
 

 

 

 

 

Kære festarrangør 
 

Sammenslutningen af By- og Markedsfester kontakter jer hermed, fordi vi gerne vil gøre Jer - som 

arrangør – opmærksom på de fordele, som vi vurderer, det er at være medlem af vores 

sammenslutning. 

 

Sammenslutningens formål er at skabe bedst mulige vilkår for afviklingen af medlemmernes 

arrangementer. Dette sker bl.a. ved: 

• Kontakt til såvel lokale som statslige offentlige myndigheder. 

• Kontakt til lovgivere på de områder vi er underlagt. 

• Vi er høringsberettige på en del lovområder, fra forskellige ministerier. 

• Vi holder minimum èt årligt møde med Rigspolitichefen, og vi har netop deltaget i et ERFA-

møde med Danske Beredskaber. 

• Samarbejde med leverandører, og andre festarrangører. 

• Vi arbejder for at foreningens medlemmer får kendskab til nye regler, love og cirkulærer. 

• Vi yder rådgivning og vejledning. 

• Vi holder en årlig generalforsamling-/årsmøde med faglige indlæg og tid til drøftelse af 

relevante emner. 

 

Senest har vi deltaget i flere møder og forhandlinger omkring certificering af telte m.v. - en 

lovgivning der har – eller snarest vil berøre os alle, idet den berører alle festarrangører der anvender 

mobile enheder, såvel inden- som udendørs. Vi forventer/håber at indsatsen fra Sammenslutningen 

vil resultere i nogle mindre strenge krav og nogle væsentlig tydeligere vejledninger. 

 

Derudover deltager vi, sammen med Danmarks Tivoli Forening og en række kræmmere, i 

behandlingen af sagerne om de rejste krav fra SKAT til, at alle salgssteder på en festplads skal 

anvende kasseapparat. 

 

Jo flere medlemmer der bakker op om Sammenslutningen, jo stærkere står vi, i ønskerne over for de 

offentlige myndigheder, leverandører m.fl.. Derfor vil vi også gerne have jer med ind i 

Sammenslutningen. Derudover er vi også sikre på, at I vil kunne bidrage positivt til 

Sammenslutningen fællesskab for festarrangører i Danmark. 

 

Se vores hjemmeside på: www.b-m.dk 

Vi har også oprettet en lukket facebook side, for medlemmerne, hvor vi løbende vil formidle 

nyheder. Siden hedder: By og markedsfester i Danmark. 

 

Sammenslutningen udgiver et medlemsblad – PARADEN – i samarbejde med Danmarks Tivoli 

Forening. På hjemmesiden kan I se eksempler på bladet. 

Bladet udsendes til alle medlemsforeninger på papir. 
 

Kontingentet for det årlige medlemskab er pt.: 

Mindre fester, arrangementer 300,00 pr. år. 

Mellemstore fester, arrangementer 600,00    - 

Store fester, arrangementer 900,00    - 

 

Vi håber med denne information at have skabt en interesse for at blive medlem, og vi hører gerne 

fra jer. Undertegnede kan kontaktes på mail: os@ssbad.dk  eller tlf. 2887 5050. 

 

På bestyrelsens vegne 

Otto Skak 

Formand. 

http://by-markedsfester.dk/
mailto:os@ssbad.dk

