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PARADEN 
Nr. 2 2017 er lige kommet ind af døren og som sædvanligt et godt og spændende blad for 

medlemmerne af Danmarks Tivoli Forening og Sammenslutningen af By- og Markedsfester. 

Bladet, I lige har modtaget, bliver desværre det sidste nr. hvor By- og Markedsfester (BM) er med i 

med i, som samarbejdspartner. Fremover er DTF alene om at udgive bladet, til sine medlemmer. 

BM har været nødsaget til at træffe denne beslutning, og det er der flere årsager til, bl.a.: 

- Økonomien i bladet er gennem de senere år blevet en belastning for BM. Selvom bladet bli-

ver støttet af sponsorer og med annoncer op til jul har underskuddet nu nået en størrelse, 

hvor der vi enten måtte udtræde af bladet, eller sætte kontingentet op med min. 300,- pr. år. 

 

- BM har, i nogle situationer, behov for at kunne få sine budskaber ud meget hurtigt. I forbin-

delse med nye myndighedsregler og krav, vil vi kunne informere jer med meget kort varsel. 

PARADEN er et trykt blad, med meget lang tryk- og forsendelsestid. Det lige modtagne nr. 

havde deadline den 29. maj og lå i postkassen den 6. juli – (Nogle lidt før andre lidt senere). 

 

- BM er drevet af frivillige ulønnede, valgte bestyrelsesmedlemmer og vi har ikke ressour-

cerne til at holde både et medlemsblad og et elektronisk nyhedsbrev kørende. 

 

- Bestyrelsen har dog stadig den holdning, at vi gerne vil deltage, som aktiv partner, i et trykt 

medie. BM vil også gerne deltage økonomisk i udgivelsen af et medlemsblad, men det 

SKAL være inden for foreningens økonomiske rammer og muligheder. 

 

- I sidste nr. af PARADEN er der rejst spørgsmål om information via trykte eller elektroniske 

medier. En debat som BM slet ikke vil gå ind i, for det er som en religion for mange. BM må 

bare konstatere, at selv ikke i foreningslivet kan vi kæmpe mod udviklingen i samfundet og 

mod effektiviteten i postomdelingen. Det kan godt være det er bedst med et blad i hånden, 

men hvad er det lige der sker med vores aviser ? – jo oplagene går ned og de elektroniske 

abonnementer stiger. 

http://www.b-m.dk/
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Kopivarer 
En stor del af vores medlemmer er blevet kontaktet af 1 – 2 advokatfirmaer omkring salg af 

kopivarer på deres kræmmerkeder. 

Nogle er kontaktet både før og efter arrangementet. BM synes de er noget aggressive i deres 

sprogbrug og vi har kendskab til et enkelt kræmmermarked der er truet med politianmeldelse. 

BM har skrevet til begge advokatfirmaet og tilbudt et samarbejde og en dialog, med udgangspunkt i 

vejledningen fra ”Stop piratkopiering” -  http://www.stoppiratkopiering.dk/ - men de reagerer ikke, 

da de er klar over de har en rigtig dårlig sag, i forhold til os som arrangører. 

BM har været i kontakt med organisationen Stop piratkopiering, og vi vil forsætte dialogen med 

dem, men det er sommer og sommerferietid hos dem, så de har ikke tid til en tættere dialog for til 

efteråret. 

Vi anbefaler vores medlemmer af følge vejledningen og ved henvendelser, henvise til By- og 

Markedsfester. Vi tager gerne en dialog med advokaterne og politiet på jeres vegne. 

I skal være opmærksom på, at der endnu aldrig er idømt straf eller erstatningsansvar til en arrangør 

– kopisager er en sag mellem producent og sælger. 

 

Indretning af et salgsområde. 
Reglerne er endnu ikke beskrevet tydeligt nok i vejledningen omkring etablering af en festplads ! 

BM har sendt et forslag til Bygningsministeriet der beskriver hvordan vi gerne ser vejledningen 

formuleret. Ministeriet har udtrykt stor tilfredshed med teksten, men desværre, den er endnu ikke 

nået frem til vejledningen. 

BM forfølger sagen, da vi er ret nervøse for, at de kommunale myndigheder og Beredskaberne 

begynder at tolke væsentligt strammere på den gældende bekendtgørelse og vejledning. 

BM er dog ikke bekendt med væsentlige problemer på området i 2017. 

Vi har været behjælpelige i et par enkelte sager der er blevet løst tilfredsstillende. 

BM håber I vil sende jeres positive eller negative oplevelser til os vedr. tilladelser fra 

myndighederne. 

I skal være opmærksom på, at når der søges om godkendelse at indretning af et telt – kan 

kommunerne kræve byggesagsgebyr. 

Vi er dog også vidende om, at en del kommuner undlader dette gebyr, når der er tale om 

ansøgninger fra almennyttige foreninger – så tag en dialog med det politiske niveau i kommunen. 

 

Skattesagen 
BM har i samarbejde med DTF kørt en skattesag for en kræmmer, hvor SKAT krævede 

kasseapparat. 

Vi vandt sagen i Skatteankestyrelsen, men tabte i Byretten. 

En rigtig trist udgang der har kostet BM og DTF mange penge. 

Sagen er ikke blevet anket yderligere, da BM ikke har økonomi til at fortsætte. BM havde ellers fået 

tilsagn fra nogle sponsorer der ville støtte en videreførelse af sagen, med rigtig pæne bidrag. DTF 

ville dog ikke være med videre i sagen, medmindre BM gik ind med 50% af omkostningerne – 

hvilket vi slet ikke havde mulighed for. 

