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Workshops om:

•  Tilgang og fastholdelse af 
frivillige hjælpere

•  Ansøgningsbureaukratiet 
– En fest en ansøgning

•  Genbrugskrus på 
festpladserne

•  Det pengeløse 
festarrangement

•  Fortsætter kravene om 
certificering af telte?

• Affaldssortering

•  Forsikringskrav til 
festpladserne

Kom og få gode ideer, gode kontakter,  Kom og få gode ideer, gode kontakter,  
få gode tilbud og masser af inspiration. få gode tilbud og masser af inspiration. 

Mød kollegaer. Mød kollegaer. 

Udveksl erfaringer med kollegaer. Udveksl erfaringer med kollegaer. 

Tænk nye tanker og del erfaringer med andre.Tænk nye tanker og del erfaringer med andre.

  Arrangører: Brancheforeningen Danske Festudlejere,  Arrangører: Brancheforeningen Danske Festudlejere,  
med opbakning fra By- og Markedsfester og De Samvirkende idrætshaller i Danmarkmed opbakning fra By- og Markedsfester og De Samvirkende idrætshaller i Danmark

Til Fest- &  
Eventmessen 2023  

er ALLE VELKOMMEN.

Der er gratis adgang  
og ingen tilmelding.

Der er gratis kaffe/te  
under messen.

Velkommen til Fest- & Eventmessen 2023
FORUM KOLDING, Bramdrupskovvej 110, Kolding

Lørdag, den 4. marts 2023 kl. 10.00 – 14.00

Fest- & Eventmessen 2023  
byder på det, de  
danske festarrangører  
mangler:

40 stande med  
udstillere af materiel  

til den danske festverden



Kl. 10.00: Åbningstale ved borgmester Knud Erik Langhoff

Kl. 10.30:  Workshop: ”Hvad gør vi for at skaffe nye og 
fastholde frivillige hjælpere?”  
Oplæg v. formand for Døllefjelde-Musse Marked Per 
Hansen. Efterfølgende debat hvor alle kan deltage.

Kl. 10.30:  Workshop: Får ansøgningsbureaukratiet en 
ende - ”En fest – en ansøgning”,  
v/ folketingsmedlemmerne Bjarne Laustsen, S, og 
Erling Bonnesen, V. 

Kl. 11.15:  Workshop: “Hvordan håndterer man genbrug af 
drikkekrus på festpladserne?”.  
Oplæg ved Bent Tillisch, GENKRUS.

Kl. 11.30:  Workshop: ”Vil certificeringskravene til telte 
fortsætte?” Oplæg ved Folketingsmedlemmerne 
Bjarne Laustsen, S. og Erling Bonnesen, V. 

Kl. 11.45:  ”Den pengeløse festplads – hvordan?”  
Oplæg ved Helle Espersen, OnlinePOS

Kl. 12.15:  ”Affaldssortering – hvordan håndterer vi det 
og hvilke udfordringer er der?”

Kl. 12.20:  ”Påbudte og anbefalelsesværdige 
forsikringer ved events”. Oplæg ved 
forsikringsmægler Carsten Hartlev, DFM 
Forsikringsmæglerne. 

Kl. 13.00: Frokost

Kl. 13.45:  Udnævnelse af Fest- & Eventmessens  
mest kreative stand.

Kl. 14.00:  Afslutning ved formand for Brancheforeningen 
Danske Festudlejere Claus Petersen.

Ret til ændringer forbeholdes.

PROGRAM  PROGRAM  
for Fest- & Eventmessen 2023:for Fest- & Eventmessen 2023:


