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Indretning af et salgsområde
By- Markedsfester har afholdt møde med Bygningsministeriet omkring de
udfordringer vi, som festarrangører står over for, når tilladelser fra kommunen og
Beredskabet skal indhentes.
Desværre er der endnu ikke formuleret en tekst, der klart beskriver, hvordan vi kan
indrette et salgsområde/et kræmmerområde. Det ligger fast, at området/delområdet
kan max. udgøre 1.000 kvd.m. og skal omgives af et friareal på 10 meter, der dog kan
nedsættes til min. 5 meter, hvis diverse sikkerhedstiltag er foretaget.
Problemet er, at principielt, som reglerne er formuleret, skal der være 5 meter mellem
hver kræmmerbod på 50 kvd.m. - det mener vi, og Bygningsstyrelsen ikke er meningen
med de nye regler, men vejledningen, der beskriver reglerne, endnu ikke er
udarbejdet.
By- og Markedsfester har dog endnu ikke hørt om problemer på dette punkt, fra
medlemmerne.
Vi har derimod hørt om problemer med krav om, at der ikke må holde biler på
salgsområdet.
Det er korrekt, at et salgsområde ikke må benyttes til parkeringsareal, men for hver
stand, kan der indgå 2 biler, som en del af salgsboden.
Vi er også bekendt med, at nogle kommuner kræver, at arrangøren indhenter og
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opbevarer alle certifikater og byggetilladelser for alle kræmmerne.
Det er der ikke hjemmel hverken i lovgivning eller vejledningen til at de kan kræve.
HUSK – alle afgørelser fra kommunen og Beredskabet skal foreligge skriftligt, med
lovhenvisning og begrundelsen for de enkelte krav.
Hvis der opstår nye og urimelige krav, hjælper By- og Markedsfester gerne med en
tolkning.

Spiritusbevilling
Fra forskellige politikredse indløber meldinger om, at politiet kun vil give en
begrænset spiritusbevilling – altså ikke bevilling til salg af spiritus.
By- og Markedsfester har drøftet dette med Rigspolitiet, der mener det er
enkeltstående tilfælde, og der foreligger specielle grunde.
Politiet kan ikke generelt vedtage, at man ikke vil give spiritusbevilling til
lejlighedsvise-arrangementer.
Rigspolitiet opfordrer til dialog med ledelsen i politikredsen – ved henvendelse til
ledelsessekretariatet i den enkelte politikreds.
Hvis en forening får afslag på en ansøgning om bevilling, skal der foreligge en
begrundelse på afslaget, der kan påklages, herefter vil Rigspolitiet vurdere om den
konkrete begrundelse er nok til at give et afslag.
Rigspolitiet opfordre endvidere alle arrangører af fester i en hvis størrelse, til at holde
et evalueringsmøde med politiet. På mødet skal man naturligvis drøfte hvordan det
gik, set fra både politi og arrangør – og man bør også drøfte bevillingen for næste års
arrangement – og hvad der evt. skal til for at opnå fuld bevilling.

Tivoliets åbningstider
Rigspolitiet anfører, at åbningstiden for tivolier er til kl. 24.00.
Der kan så forelægge særlige omstændigheder og muligheder der gør, at et
arrangement kan få lov til at tivoliet har åbent 1 – 2 timer over midnat, men det er
arrangøren der skal kunne begrunde dette over for politiet.
Økonomi/øget omsætning mener Rigspolitiet ikke er er en gangbar begrundelse.

Trafikregulering ved større arrangementer.
Medvirken fra politi-hjemmeværnet til trafikregulering skal godkendes af ledelsen i
politikredsen. Rigspolitiet m.fl. er klar over der er udfordringer, da hjemmeværnet har
mange opgaver, og det er svært at få rekrutteret nye til hjemmeværnet.
Men igen opfordre Rigspolitiet til dialog – og en meget tidlig dialog, så
arrangementerne kan blive lagt ind i politiets årsplan.
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Derudover arbejder man, lovgivningsmæssigt, på at flere kan blive uddannet til at
dirigere trafik, så der bliver væsentligt flere at trække på – men på nuværende
tidspunkt er man ikke så langt fremme, at der er noget konkret.

