante uddannelser. End-
videre lægger foreningen vægt på at 
have tæt kontakt til myndighederne, 
så festudlejningsbranchen kan få rime-
lige arbejdsbetingelser i fremtiden.

Når mest ved at løfte i flok
- Det drejer sig i bund og grund om 
at sikre de bedst mulige vilkår for hele 
festudlejningsbranchen og ikke mindst 
vore medlemmer. Den indsats funge-
rer bedst, når vi løfter i flok. Derfor vil 
der også være brug for branchefor-
eningen i mange år fremover, siger 
Gert Jensen.

Der er fart på
- De sidste 10 år er det gået stærkt. 
Der sker hele tiden nyt. Politikerne 
holdes til ilden, når der er nye tiltag på 
vej. Vi har et fantastisk brancheblad, 
som folk elsker at læse. Her får vi 
informationer fra mange vinkler og kan 
følge med i, hvad der sker på lands-

plan. Jeg har stor forståelse for, at der 
er kommet mange nye medlemmer i 
brancheforening, slutter Gert Jensen, 
Bord dæk Dig, Roskilde.

vi klarer os bedst, 
når vi løfter i flok

Gert og Tove Jensen har i rigtig mange 
år været medlem af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Mange har åbnet deres virksomheder 
og fabrikker. Det har været en øjenåb-
ner over for mange ting.

Gert Jensen, Bord dæk Dig, pudser og 
plejer stadig sit ægte sølvtøj.

Der har været mange hyggelige og informerende møder i bran-
cheforeningen.

Der er et fantastisk samarbejde blandt branchefor-
eningens medlemmer.

værd at huske”HUSK”. Samarbejde og modarbejde har lige mange bogstaver – men det ene er mere fornøjeligt end det andet”.

Citat fra Madam Blå  i oktober 1994. 
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Corona-krisen har været en lærings- 
og udviklingsperiode som vi alle kan 
få gavn af. Hos Zederkof er den 
digitale platform blevet opdateret og 
fokus har været på at gøre det nem-
mere at være kunde hos Zederkof. 
Adgangen til information om varerne 
og bestilling af dem online er blevet 
væsentligt forbedret til gavn for alle. 
Varelageret er fyldt godt op og nye 
varer er kommet til. 
Det sidste års tid med Corona har 
været en turbulent periode med 
masser af udfordringer, som vi løben-
de har skullet navigere i og lære af, 
siger administrerende direktør Bjarni 
Ernst, Zederkof, Fredericia.

Sparringspartnere for mange 
festudlejere
- Krisen har haft en varighed, som kun 
de færreste havde forestillet sig. Den 
ramte på det værst tænkelige tids-

punkt på vej ind i højsæsonen og har 
uden tvivl været en hård omgang for 
mange i branchen. Pandemien gjorde 
det svært – hvis ikke umuligt – for 
danskerne at mødes. Selv om krisen 
satte en stopper for mange ting, så 
har den også gjort det nødvendigt at 
stoppe op og sikre det rette fokus. 
Vi har brugt pandemien til at opti-
mere interne og eksterne processer 
og fokusere rigtig meget på de områ-
der, som vi normalt ikke får prioriteret 
i en travl hverdag. Derudover har det 
været vigtigt for os at prioritere den 
kundevendte platform, så vi stod helt 
klar til at servicere kunderne, når pan-
demien slap sit greb om samfundet. 
Vi fornemmer også, at mange fest-
udlejere har haft tid til overvejelser 
om fokus og fremtiden. Vi har fået 
ryddet op lagrene og gjort klar til at 
modtage kunder med nye varetilbud. 
En udvikling hvor vi har været spar-
ringspartnere for mange festudlejere. 

trofaste medspillere
For festudlejere oplevede vi, at ned-
lukningen af Danmark og de lave 
forsamlingstal lukkede festen ned, før 
den overhovedet nåede at begynde. 

