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Kæmpetelt kollapsede  
i Viborg

Foto af Heine Pedersen. 

Snelag på Skyliner-telt på julemar-
kedet, Nytorv, Viborg, bevirkede 
den 1. december 2021, at bærende 
aluminiumsrør brød sammen. Her-
efter blev der lavet en stor revne i 
teltdugen og tagkonstruktionen brød 
sammen. Det er at spille hasard med 
sikkerheden, mener branchefor-
eningsformand Claus Petersen, Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere.

Sne skal fjernes straks
Viborg kommune var advaret om, at 
teltet ikke måtte opstilles i snevejr. 
Det fremgår af det certifikat, som 
udlejningsfirmaet Dansk Mobilscene 
har fået udarbejdet. Opstilles teltet 
i perioder, hvor der kan forekomme 

sne, så skal sneen straks fjernes. Det 
ved fysisk at fjerne sneen eller ved 
hjælp af opvarmning. Iflg. artikel 
udfærdiget af TV-MIDTVEST frem-
går det, at en ”klatrer” en halv time 
før kollapset havde besigtiget sne-
mængderne på teltdugen. Her blev 
vurderingen den, at der ikke var en 
overhængende fare for, at et kollaps 
ville kunne ske.

Byggemyndigheden må ikke 
overse farer
- Instruksen i certifikater anviser, at 
teltet ikke må opstilles i perioder, 
hvor der falder sne og at hvis der 
kommer sne, så skal den fjernes 
straks. Viborg Kommune er bygge-
myndigheden og må ikke overse og 
dispensere fra faremomentet, siger 
brancheforeningsformand Claus 
Petersen. Han glæder sig over, at 
der kun skete materielle skader, da 
teltet kollapsede.

Rydningsarbejde blev undladt 
Lars Stentoft, direktør for Kultur, Ser-
vice og Event i Viborg Kommune, 
oplyser i flg. TV-MIDTVEST, at de var 
forberedte på, at der skulle ryddes 
sne straks efter at det var faldet. Vi 
havde hjælpere klar på pladsen til 
at gå i gang med rydningsarbejdet. 

Den høje rundkreds viser Skylinerteltets enorme størrelser. 

FORTSÆTTES PÅ SIDE 16
På trods af telt kollapset blev der al-
ligevel jul i Viborg. 
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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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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

info@nordjysk-udlejning.dk 

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

Tlf. 40 72 18 84. steen@vats.dk 

ole kyHl
FestogService.dk  
Comfort Teltudlejning
Højvangen 1
3480 Fredensborg

Mobil: 26 25 64 30
post@festogservice.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
2022:  

1. februar • 15. maj • 1. oktober

Deadline for stof til næs te udgave af 
Festudlejer.dk: 24. marts 2022 

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

Festudlejer.dk

”Jeg frygter der værste, men håber 
det bedste”. Lige som vi var kommet 
godt i gang efter lang tids nedlukning 
grundet corona-krisen, så kom den 
igen. Hvor stor udbredelse den får og 
hvilke konsekvenser er umuligt at spå 
om. Træls er det, for det vil komme 
til at ramme festudlejningsbranchen. 
Et nyt hook i mellemgulvet, som kan 
blive meget svært at tackle.

Mange julefrokoster og større fester 
blev aflyst, da smittespredningen 
igen tog fat med fornyet kraft. Det 
henvises til, at vaccinationer med 1. 
+ 2. + 3. stik er supervåbenet mod 
coronavirus. Nye varianter dukker 
hele tiden op og får vi bugt med dem 
i tide? Får vi den restgruppe, som ikke 
er blevet vaccineret, med eller kan de 
frit gå rundt som smittespredere?

Det glæder mig, at vi er noget mere 
forberedte denne gang. I samarbejde 
med Aalborg Handelsskole har vi 
fået startet kurset: ”Sæt fokus på 
indtjening og udvikling” i gang. Et 
kursusforløb der giver festudlejere 
vigtige redskaber at arbejde med. 
Det første kursus var fuldtegnet efter 
kun fire dage. Et nyt kursusforløb 
løber af staben i dagene 28. februar 
– 3. marts 2022. Håbet er, at det også 
straks bliver fuldtegnet, og at der 
laves opfølgningskurser med endnu 
flere ”redskaber” til styring af fest-
udlejningsvirksomhederne. 

Der har været god tilslutning til fyr-
aftensmøderne, der tirsdag, d. 25. 
januar blev holdt i Silkeborg og ons-
dag, den 26. januar 2022 blev holdt i 
Hvalsø. Her blev emnet ”Hvad gør vi 
nu?” belyst. Et emne der var tiltænkt 
en overstået krise, men som blev 

helt aktuelt igen grundet nyt corona-
udbrud. Et oplæg der var med til at 
sætte tanker i gang for såvel indeha-
vere som medarbejdere.

På sidste generalforsamling beslut-
tedes det at melde brancheforenin-
gens medlemmer kollektivt ind som 
basis medlemmer i SMVdanmark. Det 
betyder, at vi kommer til at stå stær-
kere, at der er yderligere kræfter til at 
tale vores sag. Vi vil hver især kunne 
få hjælp til en række opgaver som vil 
blive bekendtgjort for jer. Vi ser frem 
til at få en række gode erfaringer i 
det prøve år, som vi nu har besluttet 
os til. Herefter vil vi uden problemer 
kunne udmelde os som basismed-
lem. De der ønsker at fortsætte med-
lemsskabet, vil så kunne fortsætte på 
almindelige vilkår.

Jeg krydser fingre for, at afviklingen 
af Forårsmødet og Festmessen 2022 
kommer til at køre uden problemer. 
Det er absolut det største arrange-
ment, vi har holdt i Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere. Mød op alle 
mand og tag interesserede med. Det 
betyder meget, at der bliver en stor 
interesse for Festmessen 2022. I alt 
omkring 50 stande vil være besat 
under messen. 

Brancheforeningsformand 
Claus Petersen.

Forårsmødet 
bliver det største 
arrangement 
nogensinde

Brancheforenings- 
formand  

Claus Petersen
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Tekst og fotos af Heine Pedersen 

Der var stor opbakning, da den 
udskudte generalforsamling for 2020 
blev afviklet. Ikke mindre end 59 
deltagere var tilmeldt generalforsam-
lingen. De fik valuta for alle pen-
gene, idet de mødte politikere på 
Christiansborg, som viste rundt på 
”borgen” og fortalte om dens histo-
rie og arbejdsgangen på stedet. De 
blev inviteret til jubilæumsfest og 
rundvisning på Christiania og for de, 
der kom om fredagen, var der fælles 
arrangement i ”Grøften”, Tivoli.

Der blæser nye vinde
Dejligt var det at se, at en hel del 
nye medlemmer var mødt op til 
generalforsamlingen. Det viste, at et 
generationsskifte er på vej blandt 
festudlejerne og at der er tid til at 
tænke nye tanker og tage fat på nye 
aktiviteter. Man må her tænke på 
ordsproget ”Nye koste fejer bedst!” 
Nu er det bare med at få dem givet 
lov og arbejdsro, så der kan komme 
til at blæse nye vinde i branchefor-
eningen.

Corona som en tur i 
spøgelsestog
Brancheforeningsformand Claus 
Petersen fortalte i sin beretning om, 
hvordan han havde oplevet 2020 

som en tur i tivolis spøgelsestog. 
Han understregede, at forskellen var, 
at i tivoli tager det et par minutter. I 
corona-toget tog det 10 måneder. 
Han kom her ind på det høje stress-
niveau, de mange faresignaler og 
de alarmer, der var igangsat under 
krisen. Usikkerheden om hvordan 
man ville kunne klare krisen og hvilke 
konsekvenser det vil få var mange og 
store. Han henviste her til de perso-
nale problemer, der har været, og 
hvor dræbende corona-perioden har 
været for motivationen til at arbejde 
i mange timer og med forskudte 
arbejdstimer.

Ros og tak
Han takkede konsulent Heine Peder-
sen for en stor indsats på mange 
området. Her fik branchebladet ”Fest-
udlejer.dk” flotte ord med på vejen. 
Et flot, alsidigt og læsevenligt blad, 
som præsenterer brancheforeningen 
på en yderst positiv måde. Han hen-
viste ligeledes til de mange nye med-
lemmer, som Heine Pedersen havde 
fået indmeldt i brancheforeningen. 
Han henviste ligeledes til, at det 
samarbejde der har været mellem 

Direktør Jakob Brandt orienterede om 
SMVdanmark.

Repræsentanter fra ind- og udland 
deltog i generalforsamlingen.

Der var en god repræsentation af nye 
medlemmer.

Efter generalforsamlingen var der ta’ 
selv bord.

Den udsatte 
generalforsamling 
blev en succes

Interessen fra tilhørerpladserne var stor.

Der var ikke de store opgaver til besty-
relsen under generalforsamlingen.

Der var også en god repræsentation 
af medlemmer, som har været med i 
mange år.
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Folketingsmedlem Bjarne Laustsen og 
konsulent Heine Pedersen, var bag-
grunden for at efterårsmødet kunne 
afvikles som det blev.

Vi er blevet set og hørt
- Vi har i corona-tiden mærket og 
set, hvad det betyder at stå sammen. 
Vi har kæmpet hver sin kamp med 
at få egen festudlejningsforretning 
til at køre. Men! Vi har haft Branche-
foreningen til at tage nødvendige 
dialoger med politikerne. Det har 
kunnet betale sig og har giver resulta-
ter. Vi er blevet set og hørt og der er 
blevet taget initiativer, der har hjulpet 
os, sagde brancheforeningsformand 
Claus Petersen.

Sammen kan vi meget mere
- Det vi har lært ved at kigge bagud 
kan bruges fremadrettet. Krisen er 
ikke overstået og vi er ikke klar over, 

hvordan den vil påvirke branchen 
fremadrettet. Der vil dog være behov 
for, at vi alle laver tilretninger ud fra 
det, vi har lært. Det glæder mig, at 
fællesskabet er blevet styrket. ”Alene 
kan vi meget. Sammen kan vi meget 
mere”.

Valg
Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning, 
blev genvalgt til bestyrelsen. Ole 
Kyhl, FestogService.dk, Fredensborg, 
blev nyvalgt til bestyrelsen.

Som første suppleant valgtes Torben 
Høgh Johansen, Hold da helt Fest, 
Vordingborg. Som anden suppleant 
valgtes Bo Sandberg, Eventudlejning.
dk, Ballerup.

Tom Rasmussen genvalgtes som revi-
sor. Nyvalgt revisor blev Mark Mikkel-
sen LOSONA, Børkop. 

Der var selvbetjening, da der blev spist 
rundstykker på Christiansborg.

Aldrig tidligere har så mange 
deltaget i generalforsamlin-
gen.

Regnskabsfirmaet Caso præsenterede 
regnskabet, som blev vedtaget uden 
kommentarer.

Allan Woods, Festshop.dk, Hobro, 
havde spørgsmål omkring det kollek-
tive medlemsskab af SMVdanmark.

Bo Sandberg, Eventudlejning.dk, Bal-
lerup, var varm fortaler for kollektivt 
medlemskab af SMVdanmark.

Hans Iversen, Jysk Festudlejning, Låsby, 
anbefalede medlemsskab af SMVdan-
mark.

Søren Quebec, Gørding Telt & Ser-
viceudlejning, var spørgende over for 
medlemsskabet af SMVdanmark.
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Et imponerende opvaskerum – med en kapacitet på 4.500 tallerkener i timen.

En smuk Verner Phanton lampe pryder 
indgangspartiet til stuen og 1. salen.

Det skal være let at komme til servicet.

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Siden januar 2021 er Festgården, Hor-
sens, vågnet op til et fatamorgana af 
udfordringer. Et splinter nyt lager, 
kontor, showroom og telthal er blevet 
indviet som centrum for Danmarks 
mest gennemtænkte og moderne 
festudlejning. Et byggeri som er 
en realitet af mange års opsparede 
drømme af ejeren Allan Kjær Ander-
sen, Festgården.

Spots på facaden
Tanker om effektivisering, modernise-
ring, arbejdsglæde, arbejdsmiljø og 
driftsøkonomi er nogle af hovedele-
menterne bag det 3000 kvm store 
lagerbyggeri. Med en placering 1 
min. fra motorvejes afkørsel 56 A, 
Horsens V er det den mest velplace-
rede festudlejningsforretning i Dan-
mark. En placering, som indehaveren 

Allan Kjær Andersen, Festgården, har 
udnyttet med den optimale promo-
vering. Mens forbipasserende holder 
i kø på indfaldsvejen, afspilles der 
sjove og kulturelle spots på facaden. 

Fuldt fokus på kunderne
- Vi skal og vil være Danmarks mest 
moderne udlejningsvirksomhed. Ste-
det hvor vi kræser for kunderne, 
leverer kvalitetsvarerne, yder den 
optimale service og hvor der er fuldt 
fokus på kunderne. En fest skal altid 
være en succes i det omfang, vi kan 
bidrage til det, understreger Allan 
Kjær Andersen, Festgården, Horsens, 
der selv er arkitekten bag byggeriet 
og dets indretning. 

En uges opvask klares på en 
formiddag
Et mål som i høj grad er nået. Gang 
på gang bliver man imponeret over 

indretning af bygningens facilite-
ter. Et imponerende kontor med et 
let og overskueligt showroom som 
udgør modtagelsen. Herfra direkte 
adgang til et gigantisk opvaskerum 
med en nyrenoveret opvaskemaski-
ne, som har den største kapacitet, 
der findes hos danske festudlejere. 
Her klares en presset uges opvask 
på en halv dag. Et vaskeanlæg som 
Allan Kjær Andersen har haft skilt ad 
i atomer, samlet og renoveret igen, 
så funktionerne er optimale og arbej-
det med håndteringen af varerne så 
begrænset som muligt.

Jo enklere jo større 
tilfredshed
Besøget i afdelingen for service er 
ligeledes en positiv overraskelse. Alt 
står linet op. Er let at komme til. 
Hurtigt at pakke og få transporteret 
ud i lastbilerne. Stikvogne i massevis 

Danmarks 
mest moderne 

festudlejning



står klar til at transportere udstyret 
i og specialfremstillede overtræks-
hætter gør, at det kan stå uden at 
samle støv. Stikvognene gør det let 
for kunderne at transportere servicen 
rundt. Jo mere enkelt det er, jo mere 
tilfredse bliver kunderne, understre-
ger Allan Kjær Andersen.

Alt materiel er på hjul
At der i høj grad er taget højde for 
arbejdsmiljøet understreges af, at 
alt materiel er på hjul. Det for at 
reducere løft, skub og træk, så med-
arbejderne ikke slides ned. Der hvor 
der skal transporteres fx borde og 
bænke er der elektrisk dreven træk-
ker til opgaven. 

Præcis det der skal til
- Vi har selv fremstillet specialvognene, 
som passer til vort materiel. Det gør, at 
vi har præcis det transportmateriel der 
skal til. Det gør det tidsbesparende 
ved læsning og aflæsning fra lageret. 
Det samme ude hos kunderne. Når vi 
så samtidig kan gøre det lettere for 
kunderne, så har vi nået det optimale, 
understreger Allan Kjær Andersen.

Splinter ny vaskemaskine
I en kæmpe hal til opbevaring af 
tungere materiel, står en splinterny 
vaskemaskine til teltduge. De telte, vi 
opstiller, skal være rene og imøde-
kommende for kunder og gæster. Vi 
skal derfor have rene duge ved alle 
opstillinger. Det klarer vi med vaske-

maskinen, som i løbet af vinteren får 
sit eget lokale.

Har deltaget i al indretning
Al indretning af lokalerne er gennem-
tænkt og udarbejdet af Allan Kjær 
Andersen og hans samlever Marlene 
Kjeldsen.
Et kæmpe arbejde som har betydet 
masser af arbejdstimer fordelt på alle 
ugens dage.
Mange års erfaringer og et konstant 
øje for arbejdsprocesser – har sam-
men med medarbejdernes ønsker og 
input været med til at sætte et præg 
på indretningen af vores nye domicil.
Vi er begge to stolte af det samlede 
resultat, siger Allan Kjær Andersen.

Fortsættes På side 9:
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Enkel og præsentabel udstilling af sortimentet.

1000 kvm lagerplads til teltafdelingen. Marlene Kjeldsen ses her med en af 
stikvognene med hætte på, som for-
hindrer støv.

Bordopdækningerne giver kunderne 
mulighed for, at ¨lege¨ med deres ideer 
og ønsker.

 Festudlejer.dk 7
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Fortsat Fra side 7:

Indretter kontorlandskab
Færdige? Nej! Vi har masser af udfor-
dringer. 1. salen ud mod indfaldsve-
jen er vi i fuld gang med at indrette 
som et kontorlandskab. Straks det er 
færdigt, så har vi lejere til det. Det 
gør, at vi har udnyttet alle kvadratme-
ter optimalt. 

48 kameraer overvåger
- Vi har meget materiel og heraf 
specialiteter, som ikke findes hos ret 
mange festudlejere. Det betyder, at 
vi passer godt på det. For at sikre 
det optimalt, har vi installeret ikke 
mindre end 48 kameraer i og uden 
for lagerhallen. Det betyder, at ingen 
kan passere det hegn der omgiver 
hallen uden at alarmen sættes i gang. 
Kommer der indbrud i lagerlokalerne, 
kan vi følge det fra mange vinkler. 
Via mobiltelefonen kan jeg tjekke alle 
kameraer. Det betyder, at hvis der går 
en alarm, så kan jeg straks orientere 
mig om, hvorvidt det er indbrud eller 
et insekt der har udløst alarmen, slut-
ter Allan Kjær Andersen, Festgården.

Der spares ikke på reklamerne på firmaets lastvogne.

Allan Kjær Andersen og Marlene Kjeldsen ses her i kæmpehallen.

Allan Andersen ses her ved nogle af 
de stikvogne han specielt har lavet til 
transport af service. 

Alt materiel er placeret i vogne med 
hjul, så det altid er let at flytte.

Teltdugene skal være rene og det klarer 
Allan Kjær Andersen ved brug af den 
splinternye vaskemaskine.

Den kæmpestore lagerhal giver plads til 
reparationsarbejde.
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Skattesag blev vundet af 
Hvalsø Teltudlejning ApS
Underentreprenører eller ansatte?

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Retten i Roskilde satte den 17. novem-
ber 2021 et vigtigt punktum i en 
principiel skattesag opstartet af SKAT 
over for Hvalsø Teltudlejning ApS. Et 
fem år langt og opslidende tovtræk-
keri om, hvorvidt det var rigtigt at 
benytte fremmed arbejdskraft som 
underentreprenører eller om perso-
nerne fra de polske firmaer reelt skulle 
betragtes som ansatte i Hvalsø Telt-
udlejning ApS. Dommeren gav efter 
lang tids tovtrækkeri firmaet og deres 
advokat Anna Bastkær C. Stangerup, 
TVC Advokatfirma, Frederiksberg, ret 
i deres håndtering hvad angår brug af 
udenlandske firmaer.

Krav på 1,2 millioner 
underkendt
Retssagens afgørelse betyder, at 
Hvalsø Teltudlejning ApS ikke skal 
indbetale ca. 1,2 millioner i A-skat 
og AM-bidrag. Samtidig blev firmaet 
fritaget for retsafgift og fik godtgjort 
alle advokatudgifter. Afgørelsen er 
ikke blevet anket af Skatteministeriet. 

Direktør Claus Petersen kunne derfor 
fejre et GODT NYTÅR uden sved på 
panden og nye krav om dokumenta-
tion til sagen. 

Advokat med specialviden 
vandt sagen
- Det har været en opslidende peri-
ode at blive trukket igennem. Mas-
ser af dokumenter er blevet fundet 
frem, bevismateriale i form af afta-
ler og kontrakter, informationer om 
arbejdsgange vedr. teltudlejninger, 
opstillinger og nedtagningsprocedu-
rer og masser af andre ting, har skullet 
beskrives. Lykkeligvis fik jeg kontakt 
med advokat Anna Bastkær C. Stan-

gerup, TVC Advokatfirma, Frederiks-
berg. Hun har med sin specialviden 
inden for skatte- og afgiftsområdet 
været en yderst vigtig hjælp.

Dommeren så logikken
- En sag der har vist, at SKAT ikke 
har haft viden om, hvordan det er 
at drive et teltudlejningsfirma. Nogle 
gange er der brug for få medar-
bejdere og andre gange skal der 
væsentligt flere medarbejdere til for 
at klare udfordringerne. Det er en 
branche der svinger meget med hen-
syn til arbejdsopgaver og behovet 
for medarbejdere. Det kunne dom-
meren heldigvis se logikken i og gav 
Hvalsø Teltudlejning ApS medhold. 
Det præcis modsatte af, hvad SKAT 
og Landsskatteretten gjorde, siger 
advokat Anna Bastkær C. Stangerup.

Lageret af telte og udstyr var 
mange års investering 
- Skatteministeriet problematiserede 
under sagen en række forhold. Dem 
fik vi tilbagevist eller fik dokumenteret 
en forretningsmæssig begrundelse 

 Det har været med en vis spænding, at direktør Claus Petersen har fulgt skat-
tesagen. Men kampen har givet resultat, mener han.

Skattesagen indeholder flere hundrede dokumenter.
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herfor. Skatteministeriet problemati-
serede blandt andet, at de tre pol-
ske firmaer, som Hvalsø Teltudlejning 
ApS havde købt ydelser fra, ikke 
selv havde telte med til opgaverne. 
Her lagde retten vægt på, at Hvalsø 
Teltudlejning ApS siden 1994 havde 
indkøbt, leveret og opsat telte og 
andet udstyr, og at dette er en helt 
sædvanlig fremgangsmåde. 

Medarbejdere eller 
selvstændige 
Retten lagde også vægt på en lang 
række andre forhold, der under-
byggede, at de polske firmaer ikke 

var ansat hos Hvalsø Teltudlejning 
ApS, men derimod var selvstændige 
erhvervsdrivende. Herunder at de 
polske firmaer ikke var instrueret, kon-
trolleret og ført tilsyn med af Hvalsø 
Teltudlejning ApS, samt at de tre pol-
ske firmaer også havde kunnet udføre 
opgaver for andre firmaer. Hertil kom-
mer at Skatteministeriet argumente-
rede for, at de polske firmaer ikke var 
registreret med branchekoder, der 
relaterede sig til teltudlejningsbran-
chen. Dette har retten ikke lagt vægt 
på, fortæller advokat Anna Bastkær 
C. Stangerup, TVC Advokatfirma, Fre-
deriksberg.

Startede med Adam og Eva
- Det var vigtigt at give retten en grun-
dig forståelse af teltbranchen og vi 
gjorde derfor meget ud af at beskri-
ve og dokumentere det.. Herunder 
hvorfor der bliver benyttet under-
entreprenører og ikke ansatte, samt 
hvordan underentreprenørerne bliver 
brugt. Retten gav os medhold efter 
at have fået en masse dokumentation 
og fået sat oplysningerne i den rette 
sammenhæng med juraen. 

Dom på 66 A4-sider
Retten gav Hvalsø Teltudlejning ApS 

medhold ved en dom på ikke min-
dre end 66 A4-sider, og efter gen-
nemgang af flere hundrede beskri-
velser, dokumenter og meget mere. 
Et omfang der er vanskeligt for en 
festudlejer selv at holde styr på 
uden bistand fra en advokat, under-
streger advokat Anna Bastkær C. 
Stangerup. 

Principiel dom
- Det er en principiel dom, som vil 
hjælpe hele festudlejningsbranchen. 
Nu er der et retsligt grundlag at 
henvise til. Det håber jeg betyder, at 
der ikke er kollegaer der skal trækkes 
igennem et lignende forløb. Jeg har 
lært, at det er vigtigt at have en stærk 
samarbejdspartner. Det er umuligt 
som selvstændig erhvervsdrivende 
at være inde i de mange regler, der 
er på området. Sagen viser også, at 
det kan betale sig at kæmpe for sin 
ret. Efter at SKAT i juli 2016 traf deres 
afgørelse om forhøjelse og opkræv-
ning af A-skatter og AM-bidrag tænk-
te jeg, at der var uretfærdigt. Det 
viste sig også at være tilfældet og 
jeg er glad for, at dommen 
fik det udfald, understreger 
direktør Claus Petersen, 
Hvalsø Teltudlejning ApS.

Det har kostet meget tid og mange 
kræfter at køre sagen mod SKAT, erken-
der Claus Petersen.

Advokat Anna Bastkær C. Stangerup, 
TVC Advokatfirma og direktør Claus Pe-
tersen, Hvalsø Teltudlejning ApS fandt, 
at de skulle starte med Adam og Eva for 
at forklare, hvordan arbejdsgangen er i 
et festudlejningsfirma.

Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning 
ApS, var en glad mand, da Retten i 
Roskilde gav ham medhold i, at han ikke 
skulle betale 1,2 million til SKAT.

Banker Skattestyrelsen på hjemme hos 
jer, så få straks kyndig bistand, foreslår 
advokat Anna Bastkær C. Stangerup.
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Nogle har tjent og andre tabt 
millioner
Corona-krisen har været en øjenåbner 
for alle i festudlejningsbranchen. Få 
har tjent millioner, andre er sluppet 
igennem med røven i vandskorpen. 
Mange har fået en økonomisk lussing, 
som de må kæmpe med i årene 
fremover. Alle har måttet erkende vig-
tigheden af, at man har lavet en kon-
trakt med kunderne. En sikkerhed for 
kunden i, at der er bindende aftale 
omkring levering og pris og hvordan 
lejemålet effektueres. 

Lejekontrakter er et værdifuldt 
papir
For de, der har tjent penge i krisen, 
har lejekontrakterne været deres red-
ning. De har fastholdt, at der har 
skullet betales en procentdel af en 
størrelse, hvis der sker aflysning af 
arrangementet inden for en aftalt 
periode. En aflysning har betydet, 
at de store arrangementer har kun-
net få kompensation fra staten til 
deres leverandører. Lejekontrakten 
har været et værdifuldt papir på en 
aftale. Uden har det næsten været 
umuligt at bevise sine tab.

Angsten har været at miste 
kunder
Mange har været usikre over for at 
kræve den kontraktlige berettigede 
betaling. Kunden er blevet fritaget 

for at betale, arrangementet er veder-
lagsfrit blevet flyttet eller der er lavet 
andre aftaler til kundens fordel. I 
langt de fleste tilfælde har det kostet 
udlejerne penge, mange penge at 
have social forståelse. Angsten har 
været, at hvis man har fastholdt sit 
krav på den aftalte betaling, ville man 
miste kunden fremover.

Brug den og hold fast
Alle har lært, at det er vigtigt at have 
tingene skåret ud i pap. At der er en 
juridisk holdbarhed i ens lejekontrakt. 
Derfor har det udkast til lejekon-
trakt, som Brancheforeningen Danske 
Festudlejere stiller til rådighed for 
medlemmerne, været et værdifuldt 
papir. Brug det og hold fast i dets 
indhold. Det er muligheden for at 
overleve.

Alt har skullet bevises
Kompensationerne fra staten har 
været gode at få for de, der har 
taget kampen med at få dem søgt 
hjem. Men set i bakspejlet har det 
krævet en stor indsats. Alt har skullet 
bevises. Nogle har kunne få, mens 
andre ikke har kunnet. Sammensæt-
ningen af ens forretningskoncept har 
for nogen betydet, at de har været 
udelukket for at modtage nogen af 
kompensationerne. Det har virket uri-
meligt, men det der har været politi-
ske enighed om. 

Der kan komme ”ulvetider” 
igen
Håbet er, at corona og andre former 
for pandemier er fortid og at vi aldrig 
mere vil blive ramt af lignende. Det vi 
har lært er, vi skal være forberedt på 
at der kan komme ”ulvetider”. At det 
er vigtigt at have sine aftalepapirer i 
orden. At der er en gensidig forstå-
else mellem lejer og udlejer.

Strategi er vigtigt værktøj
Opfordringen skal være at få styr på, 
hvad I gør, hvis der kommer over-
raskelser. Lav en strategi for, hvordan 
I agerer. At være uforberedt er en 
farlig situation og kan betyde, af ens 
udlejningsforretning bliver fortid. Det 
kan og må ikke blive jer, som betaler 
gildet.

Nogle klapper, andre græder
Corona-perioden har været en lære-
tid. Kreativitet og gåpåmod har givet 
gode leverancer for nogen. Andre har 
ikke været så heldige. Nogle tredje 
har måttet bide i det sure æble og 
har fundet andre jobs. Nogle klap-
per, andre græder efter kampen for 
at overleve. 

Vi skal videre
Vi har i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere gjort det, vi har kunnet 
for at få økonomisk hjælp til vore 
medlemmer. Det med held for nogen 
og uden virkning for andre. Vi skal 
videre og det er vigtigt at tage udfor-
dringerne op. Sammen kan vi meget. 

Brancheforeningsformand 
Claus Petersen.

Coronakrisen  
var en øjenåbner

Brancheforeningsformand Claus Peter-
sen erkender, at corona-tiden for mange 
har været en kamp for at overleve. 

Indretning af corona teltene har været 
meget forskellige.

Sluseteltene har sikret, at personalet 
kunne stå i tørvejr under alle vejrfor-
hold.
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Teltenes mange muligheder for ind-
retning har været guld værd.

Corona-skilte har stået opstillet overalt 
i Danmark.

Kreativiteten har været stor for at ind-
rette teltene optimalt til formålet.

Afstandskravene har man ikke tænkt 
på alle steder

Store oliefyr har været med til at 
sikre en ønskelig arbejdstemperatur i 
teltene.

Områderne med corona telte har væ-
ret indhegnede og bevogtede.

Beredskabet har fundet egne telte 
frem til brug for corona-beredskabet.

Det er tusindvis af kvadratmeter telte, der har været opstillet.
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Målet er, at der kræves uddannede 
teltmontører ved alle teltopstillinger.

At man har sit telt certificeret betyder 
ikke, at man har kendskab til håndterin-
gen af det.

Svar: Nej.
Nogle teltudlejere reklamerer med, at 
de er certificerede udlejere. De udle-
jer måske certificerede telte, men tit-
len certificeret teltudlejer findes ikke.

Ejeren af et telt bestemmer selv, om 
det ønskes certificeret eller om der 
ved hver opstilling på over 100 m2 
skal ske en byggesagsbehandling.

Brancheforeningen Danske Festudle-
jere har foreslået Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen, at et antal teltudlejere 
i Danmark skulle kunne erhverve et 
certifikat. 
Et sådant certifikat vil skulle kræve 
en uddannelse som gør, at man skal 
kende de regler, som opstilling og 
indretning af telte er omfattet af. At 
der skal benyttet uddannede telt-
montører til opstilling og nedtagning 
af teltene. Et certifikat skal kunne til-
bagekaldes, hvis er firma flere gange 
bliver taget i at opstille telte ulovligt.

Forslaget har ikke været oppe til 
behandling og er derfor aldrig ved-
taget.

Findes der certificerede 
teltudlejere?

Tekst af Heine Pedersen. Foto Leif Sørensen 

Det skal være spændende at deltage 
i Brancheforeningen Danske Festudle-
jeres Festmesse 2022. Derfor har Leif 
Sørensen, Holtegaard Trading sat en 
hoppeborg som præmie. Alle der 
deltager i messen vil ved at udfylde 
en kupon kvit og frit kunne deltage i 
lodtrækningen.
Teknologisk Institut giver en gratis 
tilsynsbog med i præmien.

En populær aktivitet på 
festpladser
- Jeg har valgt en af vore meget 
populære hoppeborge som 
præmie. Den er dekoreret med 
cirkusmotiver og vil blive et 
festligt indslag i mange haver. 
Her vil den blive en populær 
aktivitet til børnefødselsdage. 
Det samme vil ske ved opstillinger 
på festpladser af alle slags, understre-
ger Leif Sørensen, Holtegaard Trading.

Hoppeborg som gevinst  
på Festmessen 2022

Denne hoppeborg vil kunne vindes af 
besøgende på Festmessen 2022 som 
holdes i Forum Kolding, den 5. marts 
2022.

Der findes ikke 
certificerede 
teltudlejere i Danmark.



Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

En henvendelse til Indenrigs-& Bolig-
minister Kåre Dybvad Bek, udløste 
en høring omkring krav til hvornår 
en teltstørrelse hører under certifice-
ringsreglerne. Det grundet at en tipi 
var 52 m2 og dermed hørte ind under 
certificeringsreglerne. De to kvadrat-
meter blev opfattet som et så stort 
problem, at høringen blev aktuel. 
Da der ikke indkom nogen negative 
høringssvar blev minimum størrelsen 
ændret fra 50 til 100 m2. Tåbeligt, 
siger Brancheforeningsformand Claus 
Petersen og anfører: ”Det forringer sik-
kerheden i og omkring telte og giver 
en masse konkurrenceforvridning”

Sikkerhedskravene er væk
- Utroligt at vi som brancheforening 
ikke bliver hørt i en sådan sag. Inden-
rigs-og Boligminister Kaare Dybvad 
Bek anførte, at det var grundet, at 
brancheforeningen ikke står anført på 
listen over høringsberettigede. Han 

opfordrede til, at brancheforeningen 
snarest bliver tilmeldt, så problemet 
ikke opstår med andre høringssvar., 
Det betyder, at der nu ikke er nogen 
sikkerhedskrav til telte på under 100 
m2. Det mener Claus Petersen betyder 
konkurrenceforvridning inden for telt 
branchen. Der er kommet udlejere på 
markedet, som satser på udlejning af 
discounttelte. De er billige i indkøb. 
Sikkerhedskravene er væk og teltene 
kan derfor udlejes til en lav pris.

Sikkerhed var et af de vigtige 
punkter
- Vi oplever gang på gang, at dis-
counttelte blæser væk og det selv 
ved lave vindstyrker.
Det giver farlige situationer for per-
soner i og omkring telte samt mange 
skader på materiel. 
Det er en sikkerhedsmæssig forrin-
gelse, som Brancheforeningen Danske 
Festudlejere tager afstand fra. Det er 
det stik modsatte af intentionerne 
med certificeringsreglerne. Her var 

det at skabe sikkerhed et af de vig-
tige punkter, siger brancheforenings-
formand Claus Petersen, Branchefor-
eningen Danske Festudlejere.

Er ikke blevet orienteret om 
høring
- Jeg står uforstående over for, at vi 
som brancheforening ikke har modta-
get information om en sådan høring. 
Vi undersøger nu årsagen og vil sikre, 
at det ikke gentager sig.

Dispensation til en begrænset 
gruppe
Dispensation kunne gives til en lukket 
kreds.
Skulle der en ændring til for spejdere 
og ungdomsorganisationer, så ville 
man kunne begrænse en ændring 
til denne gruppe, lige som der nu 
er andre krav til fx telte opstillet 
på byggepladser. Det vil være et 
begrænset omfang, der ikke åbner 
op for alt i hele landet. Det er 
uacceptabelt, slutter bran-
cheforeningsformand Claus 
Petersen.Tipier bruges i dag til en række kommercielle aktiviteter og ikke bare til overnatning.

Koncerter og større arrangementer er 
rykket ind i tipier, hvis brug har ændret 
karakter.
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Problemer med tipi 
ændrede krav

Camps med tipier er et nyt fænomen i Danmark, men her brugt ved Kulturfestival i 
Nykøbing Mors.

Store tipier er allerede blevet certifi-
cerede.
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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.forumkolding.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

VI SES TIL 
FESTMESSEN 
5. MARTS 2022  
I FORUM  
KOLDING

Fortsat Fra Forsiden:

Observationerne af snemængden på teltdugen var mere 
optimistiske. Der blev derfor ikke sat et rydningsarbejde i 
gang. Men kun en halv time senere kollapsede teltet.

Lav klare instrukser
- Mit råd til alle, som opstiller telte i vintermånederne er, at 
der udarbejdes helt klare instrukser om sikring af teltene. At 
de skal ryddes straks efter der er landet sne på teltet. Det 
ved fysisk at fjerne det eller ved opvarmning, så sneen smel-
ter og forsvinder. En beskrivelse som indehaveren af teltet 
skal lave til brugeren, og som brugeren skal rette sig efter. Er 
en sådan ikke lavet, så kan der let opstå en tvist om ansvaret. 
Undgå en sådan opslidende situation, tilråder Claus Peter-
sen, Brancheforeningen Danske Festudlejere.

Rundkredsen viser Skyliner teltets enorme størrelser. Et tyndt lag 
sne giver hurtigt et kæmpe tryk på tagdugen og de bærende 
dele. Et tryk som teltdugen ikke holdt til.
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Tekst af Heine Pedersen. Foto Leif Sørensen 

Bruger du eller dine ansatte alminde-
ligt tøj på arbejde, som bliver betalt 
af firmaet? For mange i festudlej-
ningsbranchen er den almindelige 
påklædning også en del af arbejds-
uniformen. Men vidste du, at I kan 
undgå beskatning, hvis tøjet er forsy-
net med synligt navn og/eller logo?

Ansatte i byggebranchen får normalt 
betalt deres arbejdstøj og sikkerheds-
sko af deres arbejdsgiver. Det giver 
ingen skatteproblemer, da tøjet ikke 
anses for et personalegode, men for 
et arbejdsredskab. Det samme gæl-
der for sygehuspersonale, der bærer 
uniform på jobbet, og alle andre, der 
får udleveret egentligt arbejdstøj.

For ansatte i andre brancher, der 
bruger almindeligt tøj på jobbet, 
anses arbejdsgiverbetalt tøj derimod 
næsten altid for et personalegode. 
Der skelnes i denne forbindelse mel-
lem tøj, der er forsynet med firma-
navn og/eller logo og tøj, der ikke 
er det.

Hvis tøjet er påført firmanavn eller 
logo er det omfattet af den baga-
telgrænse, der gælder for goder, 
der i overvejende grad er stillet til 
rådighed af hensyn til den ansattes 
arbejde. Denne grænse er i 2021 på 
6.500 kr. Overskrides grænsen, skal 
der betales skat af alle de omfat-
tede goder. Ud over tøj, sko og caps 
omfatter det også goder i form af 
fx arbejdsgiverbetalt mad og drikke 
ved særlige lejligheder, eksempelvis 
under overarbejde.

Hvis tøjet ikke er forsynet med fir-
maets navn eller logo, er værdien af 

dette som udgangspunkt altid skat-
tepligtigt.
 
Ansatte i modebranchen
Der gælder ingen særregler for dem, 
der arbejder i sko- eller tøjbutikker. 
Hvis tøjet ikke forsynes med forretnin-
gens navn eller logo, skal der betales 
skat af værdien af dette, også selvom 
de ansatte er forpligtet til at bruge 
tøjet, når de er på arbejde.

Hvis de ansatte ikke får udleveret tøj 
og sko vederlagsfrit, men i stedet 
køber dette til nedsat pris, har det 
ingen skattemæssige konsekvenser, 
så længe de ikke køber varerne til 
en pris, der er mindre end deres 
arbejdsgivers indkøbspris. Ved køb 
til under forretningens kostpris, skal 
der betales skat af differencebeløbet.
 
Arbejdsgiverens 
indberetningspligt
Værdien af tøj, der ikke er forsy-
net med logo, skal indberettes som 
B-indkomst, men kun hvis værdien af 
hvert enkelt stykke tøj overstiger 1.200 
kr. Værdien af tøj, der er omfattet af 
bagatelgrænsen for visse arbejdsrela-
terede personalegoder, skal ikke ind-
berettes. De ansatte skal selv holde 
styr på, om der er goder, der skal 
med på årsopgørelsen.
 
Arbejdsgiverens fradrag
En virksomhed har normalt altid skat-
tefradrag for udgifter til indkøb af 
tøj og sko til de ansatte. Det gæl-
der uanset om tøjet er forsynet med 
firmanavn/logo eller ej. Derimod er 
momsfradrag betinget af, at der er 
logo på tøjet.

Arbejdstøj er skattefrit når det er forsy-
net med firmalogo.

Senior Manager  
cand. merc. aud.  
Jesper Vingborg kender til 
SKAT’s krav vedr. skattepligt.

Firmalogo på arbejdstøjet er 
en god reklame.

Værdien af tøj uden logo skal indberet-
tes som B-indkomst af arbejdsgiveren.

Ensartet arbejdstøj fanger øjet.

Momsfradrag for arbejdstøj er betinget 
af om det er forsynet med firma-navn/
logo eller ej.

Skat når 
firmaet betaler 

arbejdstøjet
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10 ÅRS
GARANTI

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
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TREND STABELSTOLEN
PRISMATCH PÅ TREND OG 3 ÅRS GARANTI. MED 15 ÅRS ERFARING MED SALG AF 
TREND STOLEN TIL DET PROFESSIONELLE MARKED VED VI, AT VORES KVALITET 
ER ABSOLUT I TOP. TREND-STOLEN FRA ZEDERKOF ER PRODUCERET  I EU

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

30 TREND 
+ VOGN 
Art.nr: 105695

PAKKEPRIS 

12.500,-
Tilbud gælder så længe lager haves, eller til og med 15.02.2022

Alle priser er angivet ekskl. moms

8.275,-
SPAR
Normalpris 20.775.-

PÅ ZEDERKOF.DK 

ELLER

RING 8912 1200

SHOP

HUSK - Vi tilbyder PRISMATCH på vores 
sortiment. Det er selvfølgelig en forudsætning 
for PRISMATCH, at de sammenlignede varer er 
direkte sammenlignelige på mærke, model og 
kvalitet. KONTAKT os meget gerne for at få lavt 
et PRISMATCH på TREND-stolen
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Det var en stor kulturel overraskelse, 
der mødte medlemmerne af Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere, 
da de besøgte Christiansborg. Her 
viste folketingsmedlemmerne Erling 
Bonnesen og Bjarne Laustsen rundt. 
Begge har en fantastisk god viden 
om de mange kulturelle ting, der 

er på stedet. Det gav gode fortæl-
linger og sjove oplevelser.

En spændende rundvisning på 
dele af Christiansborg gav halvan-
den times oplevelser med mas-
ser af historie. Rundturen endte i 
Dronningelogen, hvor deltagerne 
kunne spejde ud over den tomme 
Folketingssal. Kigget var imidlertid 

ikke nyt, da det var som det ofte 
vises i TV.

Der blev også tid til et kig ind i 
Socialdemokratiets gruppelokale. 
Her var væggene fyldt med flotte 
malerier fra forskellige steder i Dan-
mark. Det med motiver der relate-
rede til en række begivenheder.

Dronningelogen  
var fyldt til  
bristepunktet

I socialdemokratiets gruppeværelse var væggene dekoreret med fortællende 
malerier.

Folketingsmedlemmerne Bjarne 
Laustsen, S, og Erling Bonnesen, V, 
var begge spændende guider på 
rundvisningen.

I Fællessalen fik alle en grundig ori-
entering om Christiansborgs historie.

Mange var betaget over den store 
viden folketingsmedlemmerne har 
omkring Christiansborg.

Der var alle steder spændende historier at fortælle. Her ses Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen i gang med fortællingerne.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Folketingsmedlem Erling Bonnesen, 
V, var ikke i tvivl om, at han vil arbejde 
for at hjælpe festudlejningsbranchen 
optimalt. I har store udfordringer som 
vi politikere måske ikke har været helt 
opmærksomme på. Coronakrisen har 
været en hård tid at komme igennem 
for jer. Det har givet frustrationer og 
mange økonomiske problemer. Vi har 
forsøgt at hjælpe jer igennem krisen, 
men har langt fra kunnet dække de 
behov I har. Mit håb er, at vi kommer 
gennem en vinter, der er mere skån-
som end i 2020/2021. Jeg er vågen 
og klar til at tale jeres sag her på Chri-
stiansborg, hvis uvejret igen kommer 
over jeres hoveder.

Uhåndterbare ansøgninger 
spænder ben
- I gør det som brancheforening 
godt. I står sammen og tager fat på de 
udfordringer, der er. Sammenhold 
gør stærk og det bemærker vi her på 
Christianborg, at I formår. Det er ikke 
kun coronakrisen, der spænder ben 
for jer. Det er også de uhåndterbare 
ansøgninger, jeres kunder skal lave for 
at afholde fester. De er så bureaukrati-
ske, at vi nærmest må skamme os. At 
indfri dem koster mange kræfter hos 
eventmagerne.

Når vi kan se 90 stemme for, 
så trykker vi på knappen
- Jeg har derfor været en af driv-
kræfterne bag, at der indføres en 
digital platform, der skal gøre det 
meget lettere at være festarrangør. 
Vi skal holde gang i landets mange-
artede festligheder. Det er dem, der 
er kultursprederne og lokalsamfun-
denes samlingssteder. Det er dem, 
der genererer penge til driften af 
mange børne- og ungdomsforenin-
ger, humanitære gøremål og meget 
andet. I skal vide, at det tager tid og 
at vi altid tæller til halvfems. Det er 
et over halvdelen af folketingsmed-
lemmerne, der udgør det samlede 
folketing. Når vi er der, trykker vi på 

knappen og sætter de store skibe i 
søen, sagde Erling Bonnesen, V, i sin 
tale til festudlejerne.

Påtale over for ministre har 
givet resultater
Han blev suppleret af kollegaen Bjar-
ne Laustsen, S, der er kendt som den 
jyske arbejdshest, der ikke giver op 
eller går på kompromis. Jeg følger 
jeres festudlejningsbranche tæt og 
taler jeres sag over for de relevante 
ministre. Det har betydet, at der er 
givet kompensationer til branchen. 
Det har imidlertid ikke været nok til 
at dække jeres økonomiske tab. Men! 
Jeg arbejder videre og vil være jeres 
talsmand, hvis der coronaen gør, at i 
vil opleve gentagelser.

I kæmper godt – bliv ved med 
det!
- Det er imponerende hvilke initia-
tiver I præsenterer i en svær tid. I 
ser lyset, selv om samfundet lader 
mørket falde over jeres branche. Det 
er godt kæmpet! Bliv ved med det. 
Stå sammen og fortsæt med jeres 
ideudvikling. Der bliver brug for den.

En sej og tung kamp
Konsulent Mogens Lorentzen, Sam-
menslutningen af By- og Markedsfe-
ster, fortalte om det store arbejde, de 
har lavet under corona-pandemien. 
Han lagde ikke skjul på, at det har 
været en sej og tung kamp. Et forløb 
hvor det har været svært at se den 
store sejr. Glæden har været de 
mange små sejre, fortalte han.

Mangel på frivillige giver store 
problemer
Formand Otto Skak, Sammenslutnin-
gen af By- og Markedsfester, takkede 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere for det gode samarbejde. Han 
understregede vigtigheden af, at der 
arbejdes aktivt på at fortælle folke-
tingsmedlemmerne om virkeligheden 
omkring afholdelse af festligheder i 
Danmark. Han påtalte de mange pro-
ceduretunge arbejdsgange, der er 

med at lave ansøgninger. Han påpe-
gede også den store afgang, der er af 
frivillige hjælpere. Uden dem går det 
i stå, påpegede han. 

Problemer der kræver 
bevågenhed
Fire indlæg som i høj grad satte tan-
kerne i gang omkring værdien af det 
politiske arbejde og de problemer, 
der arbejdes med hos festarran-
gørerne. Forhold som festud-
lejningsbranchen skal være 
vågen over for, da det er 
vores kundegrundlag.

Her tæller vi til 90!
Sammenslutningen af By- og Markeds-
fester ved Otto Skak, påpegede store 
problemer med at skaffe frivillige.

Konsulent Mogens Lorentzen, By- og 
Markedsfester, fortalte om de mange 
sten, der ligger på vejen for event-
magere.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, 
roste brancheforeningen for dens idé- 
rigdom.

Folketingsmedlem Erling Bonnesen var 
klar til at fjerne de mange bureaukra-
tiske regler.
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Hjælper en madpakketur ud i 
skoven?
SVAR: Det vil være en rigtig god ide. Der vil være 
grobund for en uformel snak. Der vil være fællesskab. 
Kommunikationen på en sådan tur vil være vigtig. Man 
lærer, hvad andre tænker og arbejder med af tanker. 
Der kan opleves hjælpsomhed, kollegial støtte og sam-
menhold. For at et sammenhold kan opstå og opret-
holdes skal det dyrkes og understøttes. Skovturen kan 
være et eksempel herpå.

Er medarbejderne nervøse for at 
få en fyreseddel?
SVAR: Ja, det er der ingen tvivl om! Vær opmærksom 
på, at det virvar der er i hovedet på mange medarbej-
dere, kræver kræfter at håndtere. De siger måske ikke 
fra over for arbejdsopgaver, som de ikke kan klare. De 
er måske bange for at få en fyreseddel. Det er vigtigt at 
følge medarbejderne og tage pulsen. At gøre en ind-
sats for at hjælpe vedkommende. Ellers ender det let 
med stress, sygemelding og måske opsigelse.

Er medarbejderne de samme 
efter hjemsendelse på 
lønkompensation?
SVAR: Nej! Mange har manglet at være en del af fæl-
lesskabet. Ofte har det givet psykiske problemer ikke at 
kunne mødes med kollegaer. Der har være en markant 
stigning i konsultationer hos psykologer under og efter 
corona krisen. Danica Pension oplyser, at der har været 
en stigning på 108 procent blandt gruppen 25 – 34 
årige.

Er synet på værdien af at arbejde 
blevet ændret?
SVAR: Ja! Efter at have prøvet distancearbejde har 
mange tænkt over deres arbejdssituation.
Mange har ønsket at arbejde mindre og i højere grad 
prioritere de små hverdagsoplevelser med familien. For 
mange har det givet anledning til nyvurdering af deres 
arbejdssituation. De ønsker nu at tilpasse arbejdslivet 
til privatlivet i stedet for det omvendte. Begge dele 
kræver energi og overskud.

Totalleverandør
af emballage til transport og opbevaring

Kasser
Kar

Spande
Bøtter
Paller

Termokasser
Opvaskekurve

Affaldsbeholdere
Transportvogne

Poser...og meget mere

Ring 74591680 for mere information eller besøg
vores webshop på www.dtemballage.dk 

Mød os på Festmessen, lørdag den 5. marts kl. 10.00 - 14.00
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Har de nære 
relationer 
betydning?
SVAR: Ja! I høj grad! Alle har 
et behov for det nære samvær. 
Et stærkt familieforhold er guld 
værd og krisen har for mange 
været med til at styrke det. 
Den har medført , at mange er 
begyndt at pleje og prioritere de 
nære relationer.

Skal arbejdsgivere være opmærksomme på  
medarbejderne?
SVAR: Ja! Mere end nogensinde før! Det betyder meget, hvordan medarbej-
derne oplever arbejdsgiverens opmærksomhed. Hvor åben man er over for at 
få genstartet samarbejdet. Hvilke initiativer der tages for at få kommunikation. 
Værdsættelse af den enkelte og det at lytte til ens budskaber.

Hvad skal en 
arbejdsgiver være 
opmærksomme på?
SVAR: 
•	 En	tydelig	udmelding	
•	 Ingen	favorisering.	
•	 	Ikke	at	overse	nogen	i	medar-

bejdergruppen. 
•	 Være	lydhør	over	for	ønsker.	
•	 	Tænk	på	medarbejderne	psy-

kiske velbefindende. 
•	 Tænk	på	fællesskabet.	
•	 	Husk	 at	 I	 sammen	 skal	 skabe	

fremtiden. 
•	 	Skab	 gode	 relationer	 mellem	

medarbejderne. 
•	 	Den	 enkelte	 medarbejders	

psykiske velbefindende.
•	 	Ingen	 mobning	 eller	 ydmygl-

ser.

Er der behov for at 
snakke om tingene?
SVAR: Ja i høj grad! Mange er 
i en brydningsfase, hvor mange 
ting kan virke uoverskuelige. Den 
enkelte har brug for at tale om 
tingene. At opleve forståelse for 
situationen. Det er vigtigt at se 
mennesket bag og erkende, at 
processen arbejder videre. At 
lytte er en vigtig funktion.

Ønsker nogen sig ud 
af hamsterhjulet?
SVAR: Ja! Perioden med en tom 
kalender – tiden til at tænke sig 
om med hensyn til, hvad man 
vil med sit liv – har givet lyst til 
at komme ud af hamsterhjulet. 
Mange oplever arbejdslivet som 
en travl og rutinepræget hverdag, 
som de ønsker sig at ændre på. 
De vil være mere til stede, lave 
færre aftaler, bruge mere tid på 
sig selv og familien.

Hvordan rammes mange under corona krisen?
SVAR: Det er typisk angst og depression. Værst er det for enlige og hos 
personer, der lever mange under samme tag. Angst er den mest almindelige 
psykiske lidelse. Det optræder ofte i forbindelse med andre psykiske lidelser 
såsom depression. Symptomer kan være alt fra hjertebanken til svimmelhed 
og ondt i maven.
Depression rammer personer i alle aldre. Symptomer er især, at man har triste 
tanker, som overskygger alt andet. Årsagen kan være mange ting. Eksempelvis 
fyring, at man er dumpet til eksamen, mobning, seksuel chikane m.m. 

Har smalltalk nogen 
effekt?
SVAR: Ja! Mange virksomheder 
har stor succes med uformel 
smalltalk mellem medarbejder-
ne. 
Det, den enkelte har brug for at 
komme af med, kommer lettere 
frem. Der bliver skabt ideer. Folk 
ser pludselig muligheder, som 
de ikke før har set. Det bliver let 
til en vigtig og værdifuld debat-
form. De for såvel samarbej-
det som for opgaveløsning 
på arbejdspladsen.
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Tag arbejdshandskerne på 
– vi skal fremad

Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

En af Danmarks folkeligste kulturfester 
er når der afholdes et kræmmer-
marked. Her mødes alle på tværs af 
landets grænser, alder, social status 
og meget mere. Det er bare magne-
ten til at samle folk. Et sted hvor folk 
kommer for at blive underholdt eller 
underholde sig selv. Et sted hvor 
der hele tiden er underholdning. Det 
ved at være en brik i spillet eller 
lytte til underholdning fra scenen. 
Stedet hvor man udfordrer sig selv 
i forskellige tivoliaktiviteter eller på 
dansegulvet.

Et godt tilbud overalt
Kræmmermarkeder er i forskellige 
størrelser. Langt de fleste holdes 
udendørs men mange også inden 
døre. Et sted hvor publikum ikke 
kommer for at få andet end oplevel-
ser med sig hjem. Men et sted hvor 

mange alligevel får et eller andet med 
sig hjem. Der er gode tilbud overalt 
og når det rigtige tilbud er der og 
sælger og kunder klapper håndfla-
derne sammen for at bekræfte hand-
len, så er man bundet.

Kræmmerne er hurtige guider
At gå på markeder for mange at 
drikke sig en ”pind i øret”, at nyde 
hvor forskellig folk er at se på. Hvor-
dan den heldige vinder i tombolaen 
slæber rundt med en bamse i så lang 
tid at det bliver træls. Blive fristet af 
et eller andet tilbud. Finder man det 
ikke selv, så er kræmmeren hurtig til at 
guide en. Altid er de klar med et godt 
tilbud og pludselig er man ejer af 
noget som man senere ikke kan forstå 
at man har købt. 

Drikker sig mod til at danse
Fra scener lyder der god musik. På 
dansegulvet sveder de der deltager i 

Vagabonderne fejrer her et bryllup. 
Det sker efter en hel præcis ritual.

Der er tradition for 
mange kræmmer-

markeder som holdes på 
centrale steder i byerne.

Små smugkroer placeres mange steder 
op til markederne.

Udvalget af de varer der kan købes er 
stort. Ikke nødvendigvis noget man har 
brug for men som kan blive impulskøb.

Der er gang i barens taphaner hvor der 
sælges øl i stride strømme.

Dans giver livsglæde. Det for både 
dem der er på dansegulvet og hos 
dem der kigger på.

Der er konstant aktivitet på dansegulvet, 
når musikerne sørger for glad musik.



 Festudlejer.dk 25

dansen. Dem der bliver siddende på 
bænken drikker sig en ekstra øl, for at 
få mod til at tage imod en invitation til 
en dans. Alle kommer for at være en 
del af fællesskabet og måske skabe 
sig kontakter som gør, at de scorer 
en kæreste.

Alle har en betydning
Kræmmerne er der for at tjene en 
skilling. Arrangørerne for at lave et 
overskud til brug ved drift af for-
eningsarbejde eller sociale formål. 
Gæsterne er der for at støtte op 

omkring arrangementet og lave en 
god handel samt få sociale oplevel-
ser. En lang række frivillige hjælpere 
oplever værdien af at de er en vigtig 
brik i en helhed. Alle har et formål og 
derfor er værdien af den kulturelle 
aktivitet af meget stor værdi.

Fortsættes På side 27:

Markedstoget er populært. Her kan 
man siddende få sig en tur rundt på 
markedet.

Tusindvis af gæster tager turen til de 
store markeder for at få oplevelser.

Benene kan blive trætte af at gå rundt 
på kræmmermarkedet. Det er disse 
motionsstole med til at fjerne.

Kan man ikke få en pølsevogn i den 
størrelse der passer til pladsen, så må 
man selv lave en som her i Svanneke.

Der er fart på hos disse gæster der gør 
den på ”luft guitar”.

Den sociale kontakt er stor og beri-
gende.

Et spraglet udbud af varer er 
ikke til at stå for.

Tivoli er med  
i markederne  
for at sætte  
”fut i fejemøget”.

God mulighed for underholdning er 
med til at tiltrække mange gæster.

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

Dugen  
er dansk 

produceret

Trænger teltdugen til 

vask og reperation  

efter endt sæson?
Så klarer vi det.

Vi har 
dag til dag 

levering

Lej vores vaskemaskine eller  
lad os vaske teltdugene.

Kontakt os for at høre nærmere.
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Fortsat Fra side 25:

Er som en forvandlingskugle
Det er her man møder ”landevejens 
farende svende”. Hvor venner og 
bekendte mødes for at ”slå til Søren” 
og møde mange andre mennesker. 
For alle er kræmmermarkeder en for-
vandlingskugle som hele tiden skifter 
indhold af sociale oplevelser.

Ildsjælene må tage 
arbejdshandskerne på
Corona-krisen lukkede næsten alle 
kræmmermarkeder i Danmark. Det 
var en stor savn for alle frivillige hjæl-
pere, musikere, kræmmere, gæster 
og alle andre der var involveret. Den 
sociale oplevelse forsvandt og en lig-
nende stemning var ikke til at erstatte. 
Vi er ovre krisen men kan man samle 
kræfterne til igen at afvikle kræmmer-
markederne. Det vil tiden vise og det 
kræver ildsjæle til at være dynamoer 
og trække læsset. Vi må håbe det 
bedste og opfordringen skal være 
”tag arbejdshandskerne på” og tag 
del i indsatsen.

Vagabonderne elsker markedspladser. 
De ved at der her kommer folk som er 
klar til at give en bajer.

Der er gevinst hver gang i tombolaen. 
Enten vinder gæsten eller så gør 
tivoliet.

Der er meget at vælge imellem på 
markedet i Rønne, Bornholm.

Mange ser udfordringer i at prøve sig 
selv af i fx boldkast.

”Tag børnene i hånden og forældrene 
ved tegnebogen”. 

Vil man ”gi’ en skilling” til 
vagabonden, så kan den her 
puttes i kaffekanden.

De rigtige orkestre får publikum ud på dansegulvet.