Hvad er status så nu ? 

BM har, af flere kanaler, forsøgt at komme i dialog med SKAT omkring brug af kasseapparat på en 

markedsplads. Det er endnu ikke lykkedes – og vi har da endnu heller ikke hørt om SKAT`s besøg 

på kræmmermarkederne i år. 

BM forsøger stadig at komme i en dialog med SKAT – men de har tilsyneladende andre og mere 

væsentlige problemer der skal løses, i øjeblikket. 

 

http://www.b-m.dk/
http://www.stoppiratkopiering.dk/
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Myndighedsbehandlingen 
Det vi hører fra en del medlemmer er, at det er meget svært at få tilladelserne i hus, også selv om 

foreningerne har sendt ansøgningerne i rigtig god tid. 

Det er urimeligt og stressende at man får sine bevillinger, tilladelser og godkendelser under en uge 

før arrangementet. 

Heldigvis er korrespondancen med myndighederne digital – så vi ikke er afhængige af POST 

NORD. 

BM kan kun opfordre til at ansøgninger m.v. bliver sendt 3 – 4 mdr. før arrangementet, og at man 

løbende rykker for svar. Man skal i alle tilfælde sikre sig, at man har en kvittering for at den enkelte 

myndighed har modtaget ansøgningen. 

 

Foreningens økonomi. 
Økonomien i Sammenslutningen af By- og Markedsfester er presset.  

Der er dog ingen tvivl om, at vi fortsat kan betale de forpligtigelser foreningen har, og vi påtager os 

ingen nye udgifter uden vi har sikret os, at det er inden for det muliges rammer. 

Vi vil gerne sætte nye aktiviteter i gang for medlemmerne, men vi skal lige have styr på det hele, 

efter den økonomiske lussing vi fik i forbindelse med skattesagen. 

Som bestyrelse har vi lært nogle ting af den sag – f.eks. at der ikke skal indgås aftaler – slet ikke 

økonomiske – uden der foreligger en skriftlig aftale, der klart beskriver vilkårene for aftalen. 

På den kommende generalforsamling vil der blive orienteret yderligere og kontingent størrelse og 

struktur vil blive genstand for en drøftelse. 

 

Generalforsamling 

Sæt allerede nu X 

Generalforsamling er den 3. + 4. november i Kolding. Der arbejdes på at sammensætte et program 

for fredagen, hvor vi som sidste år holder kammeratskabsaften. 

Lørdag formiddag holder vi Generalforsamling med forskellige temaer, og vi arbejder i øjeblikket 

på at de kommer fra Politiet og fortæller om Terrorbekæmpelse og så arbejder vi på at få en til at 

komme og fortælle om Forsikringer ved fester o.lign, og ligeledes noget omkring bevillinger. 

 

Formanden ønsker god sommer 

Jeg ønsker alle en god sæson. Skulle der opstå problemer for vores medlemmer med myndigheder 

m.v. rundt omkring, er I meget velkommen til at kontakte os. 

God sommer til alle,  

Otto Skak 

formand 

 

Emner til næste Nyhedsbrev 
Har du nogle emner du gerne vil have behandlet i næste Nyhedsbrev eller et indlæg du gerne vil 

have optaget er du meget velkommen til at sende det på mail til vores sekretær Mogens Lorenzen: 

mwl@os.dk 

Vi vil så kunne optage indlægget – og kommentere det – i samme nyhedsbrev. 

 

 

 

http://www.b-m.dk/
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B&M´ støttemedlemmer:  

 

BESTYRELSEN FOR BY- OG MARKEDSFESTER 

 

Formand 

Otto Skak 

Tiufkærvej 145, 

Tiufkær 

7000 Fredericia 

Telefon 28 87 50 50 

os@ssbad.dk 

Tiufkjær Byfest 

 

Næstformand 

Leif Chortzen 

Industrivej 11 

4840 Nykøbing F. 

Tlf.: 40 31 61 04 

leif@dfmm.dk 

Døllefjelde Musse Marked 

 

Sekretær 

Mogens Lorenzen 

Mejerivænget 33 

5853 Ørbæk 

Tlf.: 21549556 

mwl@os.dk 

Ørbæk Marked 

 

Bestyrelsesmedlem 

Mogens Simonsen 

Vestergade 34 

6100 Haderslev 

Tlf.: 41 42 64 90 

ms@msit.dk 

Vojens Høtte 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem 

Jakob Sørensen 

Rødmosevej 128 

7000 Fredericia 

Tlf.: 40454350 

jhs@c.dk 

Smidstrup Byfest 

 

Bestyrelsesmedlem 

Allan Nielsen 

Tlf.: 21449817 

formand@roverfest.dk 

Røverfesten i Vissenbjerg 

 

Bestyrelsesmedlem 

Peter Svendsen 

Viborgvej 63 

Kvorning 

8830 Tjele 

Tlf.: 40801717 

peter@pspack.dk 

Sammenslutningen af By- og Markedsfester ønsker alle læsere en 

rigtig god sommer, og håber i alle får nogle fantastisk gode 

oplevelser til jeres fester og arrangementer !!! 

 

Husk vores facebook-side: 

https://www.facebook.com/groups/794525490680660/?fref=ts 

Det er en lukket side, men alle medlemmer kan selvfølgelig få 

adgang! 

 

Se også: http://by-markedsfester.dk/ 

 

På hjemmesiden finder du alle relevante telefonnumre og 

mailadresser 

 

http://www.b-m.dk/
https://www.facebook.com/groups/794525490680660/?fref=ts
http://by-markedsfester.dk/