Nu er der lagt op til fest igen, og vi 
er klar til at være medspillere som 
altid. Vi tror på, at hele branchen 
kommer bedst igennem krisen ved 
at stå sammen. Derfor har vi fyldt 
lagerreolerne med kvalitetsvarer som 
sædvanligt og kan levere de store 
mængder fra dag til dag. Vi giver op 
til tre års garanti på vore varer, fordi vi 
ved, at kvaliteten er i top. Vi er klar til 
at hjælpe med at få leasingaftalerne 
på plads, siger markedschef, Peter 
Zederkof, Zederkof.

ro i maven og lys for enden af 
tunnellen!
- Vi har i hele kriseforløbet haft ro 
i maven og har set fremad, fordi vi 
troede på fremtiden. Vi har været 
omstillingsparate og set efter mulig-
heder frem for begrænsninger ’på 
bagsiden’ af Corona. Det har givet os 
ro i maven og den fornødne tro på, at 
vi nu er ovre det værste. Det betyder, 
at vi er klar til at hjælpe mange nu 
og her, hvor tingene åbner op igen. 
Det vigtigste for udlejningsbranchen 
er stærke leverandører, som forstår 
branchen og kan agere som samar-
bejdspartnere. 

Har været nødt til at tilpasse 
priserne
Vi har igennem hele krisen troet på 
sæson 2021, og derfor har vi investe-
ret i store mængder af kernevarerne 
til denne sæson. Coronakrisen har 
desværre betydet voldsomme pris-
stigninger på containerfragten – op 
til 4 gange normalt niveau - på grund 
af kapacitetsudfordringer på contai-
nermarkedet- Derudover er råvarepri-

Mange små ordrer er ekspederet, men 
masser af store er på vej ud til kun-
derne.

Peter Zederkof glæder sig over, at hju-
lene nu igen kører. 

tjener I penge,  så gør vi også!

Markedschef for 
Danmark Peter 
Zederkof, adm. 
direktør Bjarni Ernst 
og Export sales 
manager Louise L. 
Justesen ser frem 
til en travl sæson 
med ro i maven.

Export sales 
manager Louise 
L. Justesen er klar 
med nyheder og 
hjælp til kunderne.
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I Zederkof ser man frem til igen at deltage i Festmessen 2022.
Mangler man inspiration, så besøg Ze-
derkofs showroom.

serne på alt fra træ, stål, aluminium 
og plastik steget meget voldsomt i 
2021 på grund af øget efterspørgsel 
globalt. Derfor har det også været 
nødvendigt at varsle en mindre pris-
stigning i 2021, da kost- og fragt-
priserne stadig ligger på et meget 
højt niveau og desværre forventes 
at blive på et generelt højere niveau 
fremadrettet. 

Digital bestilling eller 
personlig betjening
- Vi har travlt nu, hvor samfundet 
åbner op igen. Rigtig travlt. Vi kunne 
mærke det allerede ved åbningen 
af udendørsserveringen i april, hvor 

vi meget hurtigt mærkede optimis-
men hos kunderne i restaurations-
branchen. Det gør ikke, at pulsen 
stiger til mange hurtige slag, for vi har 
naturligvis forberedt os rigtig godt til 
sæsonen, så der er styr på tingene. 
Vi har dag-til-dag-levering og natur-
ligvis muligheden for at kunderne selv 
kan hente – og som oftest samme 
dag. Som noget helt nyt kan vi også 
tilbyde login til vores hjemmeside, 
hvor kunderne kan se deres egne 
priser, favoritter og ordrer. Det gør 
det langt nemmere for kunderne og 
vores sælgere, fordi vi håndterer alt 
for kunderne på en meget effektiv 
måde. Vi kommer naturligvis til at for-
tælle meget mere om dette i løbet af 
sæsonen, men hvis man allerede nu 
gerne vil oprettes med profil, så tag 
gerne fat i vores sælgere, siger adm. 
direktør Bjarni Ernst, Zederkof.

kundernes medspillere
- Vort mål er, at vore kunder får 
fuld tryghed ved at handle hele pak-

ken ved Zederkof. Vi garanterer som 
altid høj kvalitet, høj service, hurtig 
levering og mulighed for finansiering 
gennem leasingaftaler. Det er med til 
at skabe stabilitet og effektivitet for 
den enkelte festudlejer. De skal vide 
og mærke, at vi er deres medspiller 
og vide, at vi er her mange år fremad.