Inspiration er med til at sætte handelslysten i gang.
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  Medlemsoversigt:  
Jylland  •  Fyn  •  Skandinavien

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

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

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

Bjerringbro – 8850 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

Sæby Fest Service

Ranum Teltudlejning

Aabybro Telt- & Serviceudlejning

Tommy Telt ApS

Festshop.dk

Kelds Pølser & Udlejning ApS

Himmerlands Service-
udlejning & Telte

Ørsted Telte A/S

Nordjysk service- 
og teltudlejning

Nord-Vest Telt- & Serviceudlejning
Thisted Servise og Flytteforetning

Gear Up Green

Nykøbing Serviceudljning

Herning Tivolipark A/S

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

Løgumkloster

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

FSU A/S

Alletiders Party Service

Festudstyr.dk



  Medlemsoversigt:  
Jylland  •  Fyn  •  Skandinavien

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

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

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

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

Horsens – 8700 
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

Herning – 7400 
Herning Tivolipark Aps 
Tlf. 60 40 96 17

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

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

langå – 8870 
Langå Teltudlejning 
Tlf. 20 15 62 45

løgumkloster – 6240 
Teltudlejning ApS 
Tlf. 28 77 52 52

låsby – 8670 
Jysk Festudlejning 
Tlf. 86 95 16 65

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

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

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

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

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 
FSU A/S 
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

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

Glostrup – 2600 
Dansk Eventservice ApS 
Tlf. 56 58 50 68

Greve - 26700 
Telttilfest.dk 
Tlf. 71 99 89 69

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

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

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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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

ShowTech

Halgruppen
O.B.Wiik

Fest- og Service.dk

Ankers Tivoli

Hold Da Helt Fest

Cirkus Panik 
TeltudlejningLetLej.dk

Faxe Teltudlejning

FløngPartyTelt

Delta Fun
Bord Dæk Dig A/S

Roskilde Telt-
udlejning Aps

Dansk Event-
service ApS

Hvalsø Telt-
udlejnig

St. Merløse

Greve Telttilfest.dk

KGO Service- 
og Udlejning ApS

Amager 
TeltudlejnigFirst Party A/S

Vallensbæk

Bornholm
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Ser jeg tosset ud og  
griner de af mig?
Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Gardens trompeter trutter og trom-
mehvirvlerne går lige i ørene. Det er 
front figurerne i mange at de optog, 
der laves i forbindelse med byfester 
rundt omkring i Danmark. De efter-
følges af en række sjove indslag. 
Foreningslivet, banker, forretninger, 
børnehaver, roklubber og mange 
andre bidrager til det samlende ind-
slag som et byfestoptog er.

En samling af byen
Selve afviklingen af byfestoptogene 
samler folk. Bedsteforældre møder 
op for at se deres børnebørn. For-
ældrene møder op, for de kan ikke 
blive væk, når deres børn er med. 
Kollegaerne på arbejdspladser skal 
følge deres arbejdskammerater. 
Andre møder op bare for at se, hvilke 
finurligheder byens kreative folk kan 
fremvise. Byfestoptogene er en sam-
ling for byen og et populært indslag.

Hvad skal man?
Men forud for optoget er der mange 
timers arbejde. Udvikling af ideer til 
temaet. Det at skaffe udklædnings-
tøj. En snak med landmanden om 
at stille traktor og vogn til rådighed. 
Planlægning af hvad der skal ske på 
ruten. Skal der deles flødekarameller 
ud? Skal man ud og lave sjov med 
tilskuerne eller noget helt andet?

Det at blive set og vurderet
Der går mange muntre timer med 

planlægningen. Det med en snak 
om noget, der ikke plejer at blive 
berørt. En snak der er med til at give 
helt andre relationer end det daglige 
samvær gør. Det er en opmuntrende 
del i seancen. Det at blive set og 
vurderet af mange mennesker, som 
er tilskuere til optoget, skal overvin-
des af nogen. ”Griner de af mig? Ser 
jeg tosset ud? Syntes de at det vi 
laver er sjovt?” Generthed kan være 
en udfordring for mange. Men når 
man først har fået et par bajere og er 
sammen med andre, så går det nok.
 
Alle der deltager har et mål
Mange gange tænker folk ikke over 
alle de værdier, der ligger bag et 
byfestoptog. Man ser indslagene 
passere. Griner af nogle af dem. 
Stiller spørgsmål ved andre. Ser ven-
ner og bekendte i nogle situationer, 
som man aldrig tidligere har set. 
Alle der deltager, har et mål. Det er 
at vinde en af de præmier, der er 
udsat. Selvfølgelig allerhelst første-
præmien.

Hvem bliver vinderne?
Afviklingen tager typisk en halv time, 
men kan være et stort aktiv for en 
byfest. Folk valfarter til byen for at se 
optoget. Når de nu er i byen, så kan 
de lige så godt se byfestpladsen. 
Her køber de sig en is eller prøver 
nogle af forlystelserne. Højdepunk-
tet er der, hvor vinderne sammen 
med anden og tredjepladsen bliver 
kåret. 

Byfestoptoget er stolthed for 
byen
Ingen solister vil kunne tiltrække så 
stort et publikum, som et byfestop-
tog gør. Solisterne skal der betales 
et stort honorar til. I byfestoptoget 
er det deltagerne selv eller deres 
arbejdsgiver, der dækker udgifter-
ne. En anden værdi er den kamp der 
er mellem byer om, hvem der har 
fleste indslag i optoget og hvilken 
succes de har. Et optog er mange 
ting og en stolthed for de, der har 
deltaget efter dets afslutning. Mange 
har mødt hinanden på nye måder. 
Man snakker med nye mennesker 
og er stolte af ens egen og andres 
indsats.

Kultur er det man ser, hører 
og gør
Et byfestoptog er et lokalt kulturelt 
indslag. Som forfatteren Carl Scharn-
berg sagde: ”Kultur er det vi gør, 
hører og oplever”. Det må siges at 
være dækkende for det, som et 
byfestoptog udgør.

Garden danner fortrop ved mange byfestoptog.

H. C. Andersen læser her eventyr for 
børnene.

Politiet viser alternativ fangetransport.
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Få klarhed over en sag med 
et gratis indledende møde
Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

- Det er vigtigt at søge juridisk assi-
stance, lige så snart man måtte blive 
mødt med en sag fra myndighe-
derne. Søg bistand hos en person, 
der har speciale inden for det felt, 
det drejer sig om. Det gør, at man 
får de helt rette kompetencer til at 
få vendt sagen og få sine argumenter 
frem med den nødvendige gennem-
slagskraft. Den rigtige håndtering fra 
starten kan i bedste fald betyde, at 
en sag trækkes tilbage/opgives af 
myndighederne. Det betyder samti-
dig, at man har en samarbejdspartner 
til at rådgive om sagens håndtering, 
sagsgangen og bevisførelsen over for 
den aktuelle instans, eksempelvis en 
klageinstans eller domstolene.

En rigtig sagsfremstilling har 
stor betydning
- Jeg kender forløbet fra mange 
sager. Min anbefaling til klienterne er 
at møde op hos mig til en snak, straks 
efter at en sag opstår.
En hurtig reaktion og korrekt fremførte 
beviser og fremstilling af sagen kan 
være med til at hindre en langtruk-
ken retssag. En forståelig og korrekt 
fremstilling af sagen over for myn-
digheder, modpartens repræsentant, 
dommere m.fl. kan medvirke til få 
ændret synet på sagen og dermed 
sagens udfald. Min anbefaling til alle 
er derfor at kontakte mig eller en 
anden advokat med speciale inden 
for det felt sagen drejer sig om.

Det skal ikke koste en krone
- Jeg tager gerne et hurtigt indle-
dende møde med en virksomhed 
eller privatperson. Her kan vi snakke 
om, hvor det er, tampen brænder. 
Jeg kan give mit forslag til, hvordan 
sagen vil kunne føres, og om der på 
det foreliggende grundlag er mulig-
hed for at opnå et godt resultat 
ved at føre sagen. Fremgangsmåden 

kan fx være at fremskaffe og frem-
lægge den relevante dokumentation 
for klageinstansen eller domstolene, 
at indhente udsagn fra implicerede 
eller helt andre forhold, der kan med-
virke til at vinde sagen. Denne sam-
tale tager jeg ikke betaling for, hvis 
klienten efterfølgende beslutter sig 
for ikke at gøre brug af min assistance 
alligevel. Der er i så fald tale om en 
gratis og uforpligtende indledende 
samtale, siger advokat  Anna Bastkær 
C. Stangerup, TVC Advokatfirma, Fre-
deriksberg.

Speciale og mange års 
erfaring
Advokat Anna Bastkær C. Stangerup 
har speciale og mange års erfaring 
i at føre sager om skatter og afgifter 
i det administrative klagesystem og 
ved domstolene og har både møde-
ret for byretten og landsretten. Hun 
har derudover fungeret som forsvarer 
i adskillige straffesager inden for de 
samme emner og har ført mange sager 
med tilsvarende problemstillinger.

Kyndig snak og juridisk 
vurdering
- Bliver man kontaktet af Skattestyrel-
sen eller politiet, så kontakt mig straks. 

Lad være med selv at forholde dig til 
og argumentere for, om du er skyldig 
eller ej. Lad os i stedet tage en grun-
dig snak og i fællesskab foretage en 
juridisk vurdering af sagen og ud fra 
denne lægge en strategi for sagens 
løsning, siger advokat  Anna Bastkær 
C. Stangerup.

Informative indlæg i 
Festudlejer.dk
Til information vil advokat Anna 
Bastkær C. Stangerup fremadrettet 
udfærdige informationsartikler om 
forskellige emner til Festudlejer.dk. 
Har du emner, som du gerne vil have 
belyst omkring skatter og afgifter, så 
kontakt derfor redaktør Heine Peder-
sen – tlf. 21 42 68 39 eller heine@
festudlejer.dk, og han vil være med 
til at formidle opgaven og gøre plads 
til artiklerne i Festudlejer.dk.

Kontaktoplysninger:
TVC Advokatfirma
Advokat  Anna Bastkær C. Stangerup
Nimbusparken 24, 2. sal
2000 Frederiksberg
Tlf. 72 16 13 01
Mobil: 24 48 89 16
E-mail: abc@tvc.dk

Advokat  Anna Bastkær C. Stangerup førte og vandt en skattesag for festudlejer Claus 
Petersen, Hvalsø Teltudlejning. Specialet i skatter og afgifter har givet mange erfaringer 
fra retsvæsenet.
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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

VELKOMMEN TIL
FESTMESSEN 2022

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

I Forum Kolding, Bramdrupskovvej 110, Kolding
Lørdag, den 5. marts 2022 i tidsrummet kl. 10.00-14.00

Festmessen er stedet, hvor arrangører, leverandører, grossister, musik- og underholdningsbureauer, producenter m.fl. 
mødes i øjenhøjde. Hvor der byttes visitkort, uddeles brochurer, laver aftaler om samarbejde, hvor der  

gives tilbud og meget mere. Det er i nogle helt fantastiske messerammer.

Du har chance for at vinde en splinterny hoppeborg i et spændende design fra Holtegaard Trading.

Festmessen 2022 er den fjerde af forhåbentlig mange bredtfavnende og voksende messer.

Et tilbud til alle festarrangører i Danmark

Morgenmøde kl. 08.00 – 10.00: Eventmøde vedr. den aktuelle situation for  
festarrangører. Der serveres kaffe og et rundstykke.

Henvender sig til By- og Markedsfester – Festivaler – Dyrskuer – Festudlejere –  
Halinspektører – Eventmagere – leverandører til fest branchen, som hermed inviteres til

FESTMESSE
ALLE Er  VELKOMMENFrI ENTrE

VIND EN hOppEBOrg
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Pladsfordelingsplan      
festmessenfor

  1 Pantom
  2 ABeNA
  3 Teknologisk Institut
  4 AmU - Nordjylland
  5 Indkøbsnetværket
  6 Kasper og Co
  7 CeO Cooldrinks
  8 streamline
  9 DFm Forsikringsmæglerne
10 Duni
11 By- og markedsfester
12 OnlinePOs
13 Danske Festudlejere
14 scenesalt
15 Your Brand
16 maxtel
17 Halgruppen

18 Halgruppen
19 sækko
20 sækko
21 PH Booking
22 Kibæk Pressening
23 Kibæk Pressening
24 Holtegaard Trading
25 Holtegaard Trading
26 Holtegaard Trading
27 Ikadan
28 AL-Lifte
29 AL-Lifte
30 AL-Lifte
31 AL-Lifte
32 Zederkof
33 Zederkof
34 Zederkof

35 Zederkof
36 Zederkof
37 HTs tentiq
38 Dansk Transport emballage
39 
40 
41 Dansk Transport emballage
42 
43 
44 
45 Inflatom
46 Tryk på T-shirts
47 Ken storkøkken
48 Kontorcirklen
49 
50 

Fra hovedindgang
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DFM  
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By- og 
Markeds-
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Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

MorgenMøde i Forum Kolding, Bramdrupskovvej 110, Kolding  
fra kl. 08.00 – 10.00.

Alle er velkomne! gratis adgang.
Bureaukratiet for festarrangører skal væk! Det skal være let at 

være festarrangør!
Festarrangører ryster på hovedet over alle de ansøgninger, der 

skal laves for at afvikle en fx mindre byfest. Der findes ingen 
vejledning om, hvad der skal ansøges om. Der kommer hele 
tiden nye regler. Tilladelserne kommer ofte i sidste øjeblik.

Regeringen har af folketinget fået pålagt at lave en digital 
ansøgningsplatform. Det ud fra tanken: ”En fest – en 

ansøgning”. En platform der skal omfatte alle myndigheder 
og gøre det meget lettere for festarrangører at skaffe 

godkendelserne hjem.

Folketingsmedlemmerne Bjarne Laustsen (S) og erling 
Bonnesen (V) vil redegøre for, hvor langt processen 
er fremme. Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen vil 

formodentlig orientere om, hvilken støtte kulturlivet vil få 
til at arrangere lokale fester. Ligeledes om hvilken udvikling 

regeringen ser frem til, at der sker med afholdelse af de 
mange lokale festligheder, der hver år afvikles i Danmark.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. 

Morgenmødet startes med  
grATIS kaffe/te og et rundstykke  

til de fremmødte
Umiddelbart efter morgenmødets afslutning starter Festmessen 

2020. Den afvikles i sportshallen få meter fra mødelokalet.
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Pladsfordelingsplan      
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Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

MorgenMøde i Forum Kolding, Bramdrupskovvej 110, Kolding  
fra kl. 08.00 – 10.00.

Alle er velkomne! gratis adgang.
Bureaukratiet for festarrangører skal væk! Det skal være let at 

være festarrangør!
Festarrangører ryster på hovedet over alle de ansøgninger, der 

skal laves for at afvikle en fx mindre byfest. Der findes ingen 
vejledning om, hvad der skal ansøges om. Der kommer hele 
tiden nye regler. Tilladelserne kommer ofte i sidste øjeblik.

Regeringen har af folketinget fået pålagt at lave en digital 
ansøgningsplatform. Det ud fra tanken: ”En fest – en 

ansøgning”. En platform der skal omfatte alle myndigheder 
og gøre det meget lettere for festarrangører at skaffe 

godkendelserne hjem.

Folketingsmedlemmerne Bjarne Laustsen (S) og erling 
Bonnesen (V) vil redegøre for, hvor langt processen 
er fremme. Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen vil 

formodentlig orientere om, hvilken støtte kulturlivet vil få 
til at arrangere lokale fester. Ligeledes om hvilken udvikling 

regeringen ser frem til, at der sker med afholdelse af de 
mange lokale festligheder, der hver år afvikles i Danmark.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. 

Morgenmødet startes med  
grATIS kaffe/te og et rundstykke  

til de fremmødte
Umiddelbart efter morgenmødets afslutning starter Festmessen 

2020. Den afvikles i sportshallen få meter fra mødelokalet.
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Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

Tag festkomiteen/bestyrelsen med til en inspirerende dag med masser af 
NyhEDEr  ·  VIgTIgE KONTAKTEr  ·  gODE TILBuD

Ændring af det tilmeldte antal personer til kaffe/frokost kan ikke ændres senere end den 15. februar 2022.  
Ved senere afmelding end det nævnte tidspunkt, skal der betales fuld pris.

parkering: Der er gratis parkering i umiddelbar nærhed at messelokaliteterne.

yderligere informationer
Yderligere informationer om Festmessen kan fås hos  
konsulent Heine Pedersen mail: heine@festudlejer.dk – mobil: 21 42 68 39

Dette program 
er et rammeprogram, hvor 

der vil kunne ske ændringer/
tilpasninger

Deltagelse er grATIS

Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11 

Kaffe: Brancheforeningen Danske Festudlejere er 
vært for kaffe/the under Festmessen.

Frokost: Der kan tilkøbes frokost,  
der serveres under messen.  
Pris kr. 150,00 pr. person.  
Prisen er inkl. moms, men ekskl. drikkevarer.

Betaling:   Betaling for frokost samt drikkevarer hertil 
betales direkte til Forum Koldings personale i 
cafe området..

Tilmelding:  Tilmelding med oplysninger om antal  
deltagende personer og bestilling af kaffe 
samt frokost er nødvendig for den  
optimale afvikling. Sker på tilmeldings- 
skema på hjemmesiden: festudlejer.dk 

SENEST: den 15. februar 2022

Vi glæder os til at se jer

Seneste 
tilmelding er 

torsdag  
d. 1. februar 2022

Ikke-medlemmer  
er VELKOMNE  

TIL FESTMESSEN
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Målrettede kurser 
til 

Brancheforeningen  
Danske Festudlejere

Tekst og fotos af Uddannelseschef  

Morten Lund Dam. Aalborg Handelsskole 

I vinteren 2022 har Brancheforeningen 
Danske Festudlejere indgået samar-
bejde med Aalborg Handelsskole 
omkring tilbud af kursusforløb i øko-
nomi – med fokus på indtjening og 
udvikling – samt kunde- og markeds-
forhold. Første kursusforløb i øko-
nomi var fyldt op, men der udbydes 
endnu et kursus med opstart d. 28. 
februar 2022. Kursusforløbet omkring 
kunde- og markedsforhold er snart 
klar, og forventes gennemført midt 
i marts 2022. Kursusforløbene gen-
nemføres af Aalborg Handelsskole 
hos Vitskøl Kloster i Ranum. 

Tilpassede kursusforløb
Aalborg Handelsskole værdsætter 
samarbejde højt. For uddannelses-
chef Morten Lund Dam hos Aalborg 
Handelsskole er det vigtigt at udbyde 
kurser, der er relevante og værdiska-
bende for erhvervslivet. Muligheden 
for at tilpasse kursusforløb til en spe-
cifik branche, er derfor yderst interes-
sant for skolen. 

Et konkret og anvendeligt 
indhold
”Jeg har samarbejdet med Heine 
Pedersen i en årrække, og det har 
aldrig været kedeligt. Heine er en 
idérig mand, og han er altid yderst 

velforberedt og med stærkt fokus 
på at sikre medlemmerne af Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
de allerbedste betingelser”, udtaler 
Morten Lund Dam. Aalborg Handels-
skole forventer at kursisterne får stor 
værdi af kursusindholdet, der bliver 
konkret og anvendeligt til den hver-
dag, som kendetegner festudlejernes 
forretning. 

60 kurser som 
fjernundervisning
Ud over de målrettede kursusforløb 
til foreningens medlemmer, tilbyder 
Aalborg Handelsskole en række åbne 
kurser inden for It, økonomi, ledelse, 
administration, kommunikation, salg 
og markedsføring m.v. Herudover 
udbyder Aalborg Handelsskole ca. 
60 kurser som fjernundervisning – 
dvs. at kurserne kan gennemføres 
hjemmefra. 

Informationer
Hør mere om mulighederne 
ved at kontakte kursussekre-
tær Tina Nørgaard på tlf. 91 
33 33 09 eller tinn@ah.dk.

Uddannelseschef Morten Lund Dam, 
Aalborg Handelsskole, ser frem til be-
rigende kurser.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen.

Det var en opmærksom, men ikke 
særlig omstillingsparat, Indenrigs- og 
Boligminister Kaare Dybvad Bek, som 
delegationen fra Brancheforeningen 
Danske Festudlejere mødte, da de 
besøgte ham på hans kontor. 

Problemstillingen med ændringerne i 
certificeringsreglerne om, at de først 
gælder for telte på over 100 m2 stod 
ikke til at ændre. Der blev blot hen-
vist til, at en høring var afviklet og hvis 
der var kommentarer til ændringerne, 
skulle de være forelagt i et hørings-
svar.