Terror - foranstaltninger
Politiet vil vurdere alle festpladser i forbindelse med diverse ansøgninger, med henblik
på minimering af muligheden for terrorhandlinger.
Det er rigtig svært da sikkerhedsrisikoen ændre sig fra dag til dag – men igen er det
dialogen der skal sikrer nogle fornuftige løsninger, der også kan få det øvrige
beredskab til at fungere.
Sammenslutningen af By- og Markedsfester er bekendt med enkelte arrangementers
tiltag, efter vejledning fra politiet, og det har ikke været til ulemper for arrangør, men
mere i retning af, at enkelte mindre rettelser, minimerer risiko.
Det har ikke været muligt at få nogle generelle retningslinier, som vi kunne
videreformidle, men vi er lovet en kontaktperson til PET, og så snart vi ved yderligere
vil vi udsende nyt.

Rigspolitiets vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/6C5CFEB2-60EB-40DD-B166C6A16A30E7C3/0/Vejledningomudarbejdelseafsikkerhedsplan.pdf

Forsikringer ved fester/arrangementer
By – og Markedsfester er blevet opmærksom på, at mange sports- og idrætsforeninger
er forsikret ved DGI. DGI har således dækket, hvis foreningens medlemmer er blevet
skadet i forbindelse med hjælp på en byfest/et kræmmermarked.
Det gør DGI ikke længere !!!!
ALLE arrangører skal således sikre sig, at de har de nødvendige forsikringer – i
modsat fald kan man få krav om væsentlige sager og erstatningssummer.
Personale/medhjælper ansvarsforsikring og ulykkesforsikring skal alle arrangører
have
– antal frivillige/mandetimer skal opgøres.
Forsikring af køretøjer, herunder uregistrerede køretøjer - ansvarsforsikring
Løsøreforsikring/værdier
Evt. bygninger
Netbankforsikring
Bestyrelsesansvarsforsikring
Samt f.eks. Opsætning af telte – klatrevæg – fyrværkeriafbrænding.
Man skal overveje nogle holdninger til forsikringer og risikoen – herunder hvor stor
selvrisiko kan man klare, bindingsperioden, tidligere skader.

Se mere på: www.b-m.dk – følg os også på facebook: By og
markedsfester i Danmark

By- og Markedsfester forsøger at afdække markedet for forsikringer, og vi kan henvise
til forsikringsselskabet Alm.Brand, Jesper Gertz, Erhvervsassurandør, tlf. 30435157 /
mail: jega@almbrand.dk
Jesper har specialiseret sig i arrangør-området, og kan derfor vejlede og hjælpe.
By- og Markedsfester drøfter forsikringsforholdene med flere andre, og har pt. ikke et
overblik over priser og indhold i de enkelte selskabers tilbud m.v., da det hele er meget
nyt.
MEN – det er yderst vigtigt, at ingen arrangør løber en risiko, som økonomisk ikke
kan indfries, at såvel forening, som personligt.

Pligt til brug af kasseapparet
Danmarks Tivoli Forening og By- og Markedsfester har kørt et sag om brug af
kasseapparat ved Byretten – for en kræmmer, da vi er sikre på, at kravene vil sprede
sig, til hele kræmmer- og tivolibranchen.
Sagen blev desværre tabt, og pt. står det til at alle professionelle kræmmere og tivolier
skal anvende kasseapparat i deres boder og forlystelser.
Men hvor meget skal der til / hvor mange dage, på årsbasis, skal der til, før SKAT vil
pålægge en kræmmer at bruge kasseapparat ?
Vi ved det desværre ikke ! - By- og Markedsfester har søgt en dialog med SKAT og
med Skattedepartementet, men endnu er det ikke lykkedes at få nogen fra etaten i tale.
Men hvad med arrangørerne – her er vi indtil videre på lidt mere sikker grund, idet
SKAT`s juridiske vejledning slår fast, at der ikke er pligt til at bruge kasseapparat i
foreningen egne boder – det vil By- og Markedsfester holde fast i, så længe det er
muligt.