kunderne har pengene
- Vi glæder os til, at festen starter 
op igen. Det har været et mærkeligt 
’Corona-år’, så vi ser meget frem til 
en helt anden virkelighed, og vi tror 
og håber på en god sæson for fest-
udlejningsbranchen, hvor der bliver 
travlt igen. Vi oplever i hvert fald, 
at danskere generelt har fået flere 
penge mellem hænderne og de er 
meget klar til at feste – og betale, 
hvad det koster. De vil have en fest, 
der kan huskes. Det kan de få ved et 
godt samspil med os som leveran-
dør og festudlejerne som dem, der 
leverer oplevelsen, slutter Bjarni Ernst, 
Zederkof.

tjener I penge,  så gør vi også!

Bjarni Ernst, Louise 
L. Justesen og 

Peter Zederkof har 
fået fuld styr på 

en digital platform 
der gør det let for 

kunderne.

Peter Zederkof 
er klar til hurtig 
levering af ude- 
og inde møbler.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Leif Frandsen, Ribe Festudlejning, får 
det i artikel i Jyske Vestkysten til 
at se ud, som om Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere ikke vejleder 
medlemmerne optimalt. Det grundet 
at medlemmerne opfordres til at kon-
takte deres revisor for at få vejledning 
om hjælpepakkerne til specielt deres 
forretning.

revisorerne har 
informationerne
Det er rigtigt, at denne fremgangs-
måde er meldt ud. Det er revisorerne, 
der har kendskabet til de enkeltes 
firma konstruktioner – har de tal der 
skal bruges – løbende følger med i 
de tiltag, der ændres i hjælpepak-
kerne. Det er dem, der præcis ved, 
hvad de nøjagtige krav vedr. ansøg-
ninger til hjælpepakker er.

Statsautoriseret revisor som 
hjælper
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere havde i corona krisens start også 
en statsregistreret revisor tilknyttet, 
hvor medlemmerne uden beregning 

kunne få vejledning om ansøgninger 
fra hjælpepakkerne.

Ministrene fyldes med 
argumenter 
- Til orientering følger vi tæt, hvad 
der sker på Christiansborg. Vi har 
fremsendt adskillige breve til diverse 
ministre. Det for at orientere om pro-
blemstillinger, komme med forslag 
til hjælpe muligheder, vejlede om 
tilpasninger som vil gøre det lettere 
for festudlejningsbranchen at få kom-
pensationer.
Vi gør alt hvad vi kan for at åbne 
mulighederne for, at medlemmerne 
kan få flest muligt penge hentet hjem, 
siger brancheforeningsformand Claus 
Petersen.

Debatten skal ikke ske i 
pressen
Leif Frandsen, Ribe Festudlejning, 
anfører i artiklen, at han ikke har fået 
løn i et år. Det er der mange andre i 
festudlejningsbranchen, som ikke har. 
De har modsat Leif Frandsen ikke gået 
i pressen med deres beklagelser. Det 
for at undgå den reaktion med, at folk 
tror man er gået konkurs eller er på vej 
hertil. En reaktion der nævnes som en 
konsekvensen af tidligere beskrivelse 
af indtjeningsforholdene i Ribe Fest-
udlejning.

Nye ansøgninger om støtte er 
sendt
- Vi arbejder på at opnå resultaterne 

sammen med politikerne på Christi-
ansborg. Ikke for at hænge festud-
lejningsbranchen ud som de store 
tabere. Det vil kunne få mange usik-
kerheder, rygter og mulige flytninger 
af ordrer som resultat. Branchen er 
hårdt ramt og vil med ekspertgrup-
pens anbefalinger blive det lang tid 
endnu. Straks efter at vi fik kendskab 
til anbefalingerne blev der fremsendt 
nye ønsker om støttemuligheder til 
festudlejningsbranchen, fortæller 
Claus Petersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

vigtigere med fællesskab end 
tidligere
- Vi kæmper en fælles kamp for vore 
medlemmer og jo flere der står sam-
men, jo stærkere er vi. Det kræver. 
at man er med i fællesskabet og ikke 
som Leif Frandsen, Ribe Festudlej-
ning, har valgt at trække sig ud herfra.
Behovet for en fælles indsats er så 
stor som aldrig tidligere.