Tilsidesættelse af 
sikkerheden
Brancheforeningsformand Claus 
Petersen argumenterede for, at stør-
relsen burde bringes tilbage til 50 
m2, som den hele tiden har været 
i certificeringsreglerne. Han begrun-
dede det ikke mindst med, at det var 
en tilsidesættelse af sikkerheden i og 
omkring telte. Det ud fra at discount 
teltene blæser væk ved den mindste 
vind. At de ikke kvalitetsmæssigt er 
konstrueret til den sikkerhed, som 
ellers er gældende for telte. Der 
uddeltes en pjece om telte, der var 
blæst ned. Indenrigs-og Boligmini-
sterens svar hertil var, at der her var 

et bevis for, at det var såvel små som 
store og certificerede telte, der kan 
blæse omkuld!

Svært for kunderne at 
gennemskue
Claus Petersen fremførte også det 
uheldige ved ændringen med, at 
den har medvirket til konkurrencefor-
vridning. Udlejere har indkøbt dis-
counttelte til billige penge og udlejer 
dem til beløb, som ikke er rentable. 
Kunderne orienteres ikke om teltenes 
kvalitet. Blot om at der lovmæssigt 
ikke er krav om, at de skal være god-
kendte og at de frit vil kunne opstil-
les. Det er urimelige markedsvilkår for 

60 millioner for udvikling 
af et digitalt styresystem
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os, som giver kunderne professio-
nelle telte og gør alt for at sikre, at de 
bliver ståede under alle vindforhold.

Han fremførte Brancheforeningens 
strategiplan hvoraf det fremgår, at 
det er målet, at der ved alle teltopstil-
linger som minimum er en uddannet  
teltmontør. Indenrigs-og Boligmini-
ster Kaare Dybvad Lee lyttede til for-
slaget, men kommenterede det ikke.

Festarrangører kapitulerer
Martin Andersen, Herning Tivolipark, 
nævnte også ønsket om ”En fest – en 
ansøgning” Han understregede, at 
det var et vigtigt problem at få løst, 
da mange festarrangører kapitulerer 
og forsvinder. Der mangler arvtagere, 
men de holder sig væk grundet de 
mange administrative krav der er til 
afvikling af fester. Han henviste her 
til den skov, der er af ansøgninger til 
forskellige instanser.

60 millioner kroner for 
udvikling
Indenrigs- og Boligminister Kaare 
Dybvad Bek oplyste, at regeringen 
og Folketinget arbejder på at få løst 
opgaven. Han understregede, at det 
ikke er nogen let opgave. De store 
kommuner har fundet ordninger på 
at løse opgaverne. Mange styrelser 
ser ikke noget formål med at lave 
ændringerne og finder det umuligt 
at lave. Hertil kommer, at beregnin-
ger viser, at det vil koste omkring 60 
millioner kroner at løse den digitale 
omstilling. Det er med til at sætte 
grænser, fremførte Indenrigs- og 
Boligminister Kaare Dybvad Bek.

Underminerer 
festudlejningsbranchen
Brancheforeningsformand Claus 
Petersen fremførte vigtigheden af 
hurtigst muligt at få en løsning i sagen. 
- En afgang af ansvarlige for de mange 
lokale sports-, By- og markedsfester, 

festivaler og mange andre kulturelle 
arrangementer vil gøre, at mange luk-
ker ned. De klarer ikke det store ansvar 
de pålægges som arrangører. Det får 
en afsmittende effekt på det lokale 
foreningsliv, da det ikke får det til-
skud, som normalt er blevet betalt til 
dem af overskuddet fra festerne. Det 
betyder en nedgang i udlejningen af 
telte og forlystelser og underminerer 
mulighederne for overlevelse i fest-
udlejningsbranchen. Det bør stop-
pes, understregede formand Claus 
Petersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

Deltager i besøget
Repræsentanter ved ministerbesøget 
var Brancheforeningsformand Claus 
Petersen, Bjarne Ernst, Zederkof, 
Martin Andersen, Herning Tivolipark, 
Stine Rasmussen, Smartos Telte – din 
lokale festudlejer, Skælskør, Konsu-
lent Heine Pedersen og Folketings-
medlem Bjarne Laustsen.
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Sæt fokus på 
indtjening og 

udvikling

Forøg 
indtjeningen via 

forretningsplaner 
og støtteordninger

Få værktøjer til at sikre lønsomhed og 
en plan for udvikling af din virksomhed. 
Det sammen med engagerede kollegaer 
i Brancheforeningen Danske Festudlejere.

Sammen med Aalborg Handelsskole til-
byder vi et kursusforløb, hvor der sættes 
fokus på:
•	 	Er	 du	 sikker	 på,	 at	 du	 kommer	 til	 at	

tjene penge, hvis dit tilbud bliver 
accepteret?

•	 	Kan	 det	 betale	 sig	 at	 indkøbe	 nyt	
materiel?

•	 	Hvor	afhængig	er	din	virksomhed	af	
dine medarbejdere?

•	 	Hvordan	forventer	du,	at	din	virksom-
hed vil udvikle sig de kommende år?

Kursusindhold
•	 Prissætning	og	beregning	af	tilbud
•	 Budgetlægning
•	 Regnskabsstyring
•	 Virksomheds	økonomi	og	fremtid
•	 Kalkulationer	og	nøgletal
•	 	Knæk	dit	 regnskab	og	brug	de	 rele-

vante nøgletal
•	 	Forretningsplan,	udvikling	og	investe-

ringer
•	 Formidling	af	nøgletal
•	 	Udfordringer	 i	 branchen,	 sæson	 og	

medarbejdere.

Afvikling: 28. februar - 3. marts 2022 
på Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 
Ranum. Kurset holdes som et internat-
kursus med undervisning fra kl. 08.00 – 
15.30. Der er mulighed for indkvartering 
fra søndag, den 27. februar 2022 kl. 
16.00.
Tilmeldingsfrist: 14. februar 2022.
Yderligere information: Kontakt Heine på 
mail: heine@festudlejer.dk eller 
mobil 21 42 68 39. 

Forøg indtjeningen via forretningsplaner og 
støtteordninger
•	 	Er	du	klar	 til	nye	 initiativer	 i	din	 forretning,	

men ved ikke helt, hvordan du skal begyn-
de?

•	 	Hvilke	overvejelser	skal	du	rundt	om	for	at	
øge sandsynligheden for, at initiativet lyk-
kes?

•	 	Hvordan	 får	 du	 opstillet	 forudsætninger,	
mål og delmål samt tidsplan for nye tiltag?

Hvis du mangler svar på nogle af ovenstående 
spørgsmål, så bør du overveje at deltage på 
kurset ”Forøg indtjeningen via forretningsplaner 
og støtteordninger”, der er målrettet medlem-
mer af Brancheforeningen Danske Festudlejere.

På kurset bliver du klædt bedre på til at afsøge 
nye forretningsmuligheder – med henblik på 
det praktiske arbejde med udvikling og forny-
else. Du får ligeledes indblik i enkle metoder 
til at lede en udviklingsproces. Eksempelvis 
udvælge nye produkter, nye arbejdsprocesser, 
ny teknologi, arbejdsmiljø m.v.

Kursusindhold:
•	 Afdækning	af	nye	forretningsmuligheder	
•	 Ledelse	af	udviklingsproces
•	 Udregne	omsætningspotentiale	
•	 	Estimere	udgifter	i	forskellige	omkostnings-

kategorier
•	 	Optimering	 af	 virksomhedens	 indtjening	

gennem støtteordninger.

Afvikling: 14. - 17. marts 2022 på Vitskøl 
Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum. Kurset hol-
des som et internatkursus med undervisning fra 
kl. 08.00 – 15.30. Der er mulighed for indkvar-
tering fra søndag, den 13. marts 2022 kl. 16.00.
Tilmeldingsfrist: 14. februar 2022.
Yderligere information: Kontakt Heine på 
mail: heine@festudlejer.dk eller 
mobil 21 42 68 39. Le
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Bliv stærkere på 
ledelse og online 

markedsføring

Bliv stærkere på ledelse og online markedsføring
Skab trivsel og høj motivation i virksomheden og 
forøg salg og indtjening med online markedsføring.

•	 	Hvordan	bliver	du	opfattet	som	leder	–	og	hvad	
betyder situationsbestemt ledelse?

•	 	Hvordan	sikrer	du	virksomheden	de	rette	kompe-
tencer hos medarbejderne?

•	 	Hvad	 bør	 virksomhedens	 hjemmeside	 indehol-
de?

•	 	Hvilke	fordele	kan	skabes	gennem	online	salg	og	
markedsføring?

På kurset får du at viden om, hvordan du gennem 
situationsbestemt ledelse kan skabe trivsel og moti-
vation – og samtidig fremme effektivitet og produk-
tivitet. Det er vigtigt at sikre de nødvendige kompe-
tencer i virksomheden, og som leder skal du sørge 
for at uddelegere ansvar, beslutninger og opgaver.

Kursusindhold:
•	 Hvad	er	situationsbestemt	ledelse?
•	 Ledelsestyper	og	roller
•	 	Udnyt	 medarbejdernes	 kompetencer	 bedst	

muligt til opgaveløsning
•	 	Uddelegering	af	ansvar,	beslutninger	og	arbejds-

opgaver til den enkelte medarbejder
•	 	Udvikling	 af	 rentable	 online	 markedsføringskon-

cepter
•	 Produkt-og	målgruppedifferentiering
•	 	Udvikling	 af	 hjemmeside	 og	 online	 markedsfø-

ringsbudskaber
•	 Opbygning	af	online	kundeloyalitetsgrogrammer.

Afvikling: 21. - 24. marts 2022 på Vitskøl Kloster, 
Viborgvej 475, 9681 Ranum. Kurset holdes som et 
internatkursus med undervisning fra kl. 08.00 – 15.30. 
Der er mulighed for indkvartering fra søndag, den 20. 
marts 2022 kl. 16.00.
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2022.
Yderligere information: Kontakt Heine på 
mail: heine@festudlejer.dk eller 
mobil 21 42 68 39. 

Praktiske informationer:
Tilmelding: Tilmelding sker på www.voksenuddannelse.
dk. 
Sæt fokus på indtjening og udvikling: 
Tast 851402kh2amoko2x i søgefeltet
Forøg indtjeningen via forretningsplaner og  
støtteordninger:
Tast 851402kh2amlede1x i søgefeltet
Bliv stærkere på ledelse og online markedsføring:
Tast 851402kh2amind1x i søgefeltet

Kontakt gerne kursussekretær Tina Nørgaard 
– tlf. 91 33 33 09.
Pris: Prisen er kr. 504,00 for deltagere i AMU-målgruppen. 
For andre deltagere (højere eller videregående uddannelse) 
betales fuld pris på kr. 2.176,00 (2021 priser). 
Løntabsgodtgørelse: Der er mulighed for at søge VEU-
godtgørelse efter gældende regler. Satsen er pr. dag pr. 
deltager kr. 893,00.
Tilskud til kost og logi: Såfremt du er i AMU-målgrup-
pen, og der er mere end 120 kilometer i transport mellem 
din bopæl og kursusstedet og retur, kan du søge op til kr. 
500,00 pr. dag i tilskud til kost og logi.
Kørselsgodtgørelse: Har du mere end 120 kilo-
meter i transport mellem din bopæl og kursusste-
det og retur, vil du kunne få kørselsgodtgørelse.
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Borgmester Iselin Wilhelmsen er stolt 
over at kunne byde tusindvis af gæster 
fra hele verdenen velkommen til Vågå.

Med skib sejles turisterne til et bestemt sted 
ved Gjende og herfra går turen tilbage på gå-
ben over Besseggen.

Vejret skifter hele tiden. Pludselig er 
man fanget i kraftige skyer.

Mange steder i naturområderne er der 
mulighed for at købe god mad med 
lokale retter.

Lemonsjø Fjellstue Kro byder på over-
natning i hytter og er et anbefalelses-
værdigt sted at bo. 

Fra Lemonsjø Fjellstue er der kort af-
stand til et utal af aktiviteter.

Vågå er  
verdens naturperle

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Sommerferien blev anderledes for 
mange danskere. Med åbning af 
grænserne til vore nabolande Norge, 
Island og Tyskland kom ferie drøm-
mene på prøve. Mange valgte at blive 
i Danmark og udforske det skønne 
land vi har. Andre valgte at skifte 
badeskoene fra syden ud til vandre-
støvler og udforske det norske land-
skab.

Valfart af turister fra hele 
verdenen
Vågå er et af Norges mest eftertrag-
tede feriesteder. Med placeringen for 
foden af tre naturreservater (Jotunhei-
men-, Rondane- og Dovrefjell nasjo-
nalparker) og et konstant udbud af 
aktiviteter kalder turisterne landsbyen 
og kommunen for verdens bedste 
feriested. Hver årstid sine aktiviteter 
og naturstemninger. Mange valfarter 
hertil.

Den danske kongefamilies 
ynglingssted
Det samme gør den norske konge-
familie Dronning Sonja og Dronning 
Margrethe og daværende Prins Hen-
rik har ofte besøgt lands byen og 
området. I en lille privat og lukket 
gårdstun, har de kunnet trække vej-
ret dybt og indåndet den friske luft. 

Nydt udsigten og freden ved at være 
på et sted, hvor ro og fred præger 
hverdagen.

Naturen byder på alt
Sommeren har budt på en række 
friluftaktiviteter. Fiskeri i søer og elve 
er populært. For vovehalsene er der 
gang i paraglidning. Fra de mange 
hundrede meter liggende pladser er 
der start på mange flyveture ud over 
dalene. Der er rig mulighed for gåture 
i fjeldet eller på mange af de vandre-
stier der er i området. Vil man nyde 
en sejlads på en af de mange søer, så 
er der god mulighed herfor.

Naturen byder på alt
De kæmpe arealer og den varierede 
natur gør at man ikke skal tænke på at 
holde afstand. Der er masser af plads. 
Sommerhusene i bjergområdet ligger 
spredt og med stor afstand. Vejret 
forandrer sig konstant. Det solrige vejr 
kan hurtig skifte til at være overskyet. 
Det er vind og vejr der bestemmer 
skiftene. Hver time byder på mange 
spændende vejr med hver sin ople-
velse.

Verdens ældste trækirke
Er man ikke så meget til at bo i høj-
derne så byder Vågå på fine hotel-
muligheder. Er lysten til at udforske 
landsbyen og omegnens historie, så 
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Turister fra hele verdenen drager til Gjende for 
her at gå ad langs bjergene.

Er der ikke plads på hotellerne i nasjonalpar-
kene så tilbydes der overnatning i telte.

Hele tiden dukker der nye flotte naturperler 
op.

Stein Ålstedt ses her ved et af sine 
overnatningstelte.

Et privat område ligger få kilometer fra 
Vågå og er et yndet sted for både den 
danske og norske kongefamilie.

Vælger man at overnatte i telt så er 
mulighederne mange.

Der findes bjørne i naturparkerne. 
Her er det dog en udstoppet 
bjørn der tager imod turisterne.

Vågå kirke er et fantastisk sted at be-
søge. 

Vågå kirke er en af verdens ældste 
trækirker.

er der rig mulighed herfor. Landsby-
ens trækirke, som er en af verdens 
ældste stavkirker, er et besøg værd. 
Her emmer af nostalgi. Det samme 
gør der på fjeldet over byen. I en 
gammel stavbygning ligger museet 
med den fineste udsigt over byen. 
Et sted som er byens samlingssted 
ved bryllupper, familiefester og 
mange andre sammenkomster. Et 
sted hvor dets hundredeårige stil 
er bibeholdt og hvor historie ople-
velser emmer. Hertil kommer at der 
i landsbyen er mange turistsevær-
digheder, der er værd at aflægge 
et besøg.

Der er altid gang i aktiviteter
Når sommergæsterne har forladt 
sommerområdet, så tager vintervej-
ret over. Sportsaktiviteterne skifter til 
mange former for skiløb og skihop. 

Der holdes mange konkurrencer i de 
forskellige sportsgrene. De fortsætter 
frem til langt inde i foråret, hvor som-
meren vender tilbage. Hele tider er 
der nye aktiviteter og mange turister 
til at bakke op.

Fra tætpakkede strande til 
afstand 
Coronatiden med et indskrænket rej-
semønster at planlægge ud fra, har 
givet mange nye udfordringer. Om 
det fremadrettet ændrer på vort rej-
semønster, tror jeg på. Vi vil i meget 
lang tid huske på de dybe spor, 
som coronakrisen skabte med mange 
dødsfald. Vi vil væk fra områder med 
store hoteller, fyldte swimmingpools, 
tætpakkede strande. Vi vil godt være 
der, hvor der er afstand til andre 
turister. Vågå er et godt tilbud på 
fornyelse.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Det at der altid er opbakning fra 
frivillige ved afholdelse af lokale akti-
viteter er slut. Flere og flere melder 
fra og festarrangører må erkende at 
der skal penge på bordet for at få 
de frivillige til at hjælpe. Et ja opnås 
ved en personlig kontakt til de frivil-
lige. Et manglende svar er resulta-
tet, hvis der rundsendes en skrivelse 
med opfordring til en frivillig indsats. 
Erkendelsen er at alting ikke er som i 
gamle dage. At det bliver sværere at 

lave by- og markedsfester, idræts- og 
sportsstævner, festivaler og meget 
andet, hvor der kræves frivillige hæn-
der til at hjælpe til.

Der skal sorte kroner på bordet
Coronakrisen har været med til at tage 
lysten fra mange. Det at noget har 
været lukket ned har gjort, at man har 
mistet kontakten. Det betyder også 
for mange, at de ikke ønsker at være 
blandt de frivillige mere. Skal de 
medvirke, så skal der sorte kroner på 
bordet. Det betyder at mange event-

magere står med nye problemstil-
linger. Det gør at flere ledere af lokale 
events kaster håndklædet i ringen. De 
kan ikke få tingene til at hænge sam-
men økonomisk.

Livskvaliteten reduceres
- Den lokale opbakning til frivil-
ligt arbejde er på retur alle steder. 
Idrætsklubber, skoler, lokale forenin-
ger, lokalradioer, festivaler, by- og 
markedsfester og mange, mange flere 
oplever det. Det er dræbende for 
kulturlivet. Mange tør ikke starte akti-
viteter op. Kulturlivet bliver fattigere. 
Folk bliver mere ensomme ved at 
fjernsynet er deres kontakt til verde-
nen. De sociale relationer minimeres, 
ensomheden med stress og depres-
sioner øges. Hvert trin ned ad stigen 
betyder færre menneskelige værdier 
og reduceret livskvalitet, siger For-
mand for Sammenslutningen af By- 
og Markedsfester, Otto Skak.

Bureaukratiske regler bør 
fjernes
- Det er en farlig udvikling, som vore 
politikere bør være opmærksomme 
på. De bør medvirke til at støtte op 
om de ildsjæle og arbejdsheste vi 
har i mange kulturelle sammenhæn-
ge. I stedet for at stramme kravene 
og indføre bureaukratiske regler bør 
de fritage dem fra alle de krav, der er 

Fjern de 
bureaukratiske krav 

og skab livFrivillige udfører et stort og ulønnet arbejde men er på retur.

Markedspladser trækker tusinder af mennesker.

Byfester er et kulturelt samlingspunkt og 
af stor betydning for alle aldersgrupper.

Markeder samler mange gæster og er 
afhængig af frivillige hjælpere.

Forlystelser af mange slags er et godt 
samlingspunkt.
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fra mange myndigheder. Det kan ikke 
være rigtigt, at der skal være en fuld-
tids kontorhjælp for at udfærdige 
de 40 – 50 ansøgninger som der let 
kræves for at gennemføre en fest.

Lad de frivillige opleve succes!
- Der skal laves en betydelig indsats 
for at stoppe udviklingen. Lad ildsjæ-
lene lave det, de er gode til, nem-
lig fester som samler folk. Lad dem 
få successer med deres indsats, så 
der opnås overskud, som støtter det 
lokale ungdomsarbejde og sociale 
projekter. Giv dem et skulderklap for 
deres indsats og giv dem lyst til at 
yde en ekstra indsats. Det mangler i 
dag. 
Har vi ikke de frivillige som foregangs-
mænd, så har vi ej heller de lokale 
sociale festligheder.

Foreningslivet reduceres
- Det får en afsmittende virkning. 
Lokalforeningerne får ikke den vigtige 
del af de overskud. Det reducerer 
deres muligheder for at drive for-
eningerne. Kontingentet må sættes 

op, hvilket gør at børn fra de svageste 
familier falder fra. Børnene vil blive 
fanget af tv, videoer, film, compu-
terspil og andre stillesiddende akti-
viteter. De savner den sociale kon-
takt. Mister kontakten til deres venner 
og bliver en udfordring i skolerne, 
understreger Otto Skak.

Familierne er presset
- Mange familier er ikke i stand til 
at håndtere de problemstillinger, 
der presser sig på. Forældrene bli-
ver mere hjemmearbejdende og får 
ikke den vigtige sociale kontakt med 
deres kollegaer, som de har fået tidli-
gere. Kæresten finder de på internet 
i stedet for i markedsteltet. Der er 
mange røde lamper der blinker. Lyt 
derfor til de vigtige meldinger, der 
kommer fra os, der oplever dem. 
Pludseligt er vi så langt ude, at tin-
gene ikke kan vendes. Måske er vi 
allerede der, hvor det er for sent. 
Men! Vi bør tildeles overskud til at 
gøre det bedst mulige, slutter Otto 
Skak, formand for Sammenslutningen 
af By- og Markedsfester.

Mange foreninger tjener penge på for-
skellige aktiviteter.

Vi støtter gerne foreningslivet 
under byfesterne.

Samværet ved lokale aktiviteter er en 
vigtig social begivenhed.

Det er uoverskueligt hvis der ikke kan 
skaffes frivillige til at bemande barerne.

De frivillige trækker et stort læs når der 
er udfordringer i det lokale.

Glæden ved at blive set er stor alle steder. Det er sjovt men ulønnet er kutymen mange steder.
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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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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

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

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

91 cm

74 cm

61 cm

Ø 118 cm

Ø 153 cm

Ø 183 cm

NYHED!
med sort bordplade!

183 cm x 76 cm

245 cm x 76 cm

Cafe bord Ø 84 cm

NYHED!
Let og kompakt klapstol 

fra LIFETIME

Virkelig kraftig polsterstol 

7 mm træ i sæde og ryg !

Til 24 stabelstole

NYHED!
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Hvor mange  
flugtveje skal der 
være i et telt?
SVAR: En! Det i form af en dør, 
en åbning eller anden mulighed 
for at komme ud af teltet på en 
let måde. Udgangene skal føre 
direkte ud til terræn i det fri.

Hvor mange 
gasinstallationer må 
der være i et telt?
SVAR: 5 stk. F-gasinstallationer, 
herunder kogeplader m.v., trans-
portable varmovne til F-gas, inkl. 
de F-gasflasker, der aktuelt er i 
brug. 

Må der ske overnatninger i et telt,  
der bruges som salgsbod?
SVAR: Ja! Der må overnatte op til to personer i en salgsbod. Det kræver, at der 
opsættes en røgalarm. Der skal være en vagt, der runderer i salgsområdet fra 
kl. 22.00 – 08.00. 

Hvad er en 
arrangementsplan?
SVAR: Arrangementsplanen er 
en del af den dokumentation, 
der skal indsendes til kommunen 
mindst 4 uger før et forsam-
lingstelt, et camping- eller et 
salgsområde til mere den 150 
personer tages i brug. Her skal 
angives placering, indretning og 
brug af de enkelte delområder. 

Hvornår skal 
der benyttes 
flugtvejsbelysning i 
et telt?
SVAR: Når teltet benyttes efter 
mørkets frembrud. Uden for 
den tid og hvis teltets materialer 
og udformning ikke udelukker 
en rimelig dagslysmængde, kan 
belysning af flugtvejsskilte og 
panikbelysning undlades.. 

Hvad er præ-certifi-
cerede løsninger?
SVAR: Det er løsninger der - når 
de anvendes i deres helhed - sik-
rer at Bygningsreglementets krav 
overholdes.

Hvad må benyttes 
til opvarmning af et 
festtelt?
SVAR: El-varme eller gasfyrede 
aggregater med direkte for-
dampning. Olie- og gasfyrede 
aggregater til rumopvarmning 
skal placeres mindst 5,0 m. fra 
festteltet.

Er der krav til 
gasinstallationer?
SVAR: Ja! Gasinstallationer skal 
opfylde bestemmelserne i gas-
reglementet udstedt af Sikker-
hedsstyrelsen. Gyldig gasinstal-
lationsattest skal forefindes og 
den autoriserede virksomhed skal 
anbringe mærkat på apparaterne, 
når de er blevet kontrollerede.

Må der ligge 
brandbare materialer 
op ad et telt?
SVAR: Nej! Halm eller andet 
brandbart materiale skal placeres 
i en afstand på min. 10 meter fra 
et telt.

Skal man skrive et 
brev til kommunen 
for at få en bygge-
tilladelse til et telt?
SVAR: Nej! Det skal ske via den 
digitale løsning, som kommunen 
anvender.

Regnes et telt hvor 
der tilberedes og 
sælges mad fra som 
et telt, når der ikke 
opholder sig kunder?
SVAR: Nej det betragtes som en 
salgsbod.

Hvornår skal der 
placeres brand-
slukningsmateriel i 
et telt?
SVAR: Når et 1-etages telt er 
større end 1.000 m2 eller til flere 
end 150 personer. Der skal være, 
så der kan foretages en indle-
dende slukning. Håndsluknings-
udstyret skal anbringes et synligt 
sted og være let tilgængeligt. 
Om muligt skal det place-
res ved teltets udgange.

Må der opstilles 
affaldscontainere op 
ad et telt?
SVAR: Ja! Men ikke med et rum-
fang på over 1 m3.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Blandt festudlejere tales der om, hvor travlt man har og har 
haft. Ikke om hvordan bundlinjen ser ud og om indsatsen 
honorerer sig. Mange har lukket øjnene for de prisstigninger, 
der er og har været Det gør, at priserne for udlejning af telte 
er de samme som for 5 år siden. Angsten for at man ikke får 
de ordrer man har haft tidligere gør, at priserne står stille.

Det bliver aldrig en sund forretning
Kun få har lavet en nøjagtig kalkulation af, hvad udlejnings-
prisen skal være for at få overskud. Man kigger på, hvad 
andre festudlejeres priser er og man lægger sig lidt under 
dem. Nystartede ser de lokale priser og sætter priserne til 
10 – 15 % under. Man spørger sig selv om, hvad der går 
galt. Det bliver aldrig en sund forretning at have udlejninger, 
hvor man tjener begrænset eller lidt og hvor man måske 
næsten sætter penge til.

Er alle relevante poster med?
Brancheforeningen Danske Festudlejere opfordrer derfor 
alle til en nøje gennemgang af ens budget, på såvel ind-
tægts- som udgiftssiden. Lav en vurdering af, om man nu 
har alle relevante udgiftsposter med. Om prisudviklingen 
gør, at der skal justeres i priserne.

Kraftige prisstigninger
Det er især en udfordring efter sæsonen 2021. Her er store 
udgifter blevet større. Lønningerne har fået den største stig-
ning i mange år. Benzin og dieselolie er steget kraftigt. Alle 
råvarer har været på himmelflugt. Indkøb af materiel der 
kommer fra østen er steget betydeligt, da fragtomkostnin-
gerne er steget kolossalt. Disse ting er kun nogle af mange, 

Hvor lang tid de forskellige arbejdsfunktioner tager er afhængig 
af medarbejderen.

Rengøring af duge m.v. 
efter udlejningerne er en 

vigtig post at få med.

Arbejdet med at krane materiellet på og af tager tid og koster 
penge. Det gør vedligehold og reparation af kranen også.

Hvor meget tid skal der bruges til at fragte tingene til og fra 
opstillingsstedet hos kunden?

Hvad koster det at lægge gulv i et telt? Timerne løber hurtigt 
op.

Lav dine kalkulationer,  
så der kan tjenes penge
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men har stor betydning for, hvordan bundlinjen kommer til 
at se ud, hvis man ikke gør noget.

Hvordan laves en positiv bundlinje
Brancheforeningen har taget initiativ til at udruste medlem-
merne til at lave kalkulationer og gennemgå budgettet med 
en tættekam. Sammen med Aalborg Handelsskole blev der 
afviklet et ugekursus i dagene 16. – 20. januar 2022. Her blev 
der set på udregningen af udlejningspriser. Sammen med 
kyndige undervisere blev posen rystet og blikket blev alvor-
ligt rettet imod hvordan udlejningspriserne skal beregnes. 
Hvordan der kan komme en mere positiv bundlinje m.v.

Alle vinkler skal med
Det kan give et stort udbytte at deltage i et sådant kursus. 
Sammen med dygtige undervisere og kollegaer fra hele lan-
det blev der taget fat på problemstillingerne. Grundlaget for 
at udarbejde et budget er forskellig. At lave en kalkulation 
for de udgifter, der fremkommer ved at levere forskellige 
ydelser, er næsten ens. Vigtigt er det at få alle vinkler med, 
så lejepriserne bliver så realistiske som mulig.

Målet er et rimeligt udbytte
Der har aldrig tidligere været arrangeret et sådan kursusfor-
løb, men der blev taget godt imod det og et nyt er på vej. 
Får jer tilmeldt så i sammen med kollegaer kan få lavet så 
realistiske kalkulationer som mulig. 

Målet er ikke, at vi skal tage samme udlejningspriser. Målet 
er, at alle vil få et rimeligt udbytte af deres indsats.

Skærpede krav koster
Mange tænker ikke over de skærpede krav, der i certifice-
ringsperioden har været pålagt festudlejningsbranchen. Vi 
er blevet ansvarlig for en række ting. Bøder kan udskrives, 
hvis man undlader at lave lovmæssige krav. Tidligere var 
det bagateller. Nu er det en masse krav, der skal leves op til. 
Klæd derfor dig selv og administrative medarbejdere på til 
at tage de vigtige opgaver, der ligger i at udregne de rigtige 
udlejningspriser.

Det er svært at vide, hvor lang tid en arbejdsopgave tager.

Arten af de telte, der opstilles, er afgørende for, hvil-
ket tidsforbrug der er ved opstilling og nedtagning.

Vindforholdene har stor betydning for tidsforbruget, når et telt 
skal stilles op og tages ned.

Vedligeholdelse af materiellet skal også dækkes ind af lejepri-
sen.

Jo flere arbejdsfunktioner der er, jo flere timer ryger der på 
omkostningerne.
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Kjær  Advokatfirma 

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

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!
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Der var mange af de fra Branche-
foreningen Danske Festudlejere, der 
deltog i besøget på Christiania, der 
kendte til Fristaden og dens 50-årige 
historie og som aldrig havde set 
området. Det blev der rådet bod på 
med et vellykket besøg. 

Den demokratisk styrede 
fristad
Et meget informativt oplæg af en 
christianit, som havde fulgt udvik-
lingen fra Bådsmandskaserne og til 
det Christiania der er i dag, fortalte 
levende om stedet. Ønskerne var fra 
de, der etablerede Christiania, at her 
ville de bo, leve, arbejde alternativt 
i forhold til det normale Danmark. 
Et mål som i høj grad er nået, men 

som landets politikere har skabt pro-
blemer omkring. Siden 2000 har der 
været en række krav, som beboerne 
har skullet leve op til og som styres af 
det demokrati, der udgør ledelsen af 
Christiania.

En rundvisning i Christiania satte tin-
gene i relief for deltagerne. Her kunne 
man se tingene i virkeligheden og 
danne sig sit eget indtryk af, hvad 
man mener om fristaden.

Jyderne førte an
Efter foredrag og rundvisning var der 
jubilæumsreception på Christiania 
restauranten ”Spiseloppen”. Bran-
cheforeningsformand Claus Petersen, 
Brancheforeningen Danske Festud-
lejere, skitserede kort grundlag og 
opstart af Danmarks Serviceudlejer-

forening. Fra starten var det jyske ser-
viceudlejere, der samledes og kunne 
optages. Senere blev det også muligt 
for udlejere fra andre dele af Danmark 
at blive medlemmer.
Efter jubilæumsreceptionen var der 
fælles spisning og hyggeligt samvær 
i ”Spiseloppen”. 

Christiania er noget helt andet
Fristaden Christiania har sit helt eget 
miljø.

Brancheforeningsformand Claus Peter-
sen måtte have hjælp med lys fra en 
mobiltelefon, da han oplæste jubilæ-
ums talen.

Før rundvisningen på Christiania blev der holdt et spændende 
oplæg om de 50 år fristaden havde eksisteret.

Der er ikke andre steder i Danmark, hvor de gamle 
værdier fastholdes som på Christiania.

Mange steder på Christiania er der en helt speciel 
stemning med musik og tændte hash-piber.
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Konsekvens og klare regler  
ændrede ungdomsfester

At se sit idol på nært hold er en stor oplevelse for de unge.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Stærkt berusede teenagere, der 
væltede rundt ved halballer rundt 
omkring i Danmark blev fortid, da en 
ny model blev prøvet. Et samarbejde 
mellem ungdomspoliti, ungdoms-
klubber, kriminal-forbundet, kom-
muner, ungdomsråd, Fritidsklubben 
Fristedet i Aalborg og Ranum Teltud-
lejning som initiativtager og støttet 
af Spar Nord Fonden, fik ændret de 
kedelige tendenser.

Erkendelsen af at de unge under 
18 år gerne vil mødes og at fester 
godt kan køres uden indtagelse af 
alkohol og euforiserende stoffet var 
der. Spørgsmålet var blot, hvordan 
der kunne skabes nogle rammer, som 
var tiltrækkende for de unge. Den 
opgave påtog Fristedet, Aalborg, der 
til dagligt arbejder med aldersgrup-
pen 14 - 18-årige, sig sammen med 
Ranum Teltudlejning, som leverede 
forlystelser til et utal af fester rundt 
omkring i Danmark.

Fokus på spiritus og stoffer
Et legeland blev reduceret i antal 
forlystelser. Kæmpe scene og stort 
tilskuer område blev etableret. Popu-
lær discjockey og kendte bands som 

Nick and Jay, Alfabeet, Infernal, Anna 
David og Johnny Hefty blev hyret ind. 
Fristedets ældste og tidligere bru-
gere fik vest på og blev sammen med 
en gruppe forældre ansvarlige for ro 
og orden. Grupper fik til opgave at 
opspore, om der var salg af euforise-
rende stoffer og indsmuglet spiritus. 
Arrangementet skulle være alkohol-
og stoffrit, hvorfor der ved indgangen 
var streng kontrol af teenagerne. Der 
blev lavet alkohol-og stof test af alle 
med blanke øjne. De, der klarede 
prøven, blev lukket ind. De, der ikke 
gjorde, fik tilkaldt deres forældre, så 
de kunne sørge for, at de kom hjem.

Springknive og knojern blev 
konfiskeret
En grundig visitation af de unge viste 
sig også at være en nødvendighed. 
Små flasker shots blev fundet place-
ret mange steder på kroppen. Spring-
knive, knojern, euforiserende stoffer 
og andre sjove ting blev placeret 
mange forskellige steder på nogle få 
unge, mens mange kom med gode 
intentioner. De, der havde ulovlige 
stoffer og våben, blev straks overgivet 
til ungdomspolitiet, som kontaktede 
forældrene for afhentning af deres 
teenager.

Fortsættes på side 57

Det alkohol- og stoffrie 
arrangement var en succes  
for de 14 – 18 årige unge.

Sørg for kyndige kontrollører 
til at foretage en grundig 
kontrol ved indgangen.

Har ungdomsskolen dansere, så 
lad dem få succes ved at deltage.

Sørg for at deltagerne får et 
armbånd på, når de har betalt 
deres entre. Uden armbånd, 
ingen adgang.
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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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Fortsat Fra side 55:

3.000 unge mødte op til hvert 
arrangement
Kontrollen virkede og det effektive 
opsyn i hallen lykkedes. Omkring 
3.000 unge mødte op fra hele Nord-
jylland. Spar Nord afdelinger formid-
lede, at der blev arrangeret bustrans-
port til og fra Jump’n Dance arrange-
mentet. Efter fire timer med knald på 
og alene med deltagere fra 12 til og 
med 17 år, var energien brugt op og 
festen lukket ned.

Ingen vilde slagsmål
En herlig aften for 97 % af de unge, 
der deltog. Træls for de, hvis for-
ældre blev tilkaldt, og hvor politiet 
valgte at følge op på deres ulovlige 
våbenbesiddelse. Den konsekvente 
kontrol og bortvisning af påvirkede 
personer gav genklang og betød, at 
antallet af tilfælde blev kraftigt redu-
ceret. En ny model for ungdomsfe-
ster var skabt. Det til glæde for ner-
vøse forældre, der havde problemer 
med at sende deres unge afsted. Det 
for politiet der langt fra skulle rykke 
ud til vilde slagsmål, hvor påvirkede 
unge endte i kamp mod hinanden.

Halballer blev lukket ned
Et stærkt samarbejde mellem private 
initiativer og en lang række offentlige 
institutioner gav resultater og ændrin-
ger. Halballerne, hvor de unge selv 
kunne medbringe spiritus og var 
under opsyn af voksne, blev fortid. 

Friheden til selv ad administrere var 
ude af kontrol. Mange unge fik deres 
debut med alkohol med kedelige 
oplevelser. Forældrene blev utrygge 
og de der holdt opsyn og afviklede 
halfesterne følte, at de mistede sty-
ringen. 

Efter erfaringen med Jump and Dance 
arrangementerne blev mange erfarin-
ger givet videre. Politiet stoppede for 
tilladelser til halfesterne.

Et bredt samarbejde gav 
resultaterne
Jump and Dance-aktiviteten blev i 
tre år en kæmpe succes. Det grun-
det det bredde samarbejde, hvor 
målet var at nå resultater og hvor et 
overskud på arrangementet ikke var 
målet. Tusinder af unge fik kanon 
oplevelser til musik fra deres idoler. 
De fik oplevet samvær med mange 
andre unge fra andre byer og lands-
dele. Arrangørerne fik en lærdom og 
bekræftelse af, at det var nødvendigt 
med konsekvens og klare regler for at 
kunne deltage. 

Fortsættes på side 59

Engager ungdomsklubbens ældste medlemmer, så de har ansvar for arrangementets 
afvikling.

Forlystelser bryder tomheden i en stor hal og skaber glæde hos de unge.

Sørg for at ungepolitiet er synligt under 
arrangementet, så der kan ske hurtige 
handlinger.
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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

» Ohio .- Prof. Cafebord Ø81 x 110 cm

» New York 183 cm Prof. Plastbord

» New York 152 cm Prof. Plastbord

» NY str. New York 200 x 90 cm plastbord

» 13 stk. Texas Prof 183 cm klapbord i rullebur
» 100% ren PE bordplade
» Stålstel Ø28 mm 1,2 mm gods
» 24 fastgørelsespunkter mellem stel og bordplade
» Stabelspor ved vandret stabling
» 1090 kg belastning
» Gummibelagte hjul på vogn og støbt plastbund
» Bordene kan også købes løst til KUN 463.- pr stk. 