PARADEN
PARADEN er det medlemsblad der bliver udgivet i et samarbejde mellem Danmarks
Tivoli Forening og By- og Markedsfester.
Et blad som vi er rigtig glade for, og som vi også har opfattelsen af, at vore medlemmer
er glade for, men …
Vi drøfter i øjeblikket hvad der skal ske med bladet, i forhold til By- og Markedsfester.
Underskuddet er stigende år for år. Annonceringer er vigende og driftsomkostningerne
stigende.
Underskuddet har nu nået en størrelse hvor By- og Markedsfester ser sig nødsaget til
at finde alternativer til et trykt, udsendt blad i en flot kvalitet.
Der er flere muligheder, og det vil bestyrelsen træffe beslutning om på næste
bestyrelsesmøde, den 22/6-2017, på Salten Marked.
Se nyeste nummer af PARADEN: http://paraden.dk/01-2017/
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NEKROLOG
Jan – en kræmmer med gå-på-mod er gået bort
I anledning af Jan Højbjergs død skriver formanden for By & Markedsfester, Otto
Skak, disse mindeord:
En mand med gå-på-mod er gået bort. Da foreningen for fire år siden ændrede sine
vedtægter, så også kræmmere kunne optages som medlemmer, var Jan Højbjerg fra
Sandved den første, der meldte sig ind. Nu er han ikke iblandt os mere.
Da Jan, og hustruen Susanne, meldte sig ind i By & Markedsfester skete det på en så
positiv måde, at han straks blev opfordret til at træde ind i bestyrelsen. Fra dag ét har
han ydet en kæmpe indsats og i den grad varetaget kræmmernes interesser.
Jan havde et positivt syn på tilværelsen. Dog kunne han godt tale med store bogstaver,
når snakken drejede som om SKATS beslutning om, at alle frie kræmmere skulle have
et kasseapparat. Det var en sag, som optog ham meget, for han var bestemt ikke enig i
den beslutning.
Sammen med hustruen drev Jan Højbjerg kræmmervirksomheden Bjørn & Bjørn –
også kendt som BB Trading. Sammen var de at finde på alle store kræmmermarkeder,
hvor de blandt andet solgte punge, tasker og caps. Og så var de ikke mindst kendt for
deres dobbeltbod ”Trusseland”, som overalt vakte opsigt.
I vintermånederne var Jan og Susanne også meget aktive. Når der blev lukket ned for
kræmmermarkederne tog de rundt i landet på virksomhedsbesøg og solgte deres varer
til personalet. To – tre timer hos en virksomhed og så videre til den næste.
På det seneste var Jan desværre alvorlig syg, og til sidst måtte han give op. Det er et
stort tab for familien Højbjerg, men også for os i By & Markedsfester, som lærte ham
at kende som en god og stabil mand i bestyrelsen. Han vil blive savnet.
Ære være Jan Højbjergs minde.

SÆT X
Sæt X den 03. og 04. november 2017, hvor der afholdes generalforsamling i Kolding.
Nærmere følger.

NÆSTE NYHEDSBREV
Udkommer omkring 1. juli.

BRUG OS
Har dit marked eller fest så kontakt os i bestyrelsen, så vil vi gøre alt hvad vi kan for at hjælp
jer.

B&M´ støttemedlemmer:
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BESTYRELSEN FOR BY- OG MARKEDSFESTER
Formand
Otto Skak
Tiufkærvej 145,
Tiufkær
7000 Fredericia
Telefon 28 87 50 50
os@ssbad.dk
Tiufkjær Byfest

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!

Næstformand
Se også: http://by-markedsfester.dk/
Leif Chortzen
Industrivej 11
På hjemmesiden finder du alle relevante telefonnumre og
4840 Nykøbing F.
mailadresser
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
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