Nye medlemstilbud er på vej
Det gør behovet for at se nye vinkler 
til branchen også. Der arbejdes på 
at få nye kursusforløb i gang. Kurser 
som giver festudlejerne et overblik 
over støttemuligheder, tiltag over for 
personalet, 
og andre emner, som vil styrke fest-
udlejnings-branchen, fortæller bran-
cheforeningsformand Claus Petersen, 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere.

Leif Frandsen, Ribe Festudlejning, har 
valgt at trække sig fra fællesskabet. 

Brancheforeningsformand Claus Petesen anser fællesskabet blandt festudlejere som 
værende vigtigere end nogen sinde før.

Fællesskab er  
vigtigere  
end tidligere
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råvarer til  
Danmarks  
bedste priser
Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

En ny leverandør af råvarer til softice, slushice, pop-
corn og candyfloss er kommet på banen. Det er Kelds-
funfood.dk i Viborg, som vil kunne levere råvarerne til 
Danmarks billigste priser. Samtidig er det muligt at 
korttids- eller langtidsleje maskiner eller købe disse.

Ikke spande-, men pallevis
- Erfaringer fra udlejning af Food-maskiner har gjort, at vi har 
været opmærksomme på priserne for råvarer. Ved at havde 
fundet de optimale leverandører og ved storindkøb har vi fået 
prisen reduceret. Vi køber ikke hjem i spandevis, men i palle 
vis siger Keld Nielsen, Kelds-food, Viborg.

Hjælper kunderne
- Vi har en stor udlejning af diverse Food-maskiner til hele 
Danmark og kunderne kan købe råvarer med. Det i de mæng-
der, der passer til deres arrangement. Er det til en børnefød-
selsdag, så er behovet for råvarer helt anderledes end det er 
til en byfest. Ved at tilpasse størrelserne af råvarerne, så det 
passer, hjælper vi kunderne god af sted. Det giver glade og 
tilfredse kunder.

Salg og leje af maskiner
- Har man brug for en af vore Food-maskiner i kortere eller 
længere tid, så er vi klar til udlejning. Er ønsket at købe en af 
maskinerne, så er vi også klar til det, siger Keld Nielsen, Kelds-
food, Viborg.

Ved at finde de rigtige portionsstørrelser lettes servicen 
over for kunderne.

Der er mange valgmuligheder af størrelserne på råvarerne.

Keld Nielsen køber stort ind og kan sælge råvarer til Danmarks 
billigste priser.

Keld Nielsen viser nogle af de portioner råvarer som er vejet op til 
at dække aktuelle behov.
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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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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Mulighederne for at få certificeret 
telte, flytbare konstruktioner og sce-
ner m.v. har ændret sig. Fra at der 
var to certificeringsorganer er det 
nu reduceret til et. AFRY er nemlig 
stoppet, oplyser teamleder Morten 
Riis Østergaard, AFRYs konstruktions-
afdeling i Aarhus. Teknologisk Institut 
bliver enerådig på markedet, indtil at 
en ny interessent viser sig.

Usikkerhed omkring pris og 
genbrug af beregninger
Medlemmer har udtrykt nervøsitet 
for, om Teknologisk Institut nu vil 
benytte chancen til at øge priserne 
på certificering og recertificeringer. 
Ligeledes har der været usikkerhed 
omkring, hvor vidt certifikaterne fra 
AFRY/Midt Consult vil kunne genbru-
ges ved en recertificering hos Tekno-
logisk Institut.