Nye produkter nu på lager i sort

Pakke tilbud til ”gl. pris” Kun 7.995.-

* Alle priser er eks. moms og er kun gældende på eksisterende lager.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Spørgsmålet er, hvad man gør for 
ungdommen i dag. Initiativerne er 
gået i stå. Der er private fester, men 
diskoteker m.v. er som udgangspunkt 
lukket for unge under 18 år. Derfor 
kunne det være en opfordring til jer, 
som udlejer forlystelser, at tage kon-
takt til halinspektører, ungdomsklub-
ber m.fl. og tilbyde et samarbejde.
Halinspektøren har lokalerne. I har 
forlystelserne og ungdomsklubberne 
har de unge og ved, hvad de efter-
lyser. I samarbejde vil I kunne få nye 

tiltag op at stå. Lav en plan og beskriv 
den. Udarbejd et grundigt budget, så 
der er et økonomisk overblik. Det til 
eget brug og til de ansøgninger der 
fremsendes til fonde m.v. Ret hen-
vendelse til ungepolitiet og få dem 
med i samarbejdet. Søg forskellige 
fonde, kommunen, politiets forebyg-
gelsespulje, lokale Lions Club‘er og 
andre steder. 
Mulighederne for økonomisk opbak-
ning er mange. Efter Coronakrisen er 
der stillet penge til rådighed for ung-
doms aktiviteter men mange ved ikke 
hvad de skal gøre. En ting er sikkert, 
søger man ikke, får man ikke noget. 
Går man i spidsen, kan det være en 
åbning til andre aktiviteter.
Mangler I ideer og vejledning så kon-
takt Heine Pedersen – Mobil: 21 42 
68 39, mail: heine@festudlejer.dk og 
få en snak.

Initiativ kan 
åbne for andre 
aktiviteter

Fortsat Fra side 57:

Engager en dygtig DJ, som kan holde 
gang i dansegulvet.

For de, der ikke er optaget af dans, kan 
en fodboldkamp være en forløsning.

Lad de unge være medvirkende til at 
finde indslag.

At se sit idol på nært hold er en stor 
oplevelse for de unge.

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Få ugers indsats kan være medvir-
kende til at ændre utrolig meget hos 
et menneske, der er ordblind. Det 
kunne være et fokuspunkt over for 
dine medarbejdere, at du tænker på 
deres situation med hensyn til at læse 
og stave.

Mange tekniske hjælpemidler
Der er kommet mange hjælpemidler 
på banen, der er mere geniale end 
man tror. Værktøjer som kan være 
med til at hjælpe ordblinde på kort 
tid. Det er med at komme i gang og 
vide, at der er muligheder for hjælpe. 
Og mulighederne er faktisk mange 
for ordblinde, der er fyldt 25 år. På 
30 VUC centre i Danmark er man klar 
til at yde gratis undervisning og give 

ordblinde en hjælpende hånd. Det 
af eksperter inden for området, som 
underviser hold med max seks kursi-
ster på et hold.

Undervisningen tilpasses den 
enkelte
Vær klar over, at det for mange 
ordblinde er tabubelagt, og at det 
kan være svært at snakke om deres 
situation. De har ofte oplevet en del 
nederlag og ydmygelser. Det i sko-
len og på arbejdspladser, hvor der 
har været opgaver, som de ikke har 
kunnet løse. Det er derfor vigtigt at 
forklare, at deltagelse i et kursus ikke 
er at komme tilbage til folkeskolen. 
Det er at komme sammen med andre 
med samme problemer og nogle 
undervisere, som har stor erfaring på 
området.

Her kan ordblinde voksne 
søge hjælp
 På landets 30 VUC centre i 
Danmark udbydes ordblindeun-
dervisning for voksne.
 Er du fyldt 25 år, kan du mod-
tage undervisning. Den har til for-
mål at styrke dine læse-, skrive- 
og stavefærdigheder.
 For at få undervisning skal du 
testes for ordblindhed. Testen 
er gratis og foregår på dit lokale 
VUC Center.
 Undervisningen tilpasses den 
enkelte, men du kan maksimalt få 
60 timers hjælp.
 Undervisningen foregår enten 
enkeltvis eller på små hold 
med to til seks deltagere.

Nederlag skal vendes til optur
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Med udlejning og opstilling af telte 
følger et stort ansvar. Det er dit ansvar, 
hvis du som ejer af et telt forestår 
opstillingen. Du er forpligtiget til at 
informere lejerne om en række ting 
vedr. lejemålet og de betingelser der 
er herfor. Sker uheldet, er det vigtigt 
at formaliteterne er i orden. Er de det 
ikke, kan det få betydelige konse-
kvenser for dig som udlejer.

Hvem er ansvarlig?
Med udgangspunkt i Bygningsregle-
mentets vejledning om opstilling af 
transportable konstruktioner, herun-
der telte, tribuner, scener, messestan-
de, portaler, tårne mm. fremgår det 
klart, at det altid er den, der opstiller/
nedtager et telt, som har ansvaret. Er 
det dig eller dit personale, der fore-

står opstillingen, er du den ansvarlige 
herfor. Er det lejeren selv, der forestår 
opstillingen, så er det pågældendes 
ansvar. Er du eller en medarbejder 
leder af opstillingen og har frivillige 
hjælpere til rådighed, så er det dig, 
som er den ansvarlige.

Hvad dækker ansvaret for?
Ansvaret gælder for, at opsætning, 
nedtagning, forankringen og place-
ringen af teltet er i overensstemmelse 
med de krav og vilkår, der er beskre-
vet i certifikatet eller byggetilladelsen. 

En undtagelse er dog, hvis lejeren 
efter en færdig opstilling foretager 
ændringer af konstruktionen. Sker 
det, vil det ikke umiddelbart være 
dit ansvar, hvis konstruktionen ikke er 
stillet korrekt op.

Ulovlig opstilling kan koste 
bøde
Hvis du som ejer af et telt ikke over-
holder de regler og krav til telte, som 
fremgår af byggeloven, bygningsreg-
lementet og bekendtgørelsen om 
certificeringsordning for transporta-

Opstilleren skal overholde de regler, der er i certifikatet for teltet. Gøres det ikke, er det 
ulovligt opstillet.

Det er vigtigt, at alle teltmontører har en uddannelse, men det kræves ikke.

Ansvaret for en teltopstilling har den, 
som har opstillet eller ledet opstillingen 
af et telt.Ansvaret er hos den,

der leder og fordeler

Det er opstillerens ansvar at 
fastgøre teltet efter de krav, der 
er i certifikatet eller som bygge-
godkendelse foreskriver.
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Et telt skal opstilles efter teksten i inspektionscertifikatet.

Det vigtigt, at ens medarbejdere kender 
reglerne. Det kan derfor anbefales, at de 
deltager i teltkurserne.

Ulovligt opstillede telte kan straffes 
med bøde.

Ansvaret dækker opsætning, nedtag-
ning, forankring og placering samt øv-
rige krav, som lovgivningen anviser.

Det skal altid være sikkert at opholde 
sig i et telt. Lejer man et telt, skal det 
opstilles efter de anvisninger, produ-
centen har udstedt.

Leder en medarbejder en tel-
topstilling, er der ejerens an-
svar, hvis lovgivningen ikke 
overholdes.

ble konstruktioner, er der tale om 
en ulovlig opstilling og du kan blive 
straffet med bøde.

Ulovlig opstilling kan ende i 
retten
Det ulovlige forhold skal af bygnings-
myndigheden anmeldes til politiet. 
Politiet foretager efterforskning og kan 
rejse en straffesag. En straffesag er en 
retssag ved domstolene.

Informationspligt over for lejer
Som udlejer skal du også være 
opmærksom om din informations-
pligt over for lejer. Lejer af teltet 
skal have et præcis information om, 
hvordan de må bruge konstruktionen: 
Om der er særlige krav for, hvordan 
konstruktionen skal og må opstilles. 
De skal have information om, hvor-
vidt teltet er certificeret og hvis ja ud 
fra hvilket grundlag. Alternativet kan 
være, at hvis det er over 100 m2, så 
skal der ansøges om byggetilladelse. 
Hertil kommer at de som bruger af et 
telt på over 100 m2 skal ophænges et 
inspektionscertifikat i teltet. Det på et 
for publikum synligt sted.

Brugsvejledning på dansk
Udlejes et telt uden hjælp fra ud 
lejers side og lejer selv forestår opstil-
lingen, så skal ovennævnte informa-
tioner også gives. Hertil kommer, at 
der skal udleveres en tydelig brugs-
anvisning på dansk. Endvidere skal 

du udlevere inspektionscertifikatet 
eller en kopi af dette.

Informationer der skal 
gives til lejer
Som udlejer har du pligt til at 
informere lejer om følgende:
•	Konstruktionens	kapacitet	
(fremgår af inspektionscertifika-
tet) herunder:

a. hvad teltet må anvendes til.

b. hvor mange personer, der 
maksimalt må benytte teltet 
på en gang. 

c. under hvilke vejrforhold 
konstruktionen må anven-
des.

d. hvad skal der gøres, hvis 
vindstyrken overgår den 
som teltet er certificeret til.

e. særlige vilkår, der skal føl-
ges under nærmere angivne 
omstændigheder.

f. Certificeringens udløbsdato 
(fremgår af inspektionscerti-
fikatet).

g. særlige forhold, der skal 
iagttages ved opsætning, 
forankring og nedtagning af 
teltet.

h. særlige forhold ved kon-
struktionens placering i 
forhold til andre konstruk-
tioner.
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Program for Forårsmøde på Scandic Hotel, 
Kolding i dagene 4. – 6. marts 2022:

Fredag, den 4. marts:
Kl. 12.00: Virksomhedsbesøg hos Tinghøj Serviceudlejning.
Kl. 14.00: Indkvartering på Scandic Hotel, Kolding.
Kl. 13.00: Udstillere kan opstille deres stand i Forum Kol-

ding - Bramdrupdam .
Kl. 16.00: Badning i Slotssøbadet
Kl. 19.00:  2 retters middag med efterfølgende kaffe.

Lørdag, den 5. marts:
Kl. 07.00:  Udstillere har adgang til opstilling i Festmesse- 

lokalerne.
Kl. 08.00: Der serveres kaffe/te og rundstykke til udstillerne i 

Festmesseområdet.
Kl. 07.00: Morgenbord for deltagere boende på Scandic 

Hotel, Kolding.
Kl. 07.45: Bus fra Scandic Hotel til Forum Kolding Konfe-

rence- & Idrætscenter.
Kl. 08.00: Eventmøde vedr. den aktuelle situation for festar-

rangører.
  Velkomst ved borgmester eva kjer Hansen, 

kolding kommune. Oplæg ved indenrigs- og 
Boligminister kaare dybvad Bek og kultur- 

og kirkeminister ane Halsboe-Jørgensen. 
”Hvor langt er regeringen nået med: ”Én fest – 
én ansøgning?” ved folketingsmedlem Bjarne 
laustsen, A. ”Hvordan går det med revisio-
nen af certificeringsvejledningen for telte og 
flytbare konstruktioner”? v/ Folketingsmed-
lem erling Bonnesen, V. ”Hvordan oplever vi 
det administrative bøvl” ved souschef michael 
Hedelund, DIF, Idrættens hus. ”Hvilke udfor-
dringer har du som festarrangør i 2022?”. Ikke 
alle har givet tilsagn.

Kl. 09.45:  Bus fra Scandic Hotel til Forum Kolding 
Kl. 10.00 - 14.00:  Festmessen åbnes af borgmester Eva Kjer 

Hansen, Kolding Kommune.
Kl. 13.00:  Frokost serveres under messen.
Kl. 14.15:  Bustransport fra Forum Kolding til Scandic Hotel.
Kl. 15.00:  Generalforsamling i Brancheforeningen Danske 

Festudlejere jf. vedtægterne. Holdes i lokale på 
Forum Kolding Konference- & Idrætscenter.

Kl. 16.30:  Bustransport fra Forum Kolding til Scandic Hotel.
Kl. 18.45:  Velkomstdrinks
Kl. 19.00:  Opstart af festaftenen. Der serveres tre retter 

mad, øl/vand/vin ad libitum til middagen.
Kl. 20.00: Kaffe m.m. 
Kl. 00.30: Natmad.

Virksomhedsbesøg
Festmesse

Generalforsamling
Medlemsbesøg

Forum Kolding 
- Bramdrupdam 

byder på 
de optimale 

faciliteter.

Den store idrætshal  
vil blive omdannet 
til et eldorado for 
festarrangører. Masser af 
nyheder og skarpe priser.
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Søndag, den 6. marts:
Kl. 07.00 – 10.00: Morgenbuffet
Kl. 12.00: Værelserne skal være ryddet.
I ønskes på gensyn og god tur hjem.

Pris for deltagelse pr. person:
Fredag – søndag: kr. 3.129,00 i EV – kr. 2.539,00 i DV
Dækkende 2 retter mad fredag aften / morgenmad lørdag 
og søndag / frokost og kaffe lørdag, deltagelse i generalfor-
samling, festmiddag med vine, øl og vand samt overnatning.
Fredag – lørdag: kr. 1.345,00 i EV – kr. 1.050,00 i DV
Overnatning inkl. 2 retters middag og kaffe kr. 1.150,00 i EV 
- kr. 770,00 i DV samt overnatning. Drikkevarer er for egen 
regning. 
lørdag – søndag: kr. 1.784,00 i EV – kr. 1.489,00 i DV
Inkl. overnatning. Priserne er inkl. moms. Priserne er pr. 
person.

Tilmelding skal ske på digitalt tilmeldings system. Informa-
tion herom sendes pr. mail.
Ønskes yderligere oplysninger kan konsulent 
Heine Pedersen kontaktes på mobil 21 42 68 39 eller 
på mail: heine@festudlejer.dk

Generalforsamling:
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke 

vælges.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Kasseren fremlægger revideret regnskab for 2021 og 

budget for 2022.  
Herunder fastsættelse af kontingent fra og med 2023.

6. Valg til bestyrelsen. Steen Thomsen, Niels Kristian 
Tøsbæk og Henrik Bøtcher er på valg.

7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 skal være formanden 
i hænde på mail: claus@htu.dk senest den 20. februar 
2022.

Kun medlemmer, støttemedlemmer, seniorer, der har betalt 
kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Ønskes der deltagelse i frokosten lørdag middag, skal der 
ske tilmelding til: kontor@nordjysk-udlejning.dk

Senest tilmelding skal ske fredag, d. 1. februar 2022 via 
digital tilmeldingsskema. 

Kun deltagere, der er tilmeldt arrangementet, kan deltage i 
de annoncerede aktiviteter.
Undtaget er Festmessen og morgenmødet.

Der gives ingen penge retur for afbud, der fore-
tages senere end 14 dage før Forårsmødets 
afvikling.
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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, trampoliner,  mini- 
tog, rodeotyre karuseller og klatrevægge. 

• 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.

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

 
Certificering af 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

Teknologisk Institut er godkendt til syn af forlystelser og 
transportable konstruktioner -          reg. nr. 9047.
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Har ros og 
anerkendelse en 
værdi?
SVAR: Ja! Det har en stor betyd-
ning! Har man lavet et godt 
stykke arbejde, er det altid rart 
at få anerkendelse og ros for sin 
indsats. Derfor er det altid godt 
for det psykiske arbejdsmiljø, at 
man roser hinanden, når der er 
en anledning hertil.!

Hvad er vigtigt 
omkring 
arbejdsulykker?
SVAR: Beskrivelse af ulykken 
eller noget, der var lige ved at 
gå galt.
Igangsæt en handlingsplan til 
løsning af det nye problem.
Vurdér, hvor stort problemet 
er, hvad konsekvensen vil kunne 
være, hvis det går galt. Kan man 
dø af det? Få en rygskade eller 
højst et lille blåt mærke.
Hvor sandsynligt er det, at det 
kan gå så galt? Kan det ske hver 
dag eller kun hver tiende år?
Hvor meget fylder problemet på 
arbejdspladsen? Tager det en 
masse energi eller er det noget, 
nærmest ingen tænker på?

Hvor meget må en 
medarbejder løfte 
og bære?
SVAR: Ved løft må en medar-
bejder løfte op til 10 kg. Hvis 
det sker tæt på kroppen ca. 2 
kg. Ved underarmsafstand (ca. 
30 cm.) ca. 7 kg., når det sker i ¾ 
arms afstand (ca. 45 cm).
Ved bæring i ¾ arms afstand ca. 
6 kg. I underarms afstand (ca. 30 
cm.) ca. 12. kg. Tæt på kroppen 
ca. 20 kg.
Ved bæring af byrder bør trans-
portvejen højest være 20 m på 
et plant underlag. Et almindeligt 
trappetrin på transportvejen 
sidestilles med en bæreaf-
stand på ca. 1 meter. 

Skal APV’er være 
tilgængelig for 
medarbejderne?
SVAR: Ja! Medarbejderne skal 
informeres om, hvor APV’er 
findes. De skal have mulighed 
for at læse den på skrift eller 
på PC. Der skal være opslag 
på arbejdspladsen om, hvor 
APV’er findes. Det vil være 
en idé at runddele et kopi af 
APV’er til alle medarbejdere

Hvordan 
gennemføres 
APV’er?
SVAR: Det må I selv bestemme, 
hvordan det skal gennemføres. 
Måden skal bare sikre, at I får øje 
på alle væsentlige arbejdsmiljø-
problemer og at I løser dem.
For nogen vil det være en god 
ide at fx leder og en sikkerheds-
repræsentant interviewer alle 
ansatte og skriver resultaterne 
ned.
De ansatte vil hver især kunne 
udfylde et spørgeskema.
En gruppe vil fx kunne lave kort-
lægningen og herefter frem-
lægge resultaterne for de øvrige 
ansatte, der så kan kommentere 
og tilføje.
Tjekliste og spørgeskema kan 
downloades fra www.bar-ser-
vice.dk 

Hvem skal lave en 
APV (ArbejdsPlads-
Vurdering)?
SVAR: Alle virksomheder med 
ansatte skal ifølge arbejdsmil-
jølovgivningen lave en skriftlig 
APV for alle arbejdsfunktioner 
i virksomheden. Det gælder 
også, når der kun er tale om 
tidsbegrænsede ansættelses-
forhold eller løsarbejde.

Kan arbejdstiden 
have betydning for 
arbejdsmiljøet?
SVAR: Ja! Problemets stør-
relse kan variere meget. Med-
arbejderens bagland har stor 
betydning. Derfor er det vigtigt 
at tage overarbejde, varierede 
arbejdstider, weekendarbejde 
og aftenarbejde op med den 
enkelte. Det der for en kan være 
et problem, er det måske ikke 
for en anden.

Betyder indflydelse 
på eget arbejde 
noget?
SVAR: Ja! Har en medarbejder 
mulighed for at være med til at 
påvirke, hvordan det daglige 
arbejde skal udføres, vil han 
trives ved det. Det kan fx være 
om, hvem man skal arbejde 
sammen med og ved at kolleger 
lytter til en god ide vedrørende 
løsning af en opgave.

Skal APV’er kun 
være skrevet på 
dansk?
SVAR: Nej! Den skal være skre-
vet på et sprog, så alle medar-
bejder vil kunne læse den. Er 
der tyske medarbejdere, skal 
den forefindes på tysk. Er der 
polske ansatte, skal den findes 
med polsk tekst m.v.
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Fotos af Heine Pedersen. 

Her finder du de nye satser for, hvad 
virksomheder kan betale for skattefri 
kilometerpenge og rejseudgifter til 
medarbejdere i 2022.

Befordringsgodtgørelse (kilometer-
penge):
Virksomheden kan skattefrit betale 
kilometerpenge til en medarbejder, 
som benytter egen bil under arbej-
det.

Statens takster for kørsel i bil/motor-
cykel for 2022 er:
•		Indtil	 20.000	 km.	 årligt	 kr.	 3,51	 pr.	

km.
•		Over	 20.000	 km.	 årligt	 kr.	 1,98	 pr.	

km.

Statens takster for kørsel på egen 
cykel, knallert, 45–knallert, scooter 
eller eget el-løbehjul er kr. 0,55 pr. 
km.

Kontrol med kilometerpenge
Virksomheden skal føre kontrol med 
antallet af kørte kilometer for at kunne 
betale kilometerpenge til medarbej-
deren. Arbejdsgiveren skal føre kon-
trol med:
•		Rejsens/kørslens	 erhvervsmæssige	

formål.
•		Rejsens	 start-og	 slutpunkt,	 antallet	

af erhvervsmæssige rejsedage/det 
faktiske antal erhvervsmæssigt kørte 
km, angivelsen heraf samt dato for 
kørslen.

•		Rejsen/kørslens	 mål	 og	 eventuelle	
delmål.

•		Beregning	 af	 rejsegodtgørelsen/
befordringsgodtgørelsen – herun-
der de anvendte satser.