Fastholder prisaftale
Disse usikkerheder har jeg forelagt 
Rolf Heier, Teknologisk Institut, som 
har følgende svar.
- Vi har en prisaftale med Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
omkring, hvad certificeringer og 
recertificeringer koster. Dem over-
holder vi selvfølgelig. Det indebærer 
selvfølgelig også, at vi giver med-
lemmer af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere den rabatpris på 10 %, 
der er aftalt.
Vi benytter ikke den nye situation 
til at øge prisen. Dog udelukkes det 

ikke, at der sker en tilpasning af prisen 
jvf. normale prisreguleringer, siger 
Rolf Heier, Teknologisk Institut.

tidligere certifikater kan 
genbruges
I de tilfælde, hvor de beregninger vi 
vil kunne få stillet til rådighed fra tidli-
gere certifikater fra Midt Consult/AFRY 
dækker de behov, som vi står inde for/
er i besiddelse af, så er der ingen pro-
blemer. Vi kan komme i problemer, 
hvis vi ikke finder tilstrækkelige doku-
mentation for et telts beregninger. 

Nye beregninger kan være 
aktuelle
Det kan være informationer, som vi 
ikke er i besiddelse af fra fabrikantens 
side. Her vil vi forlange disse forelagt 
og man kan komme ud for, at der er 
nye beregninger der skal laves. Ved 
recertificeringer skal også en kopi 
af certifikatet fra Midt Consult frem-
sendes som dokumentation for en 
gyldig certificering, siger Rolf Heier, 
Teknologisk Institut.

Certificeringsorganerne skal op til eksa-
men, før de af DANAK kan godkendes 
til jobbet.

Telte skal være et sikkert sted at opholde sig i og omkring.

Konsulent Rolf Heier sikrer sig beviser på teltets konstruktion.

Michael Ditlev er i fuld gang 
med at notere sig materialer-
nes beskaffenhed.

Der er krav om, at det skal kontrolleres, 
hvor meget materiel der er til stede.

aFry melder fra  
som certificeringsorgan 
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Brian Skøtt kender som ingen andre til 
et liv med udlejning. Den 2. oktober 
2021 kan han fejre 60 år fødsels-
dag, og se tilbage på lige så mange 
år i udlejningsbranchen. Forældrene 
Inge og Helge Skøtt startede allerede 
i 1952 Hjaltevejens Legetøjsforretning 
op i Odense. Der blev tilføjet udlej-
ning af baby udstyr, senere kravlegår-
de, campingudstyr og sidst service 
og meget andet festudstyr. Det gav 
navneforandring til Fyns Serviceud-
lejning, der har vokset sit stor, meget 
stor og er i dag Danmarks største 
serviceudlejning.

Intet er umuligt eller for stort
Han er derfor vokset op i udlejnings-
branchen og har om nogen lært af 
forældrenes iderigdom. De tilpasse-
de hele tiden deres udlejningsmate-
riel til det, kunderne ville leje. En evne 
som Brian Skøtt også med stort held 
har været garant for. Intet er umuligt 
eller for stort. Det man ikke har, køber 

man. Det der er vigtigst at have er det, 
som andre ikke har.

Jo flere der står sammen  
jo bedre
Medlemskab af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere har været en 
selvfølge for Brian Skøtt. Hans far har 
været med i bestyrelsen og sønnen 
Cliff Skøtt har siden overtaget arven. 
For familien Skøtt er det naturligt at 
stå sammen og jo flere der gør det, 
jo bedre.

Ide manden der gerne 
fortæller
Brian Skøtt har i mange år været et 
trofast medlem, der møder op til 
stort set alt hvad der foregår i Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere. 
Han kender værdien af at give sit 
besyv med, når der er noget, der skal 
vedtages. At der er her man henter 
inspiration og har lyttere til at høre om 
de bedrifter, man har lavet. Ingen er 
i tvivl om, hvad Brian kan når man har 
været sammen med ham. 

Fra kravlegårde til  
DaNMarkS StØrStE  
SErvICEUDlEJEr

Lotte og Brian Skøtt har altid kørt en udlejningsforretning med 
fuld fart fremad.

Lotte og Brian Skøtt er trofaste delta-
gere, når Brancheforeningen afholder 
arrangementer.

Brian Skøtt har arvet interessen for serviceudlejning og er vokset 
op med, at der altid var udvikling.

At alt service leveres i vaskbare pla-
stikkasser, har været en naturlig del af 
konceptet hos Brian Skøtt, Fyns Service-
udlejning.
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lille mand – store 
armbevægelser
Han er kendt som ide manden. Ham 
der ikke kan undlade at prøve nyt. 
Den der ikke er bange for at give kol-
legaer en hjælpende hånd, når der 
er brug for materialer. Ham som man 
kan vende en problemstilling med og 
få et ærligt svar tilbage. Han er ”den 
lille mand med de store armbevæ-
gelser” og fagmæssigt et orakel, der 
kender branchen fuldt ud.

Ponyridning endte med 
ægteskab
Ponyridning har altid været hans 
hobby. Hans engagement i ridespor-
ten førte i 1970 til Champion-titlen 
som den mest vindende rytter. Ride-
sporten førte til mange bekendtska-
ber. Lotte blev et af dem. Som dansk 
mester i ponyspringning og forældre, 
der havde en rideskole på Amager, 
var Lotte et godt parti. Et bekendt-
skab der 7. juli 1990 endte med 
giftemål og efterfølgende to herlige 
knægte Cliff og Nick.

Bag en aktiv mand  
står der altid en kvinde
Et ægteskab der gav nye udfordrin-
ger. For samtidig med at Brian Skøtt 
var en del af Fyns Serviceudlejning fik 
han også andre udfordringer. Lotte 
købte sig nemlig en rideskole i Ringe 
og drev den i flere år. Det samti-
dig med at hun var en aktiv del af 
udlejningsforretningen. Bag en aktiv 
mand står der altid en bestemmende 
kvinde.

Fra ejer til lønmodtager
Den 1. december 2019 blev Brian og 
Lotte Skøtt frie fugle. Fyns Serviceud-
lejning blev solgt med 25% til sønnen 
Cliff Skøtt, som i mange år har været 
en aktiv del af forretningen. To andre 
investorer har købt de sidste 75%. 
Cliff Skøtt var leder af afdelingen i 
Brøndby og klar til sammen med 
andre investorer at overtage hele drif-
ten. Brian Skøtt er stadig med, men 
som lønmodtager.

Idérig som en sprudlende 
stjernekaster
I festudlejningsbranchen kendes Brian 
Skøtt som den kulørte sprællemand. 
Der er altid fest og farver omkring 
ham. Ideerne er der altid, som en 
stjernekaster der sprudler og modet 
til at realisere mange af tankerne 
mangler ikke. Han har en mening om 
alt og det er svært at få det sidste ord 
i hans selskab. Er en slider som ikke 
står tilbage for at gøre en stor indsats. 
Brian er i branchen kendt som en god 
kollega, der har det bedst, når han har 
vundet opgaverne.

Brian og Lotte Skøtt har været med til at 
gøre Fyns Serviceudlejning kendt over 
hele Danmark.

Brian Skøtt ses her sammen med en del af sine kollegaer ved virksomhedsbesøg i 
Norge.

Nyheder som ingen 
andre festudlejere 
har, er en  
naturlig  
del for  
Brian  
Skøtt.

Brancheforeningsformand Claus Peter-
sen overrækker her Brian Skøtt diplomet 
som årets festudlejer.

Fra Brancheforeningen Danske 
Festudlejere skal der lyde et 
stort TILLYKKE med de 60 år. 
Dejligt at have dig  som et trofast  medlem!
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First Party  
er flyttet til 
taastrup
Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Kasper Kennedy, First Party, 
er pr. 1. marts 2021 flyttet 
i nye lokaler. De ligger pla-
ceret i Rugvænget 44, Port 
2, Taastrup. Tidligere havde 
festudlejningsfirmaet til huse 
Industrivej 14, Brøndby.

Kasper Kennedy, First Party, Taa-
strup er flyttet til nye lokaliteter.

tIllykkE!
Vi vil gerne sende en varm hilsen og et stort TILLYKKE til Gitte og Torben 
Nielsen, Festudlejning.com, Varde. Det i forbindelse med deres sølvbryl-
lup den 9. marts 2021. Træls for jer, at der grundet corona-krisen ikke blev 
plads til den store fest.

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Halgruppen har udvidet sin salgs- 
og projekterings del med ansæt-
telse af Anders Krog Scherrebeck, 
tidligere ansat hos Sækko, Padborg. 
Han har fået kontor på Birk Center-
park 40, Herning, sammen med Car-
sten Svendsen, tidligere sælger hos 
Kibæk Presenning.