Hvis virksomheden udbetaler mere 
end statens takster for kilometerpen-
ge, skal medarbejderen betale skat af 
hele beløbet. Medarbejderen betaler 
også skat af hele beløbet, hvis han 
eller hun modtager et fast beløb, som 
er uafhængig af antal kørte kilometer.

Befordringsfradrag  
(fradrag for kørsel mellem 
hjem og arbejde):
Medarbejderne har ulighed i forbin-
delse med at tage et skattemæssigt 
fradrag for den afstand, der er mel-
lem medarbejderens bopæl og af 
arbejdsstedet.

Fradraget er uafhængigt af, om med-
arbejderen benytter egen bil eller ej. 
Der kan foretages fradrag, uanset om 
medarbejderen selv kører i bil, eller 
om medarbejderen kører sammen 
med en kollega.
Også hvis medarbejderen vælger at 
tage offentlige transportmidler eller 
for eksempel cykler til arbejdet, kan 
fradraget beregnes ud fra afstanden 
mellem hjem og arbejde.

Satser for indkomståret 2022 
er fastsat til:
•	0	–	24	km.:	Intet	fradrag.
•	25	–120	km.:	Kr.	1.98	pr.	km.
•	Over	120	km.:	Kr.	0,99	pr.	km.
•		Over	 120	 km.	 i	 visse	 udkantskom-

muner: Kr. 1,98 pr. km.

Lønmodtagere kan skattefrit få dækket 
kost, overnatning og drikkevarer efter 
regning.

I sygedagpenge udbetales der et uge-
beløb på kr. 4.465,00 eller efter en 
timesats på kr. 120,68.

Satser for  
kilometerpenge  
og rejseudgifter 2022

Statens takst  
for kørsel i bil  

er for 2022 kr.  
3.51 for de første 
20.000 kilometer. 

Herefter er  
satsen kr. 1.98.



Rejseudgifter
Hvis medarbejderen rejser i forbin-
delse med arbejdet, kan virksomhe-
den skattefrit betale udgifter til mad, 
drikke og overnatning efter regning.

Virksomheden kan derudover betale 
medarbejderen en skattefri godtgø-
relse på 25 % af kostsatsen til at 
dække udgifter til småfornødenheder 
på rejsen.
Virksomheden kan i stedet for at 
dække udgifter vælge at betale med-
arbejderne en skattefri godtgørelse 
for henholdsvis mad og drikke på 
kr. 539,00 (kostsatsen) og kr. 231,00 
(logiafgiften).

Alternativt kan medarbejderne fore-
tage fradrag for faktiske rejseudgif-
ter mod dokumentation eller ved 
anvendelse af standardsatserne. Fra 
og med indkomståret 2022 er loftet 
over fradraget for rejseudgifter kr. 
29.600,00.

Fri kost
Får medarbejderne fri kost på rejsen, 
skal kostsatsen (kr. 539,00) reduceres 
med 15 % for morgenmad, 30 % for 
frokost og 30 % for aftensmad.

Alle skattefrie godtgørelser kræver, at 
der er tale om en rejse på mindst 24 
timer og at medarbejderen overnatter 
i forbindelse med rejsen.

Satser for sygedage,  
G-dage m.m. 2022
Med virkning fra 1. januar 2022 regu-
leres en række satser på arbejds-
løshedsforsikrings område, herunder 
satser for sygedagpenge, G-dage, 
barselsdagpenge, flekslønsydelser 
m.v.

G-dage:
Hel godtgørelse kr. 893,00 pr. dag.
Halv godtgørelse kr. 447,00 pr. dag.

Arbejdsløshedsdagpenge:
Fuldtidsforsikrede  
kr. 19.351,00 pr. md.
Deltidsforsikrede  
kr. 12.901,00 pr. md.

Dimittender:
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med 
forsørgelsespligt) Kr. 15.868,00 pr. 
md.
Dimittend, deltidsforsikrede (med 
forsørgelsespligt) kr. 10.579,00 pr. 
md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden 
forsørgerpligt) kr. 13.836,00 pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (uden 
forsørgerpligt) kr. 9.224,00 pr. md.

50 % satsen (ungesatsen)
Fuldtidsforsikrede
kr. 9.676,00 pr. md.
Deltidsforsikrede
Kr. 6.451,00 pr. md.

Efterløn
Fuldtidsforsikrede (91 pct. Sats)  
kr. 17.609,00 pr. md.
Deltidsforsikrede (91 pct. Sats)  
kr. 11.740,00 pr. md.
Fuldtids forsikrede (100 pct. Sats) 
kr. 19.351,00 pr. md.
Deltids forsikrede (100 pct. Sats)  
kr. 12.901,00 pr. md.
Skattefri præmie, fuld tid  
kr. 13.933,00 pr. portion
Skattefri præmie, deltid  
kr.   9.289,00 pr. portion

Fleksjob og ledighedsydelse
Fleksløntilskud kr. 18.964,00 pr. md.
Ledighedsydelse (89 pct.)  
kr. 17.222,00 pr. md.

Med virkning fra 3. januar 2022 
reguleres en række øvrige satser på 
beskæftigelsesområdet som er føl-
gende:
Sygedagpenge
Ugebeløb kr. 4.465,00 
Timesats kr. 120,68 
Barselsdagpenge
Ugebeløb kr. 4.465,00

I barselspenge udbetales der et ugebe-
løb på kr. 4.465,00.

Klares transporten på en Puck Maxi 
så vil der kunne afregnes kr. 0,55 pr. 
kilometer.

Benytter man motorcykel til transport vil 
statens takst være kr. 3.51 for de første 
20.000 kilometer.

Der kan skattefrit kompenseres for over-
natning efter regning.
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Fuldtidsforsikrede efterløn-
nere får fra 1. januar 2022 
en månedlig ydelse på kr. 
17.609.00.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen. 

Reglerne for hvornår scener skal certificeres eller byggesags- 
godkendes kan virke uoverskuelige, men er det ikke. Er de 
under en meter i højden kræves der ingen godkendelse. 
Det gælder for såvel inden- som udendørs opstillede sce-
ner. 

Reglerne er de samme inden- som udendørs
Er scenerne over 1 m i højden, så skal de være certificerede 
eller der skal indhentes en byggesagsgodkendelse. Her 
gælder det igen, at det er for scener, der opstilles såvel 
udendørs som indendørs.
Det gælder også for overdækninger over scener, hvis over-
dækningen er mere end 50 m2. Det uanset hvilken højde 
scenen har.

Scener på over 50 m2 kræver certificering
Sker der en sammenkobling mellem overdækning (typisk et 
telt) og scene podiet gælder der for scener over 50 m2, at 

sammenkoblingen skal være beregnet og normalt en del af 
podiets certificering. Hvis man har en overdækning på over 
50 m2, så skal hele konstruktionen certificeres. Det er også 
gældende, hvis scenen eks. er 90 cm og overdækningen 
er 60 m2.

Krav til trapper
For at sikre de, der bruger scenen, skal der placeres et 
rækværk på sider og bagside. Det skal have en højde på 
1,0 m. Trapper til scenen skal iflg. BR 18 have en bredde 
på 1 meter og være forsynet med et 0,8 m. højt gelænder 
i begge sider. 

Gulvets bæreevne
Kravet til scenemodulerne er, at de skal følge Euro code og 
være beregnet til min. 5kN/m2. Det betyder, at de skal have 
et certifikat eller en byggesags godkendelse. 

Slukningsaggregater skal være til stede
En vigtig ting ved opstilling af scener er, at de brandtek-
niske forhold tages i betragtning. Scener må ikke opstilles 
foran nødudgange. Der kræves slukningsaggregater under 

Sikkerheden for scener  
skal være i orden
Sættevognslad skal ikke  
godkendes som scene

Belastningen af scenegulvet gør, at der stilles krav til dennes 
bæreevne. Derfor skal det opfylde Euro coden.

Scener kan opbygges på mange måder. Er det med europaller 
er det ok, hvis højden er under 1 m.

Scener skal være et sikkert sted at opholde sig for de, der 
benytter den.

Scener opstilles i mange størrelser og der er ikke forskel på, om 
de står inden- eller udendørs, når det gælder godkendelser.
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Er scenerne under 1 m i højde, kræves der ingen godkendelse.

Alle overdækkede scener på 
over 50 m2 skal certificeres.

Store scener kræver en certificeringsgodkendelse eller en byg-
getilladelse.

Scener benyttes til mange forskellige formål. Er de over 1 m i 
højden, skal de certificeres eller have byggesagsgodkendelse.

Optræden på scener samler 
hurtigt et stort publikum.

arrangementet og i haller er der krav om sprinkleranlæg m.v. 
Dette er dog ikke en del af certificeringen af scenerne.

Europaller kan være OK som scene
Efter opremsning af disse regler vil nogle nok spørge, om 
det ikke er tilladt at lave scener af europaller eller nogle 
selvlavede konstruktioner. Svaret er jo! Det hvis højden fra 
jordoverfladen til scenekant ikke overstiger en meter. 

Sættevogn som scene
Et andet spørgsmål har været, om det er tilladt at benytte 
en sættervognstrailer som scene, hvilket mange benytter 
sig af. Af et notat fra Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen 
fremgår det ”eksempelvis kan en sættevogn efter 
omstændighederne være at betragte som en 
letvogn, container eller lignende, som er 
undtaget fra bygningsreglementets krav om 
byggetilladelse eller certificering. En sådan 
konstruktion skal fortsat leve op til bygnings-
reglementets krav, men er altså undtaget fra 
krav om byggetilladelse”.

Scener benyttes ved mange lejligheder, som her ved 
Folkemødet i Allinge.

Scenen til gudstjenesten for KFUK-spejderne kræver ingen 
godkendelse.
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Tekst af forbrugerrådet. Fotos: Heine Pedersen.

Retten i Kolding har idømt byggemar-
kedskæden Jem & Fix A/S en bøde 
på 150.000 kroner for at have vildledt 
om priser på sin hjemmeside og i til-
budsaviser. Prisen på en reol og flere 
trailere var oplyst uden fragt, selv-
om forbrugerne ikke kunne vælge at 
afhente produkterne og derfor skulle 
betale for fragt.

Retten i Kolding har idømt Jem & Fix 
A/S en bøde på 150.000 kroner for 
at have overtrådt markedsføringslo-
ven. Byggemarkedet har oplyst priser 
uden fragt, selvom forbrugerne ikke 
kunne købe produkterne, uden at 
betale omkostninger til fragt.

Sagen drejede sig om markedsfø-
ringen af en reol og fire forskellige 
trailere. Reolen og trailerne blev mar-
kedsført på selskabets hjemmeside 
og i dets tilbudsaviser i forskellige 
perioder i 2017 og 2018.
Ifølge produktoversigten på selska-
bets hjemmeside havde reolen en 
pris på 398 kr. Det blev ikke samtidig 
oplyst, at forbrugerne skulle betale 
299 kr. i fragt. Det blev først oplyst, 
når man klikkede sig videre fra pro-
duktoversigten til produktsiden.

Ifølge retten var det vildledende, at 
det ikke var oplyst, at der kunne blive 
tillagt fragt til prisen. Det forhold, 
at der nederst på produktsiden var 
mulighed for at klikke på ”Fragtpris og 

leveringsomkostninger” havde ingen 
betydning.
For så vidt angår trailerne var pri-
sen oplyst eksklusive omkostninger 
til indregistrering, ekspeditionsgebyr 
og fragt med stor, rød skrift. Den 
samlede pris fremgik med mindre, 
sort skrift. Man kunne dog ikke købe 
trailerne uden at betale den samlede 
pris. Retten udtalte, at markedsførin-
gen derfor var vildledende.

Retten fandt ikke, at det var vildle-
dende, at Jem & Fix A/S i en periode 
havde oplyst prisen uden omkost-
ninger til indregistrering, ekspediti-
onsgebyr og fragt med stor rød skrift 
og ved siden af havde oplyst den 
samlede pris med stor, sort skrift.

Jem & Fix A/S har medvirket til sagens 
oplysning til brug for Forbrugerom-
budsmandens behandling af sagen.
Forbrugerombudsmand Christina Tof-
tegaard Nielsen, siger:
”De priser, som virksomheder annon-
cerer med, skal være de priser, som 
vi forbrugere kan købe varerne til. Hvis 
det annoncerede beløb kun udgør 

Bøde for at oplyse 
priser uden fragt

Jem og Fix lavpris byggemarked fik en 
bøde på kr. 150.000 for ikke at have 
opgivet, at en pris ville blive pålagt fragt 
for en vare, som ikke kunne afhentes.

Det er i strid med loven, hvis oplys-
ningerne gives på en uklar, uforståelig, 
dobbelttydig eller uhensigtsmæssig 
måde.

Prisen for et produkt oplyses inklusive 
moms og afgifter. Det betyder, at alle 
uundgåelige tillæg og gebyrer skal ind-
regnes i prisen.

Alle oplysningerne om ekstra tillæg skal 
fremgå første gang, prisen for produktet 
vises.

Alle former for tillæg, der beregnes, 
skal fremgå af den samlede pris.



en del af prisen, fremstår produkterne 
billigere end de faktisk ender med at 
være, og det er ulovligt.”
”Dommen understreger, at alle obli-
gatoriske omkostninger skal indregnes 
i prisen. Det gælder også fragt. Hvis 
fragten ikke kan beregnes på forhånd, 
fx fordi fragtprisen afhænger af det 
samlede køb, skal oplysningen om, at 
der tillægges fragt, stå i umiddelbar 
tilknytning til prisen.”

MARKEDSFØRINGSLOVENS 
REGLER OM PRISOPLYSNING:
Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 
2, nr. 6, skal prisen for et produkt 
oplyses inklusive moms og afgifter. 
Det betyder, at alle uundgåelige til-
læg og gebyrer skal indregnes i pri-
sen.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 
2, nr. 7, skal der oplyses om yderli-
gere omkostninger vedrørende fragt, 
levering eller porto, i det omfang 
sådanne omkostninger pålægges.
Hvis omkostningerne til fragt, levering 

eller porto ikke med rimelighed kan 
beregnes på forhånd, fastslår mar-
kedsføringslovens § 6, stk. 3, at det 
skal oplyses, at disse omkostninger 
kan forekomme. I forbindelse med 
internethandel kan det for eksempel 
gøres ved, at der lige under prisen 
skrives ”Plus leveringsomkostninger” 
og oplyses et link til en side, hvor 
det fremgår, hvordan leveringsom-
kostningerne beregnes.
Oplysningerne om fragt skal frem-
gå første gang, prisen for produktet 
vises. Det er således ikke tilstrække-
ligt, at forbrugeren først skal klikke sig 
videre til eksempelvis produktsiden, 
før oplysningerne gives. Det er imod 
loven, hvis oplysningerne gives på en 
uklar, uforståelig, dobbelttydig eller 
uhensigtsmæssig måde.

Det er desuden ikke kun tilfælde, 
hvor oplysningerne helt er udeladt, 
som er ulovlige. Det er også i strid 
med loven, hvis oplysningerne gives 
på en uklar, uforståelig, dobbeltty-
dig eller uhensigtsmæssig måde. Det 
fremgår af markedsføringslovens § 6, 
stk. 1. Det betyder, at oplysningerne 
om fragt skal fremgå lige så tydeligt 
som selve prisen for produktet, hvis 
produktet ikke kan købes uden at 
betale fragt.
Det er en betingelse for, at § 6 er over-
trådt, at markedsføringen er egnet til 
at påvirke forbrugernes økonomiske 
adfærd, jf. markedsføringslovens § 8.

FOR YDERLIGERE INFORMATION, 
KONTAKT:
Forbrugerombudsmandens presse-
sekretariat på tlf. 41 71 50 98.

De priser, som I annoncerer med, skal 
være de priser, som vi forbrugere 
kan købe varerne til. Hvis det annon-
cerede beløb kun udgør en del af 
prisen, fremstår produkterne billigere 
end de faktisk ender med at være, og 
det er ulovligt.
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VIGTIGT!
Husk at I ved udlejninger skal op-
lyse priserne inkl. alle de udgifter 
et lejemål indebærer. Er der en 
pris for opvask af glas og service 
så angiv en stykpris. Er der tillæg 
for at levere/afhente varer i en 
bygning, så skal det klart fremgå, 
hvad det koster. Tillægges prisen 
en transportpris eller porto, så 
skal den præcise pris fremgå. 
Kan den ikke gives præcis, så 
skal det oplyses, hvordan den 
udregnes. 
Skal I besigtige et opstillingsom-
råde for at vurdere om en op-
stilling vil kunne laves, så opgiv 
hvad kilometerprisen er pr. kørt 
kilometer samt hvilken timepris 
der beregnes for transport til og 
fra opstillingsstedet samt under 
besigtigelse og opmåling. Op-
lys hvordan den endelige pris 
udregnes. Fx inspektionsprisen 
udregnes fra afgang fra kontor 
til vedkommende er tilbage på 
udgangspunktet. Der afregnes kr. 
3.51 pr. kørt kilometer (Statens 
takst på 1.1.2022).
Oplys kunden om leveringspro-
ceduren. Vil de selv kunne af-
hente varerne eller forlanger I, at 
de skal leveres af jer.   
Alle andre tillæg skal ligeledes 
fremgå af prisliste, hjemmeside, 
så kunderne præcis ved, hvad et 
lejemål koster. Priserne skal altid 
være inkl. moms.

Er oplysningerne ikke tilgænge-
lige for kunderne, vil de kunne 
nægte at betale disse. Man kan 
ligeledes ende som et privat 
søgsmål i retten eller hos 
Forbrugerombudsman-
den.
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Traileren kunne ikke hentes, men skulle 
leveres. Da der ikke var oplyst en mer-
pris for fragt, var markedsføringsloven 
overtrådt.

Koster det ekstra at få vasket service så 
skal det fremgå af den samlede pris, 
hvad det udgør og om kunden selv vil 
kunne foretage opvasken.

Er der et tillæg for transport af varer, 
så skal den fremgå i den samlede pris. 
Hvis det ikke er muligt, skal det anføres, 
hvordan den udregnes.
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TILLYKKE
Bettina og Jørgen Damgaard, Festbutikken og Vemmelev 
Festudlejning, Vemmelev, kunne tirsdag den 2. november 
2021 fejre 25 års bryllupsdag. En mærkedag der blev fejret 
med maner. Mange havde fundet vej til morgensangen og 
dagens øvrige traktementer. Her iblandt en del kollegaer fra 
Danmark og Norge.

Det glæder Brancheforeningen Danske Festudlejere, at 
kunne byde VELKOMMEN til et nyt støttemedlem. Det til 
Lars Bo Skaanild, Kasper & Co ApS, Humlebæk.

Vi har kendt Lars Bo Skaanild og Kasper & Co ApS, gen-
nem en hel del år, hvor de har bakket brancheforeningen 
op med annoncering i Festudlejer.dk samt deltaget i 
vore Festmesser. Vi har altid fået gode tilbagemeldinger 
fra vore medlemmer om samarbejdet med firmaet.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Mange hilsner og VELKOMMEN fra 
Brancheforeningen Danske Festudlejere.

Vi har fået et nyt aktivt medlem nemlig TeltTilFest.dk, att.: 
Kim Fussing og Lars Jensen, Hedestien 19, 2670 Greve. 
Vi byder jer VELKOMMEN og ser frem til jeres deltagelse 
i vore mange aktiviteter.

Mange hilsner og VELKOMMEN fra 
Brancheforeningen Danske Festudlejere.

Lars Bo Skaanild (t.h.) ses her på Festmessen 2020 i Middel-
fart, i snak med Bettina og Jørgen Damgaard, Festbutikken 
og Vemmelev Festudlejning, Vemmelev.

Døtrene Ann-Catharina og Charlotte-
Amalie Damgaard gjorde hvad de 
kunne for at give deres forældre en 
stor oplevelse på sølvbryllupsdagen.

VELKOMMEN til nyt støttemedlem!

VELKOMMEN til nyt medlem!

Bettina og Jørgen 
Damgaard ses her i den 
flot pyntede æresport.

Vi vil fra Brancheforeningen Danske Festudlejere ønske jer et stort TILLYKKE  med dagen.