Billig og effektiv
Anders Scherrebeck indgår i de 
mange arbejdsopgaver, Halgruppen 
har over hele Danmark. Dem er der 
nok af, bekræfter han. Der er travlt, 
meget travlt ved firmaer og på byg-
gepladser. Mange vil gerne billigt og 
effektivt kunne udvide deres lager-

kapacitet. En telthal kan vi levere 
og opstille på rekord tid. Vi har 
mange kvadratmeter telte på lager, 
som dækker forskellige behov. Det 
er bare at sige til og en løsning er på 
vej, understreger Anders Krog Scher-
rebeck, Halgruppen.

Udvikler og finjusterer
- Vi er kundernes sparringspartner. 
Yder råd og vejledning og får tingene 
tilpasset, så de får den optimale løs-
ning. Vi udvikler og finjusterer på vore 
eksisterende modeller og er klar til at 
bygge helt specielle konstruktioner, 
hvis det er det kunderne vil have,  
fortæller Anders Scherrebeck, Hal-
gruppen.Anders Scherrebeck er ny salgs- og 

projektmedarbejder hos Halgruppen.

Erhvervslivet har brug for 
billige lagerløsninger
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Næste gang du køber arbejdstøj 
hos STARK er der penge at spare. 
Som du kan se på side 44 så er 
det til billige priser der kan købes 
arbejdstøj fra MASCOT.

Det gælder i alle STARK’s butikker 
i Danmark.

Som medlem af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere er dit firma 
oprettet som rabatkunde. Du oply-
ser bare dine kundeinformationer 
og de er klar til at betjene dig.

Det betaler sig at være medlem 
af Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere.

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Der bliver fest og glade dage hos 
Langå Teltudlejning lørdag, den 3. 
juli 2021, kl. 10.00 – 14.00. Indeha-
veren Svend Larsen fyldte nemlig 
tidligere på året 60 år og det skal 
fejres.
Corona krisen gjorde imidlertid, at 
fødselsdagsfesten måtte udskydes. 
Det håber han ikke vil ske igen. Der-
for en invitation til alle, der har tid 
og lyst til at deltage.

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Det glæder os, at vi igen kan byde 
velkommen til Festmesteren, Cal-
vins vej 17, Fredericia, som med-
lem af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere. Det med Kim Due-
holm som ejer og Palle de Place 
som bestyrer.
Palle de Place har haft flere års 

medlemskab af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere. Mange ken-
der ham fra den tid og ser frem 
til at møde ham igen.

Svend Larsen inviterer til fødsels-
dagsfest.

Palle de Place er klar til at repræsen-
tere firmaet Festmesteren i branche-
foreningen.

Det bliver billigt, 
meget billigt!

Svend larsen fylder 60 år

Festmesteren er 
klar igen

Vi vil benytte lejligheden til 
at ønske Svend Larsen et stort 
TILLYKKE med fødselsdagen. 
Det samtidig med en TAK for 
din indsats i Brancheforenin-
gen Danske Festudlejeres  bestyrelse.

VELKOMMEN tilbage i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere. Vi ser frem til et 
godt samarbejde.
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Generalforsamlingen fortsættes med reception for Bran-
cheforeningen Danske Festudlejeres 50 års jubilæum 
samt Efterårsmødets øvrige program.

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, den 6. november 2021 på Christiansborg, 1218 København K.

5. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2020 
samt budget for 2021 + 2022 + 2023. Herunder fast-
sættelse af kontingent fra og med 2022.

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentstørrelser:
Fuldgyldige medlemmer kr. 7.000,00.
Passive medlemmer kr. 5.500,00.
Støttemedlemmer kr. 5.500,00.
Seniormedlemmer kr. 500,00.
Priserne er ekskl. moms.

Kontingentstørrelserne er afhængig af hvilke omlæg-
ninger 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, FløngPartytelt.

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 for-
manden i hænde på mail: claus@htu senest den 23. 
oktober 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 den 23. oktober 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.


