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NYHEDSBREV 
Oktober 2017 

Generalforsamlingen:  

 

Tilmeldingsfristen nærmer sig og jeg håber meget at I vil støtte op, og deltage i generalforsamlingen 

lørdag den 4. november kl. 11.00 i Kolding: 

 
Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling i Sammenslutningen af By- & Markedsfester 

 
Lørdag, den 04. november 2017, ca. kl. 11.15 på 

Sct. Jørgens Gaard (SlotssøBadet), Hospitalsgade 4, 6000 Kolding 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Beretning for Sammenslutningens virke i det forløbne år. 

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab for Sammenslutningen 

4. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 8 dage før. 

5. Fastsættelse af medlemskontingent for det påbegyndte regnskabsår. 

        -  Kontingent opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen. 

6. Valg til bestyrelsen.    På valg er: 

                -  Otto Skak,  

                -  Leif Chortzen 

               -  Peter Svendsen - der indtrådte efter Jan Højbjergs død. 

    

                Suppleanter: på valg er: 

       -  Vakant - efter Ib Vilhelms udtræden  

                             -  Vakant   (idet Peter Svendsen i årets løb er indtrådt i bestyrelsen) 

          7. Valg af revisor.     På valg er:  
                  -  Lene Brøndum Jørgensen, Lillebælt Marked 

                   -  Gregers Maglekær, Sørby Marked 

8. Eventuelt 

 

Med venlig hilsen 

Sammenslutningen af By- & Markedsfester 

 

Otto Skak 
(formand) 

 

 

Dagens program: 
 

Kl. 10.00 - 11.15:   Ankomst og kaffe 

Kl. 11.15 - 12.15:   Generalforsamling i Kirkesalen 

Kl. 12.15 – 13.00:  Frokost 

Kl. 13.00 – ca. 15.00:  2 faglige indlæg 
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Orientering om terrortruslen i Danmark – hvad skal vi være opmærksom på? 

Ved specialkonsulent Nick Thomsen fra PET 

 

Indlægget vil omhandle en orientering om terrortruslen mod Danmark. Den vil 

indeholde trusselsniveau, angrebstyper, kapaciteter m.m. 

Derudover vil jeg give en orientering om vores kursustilbud – Projekt Omtanke – 

som er et awareness træningskursus bygget op omkring et terrorscenarie i tre dele. 

Afslutningsvis vil der være mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Forsikringer – Har vi de rigtige og de nødvendige forsikringer?  Indlæg:’Din 

Forsikringsmægler’, 

                v/ Lars Kortegaard  

 

Alle medlemmer af By- og Markedsfester er også meget velkomne til at deltage i arrangementerne 

fredag, den 3. november, med rundvisning på Koldinghus, og spisning og hyggeligt samvær fredag 

aften. 

Meld jer til hos sekretariatet: – tlf. 2670 7555   -  mail:  knkr@mail.dk 

 

Faglige indlæg efter generalforsamlingen: 

 

Er der en terrortrussel mod de arrangementer vi står som arrangører af ? 

Det er svært at vurdere, men vi har i 2017 været vidne til en meget forskellig indsat, for at forhindre 

terrorhandlinger. 

Nogle fester har brugt betonklodser, store lastbiler, gravemaskiner, veterantraktorer, og meget andet 

forskelligt materiel er brugt. Andre fester har intet hørt, og er ikke pålagt tiltag, af særlig 

indgribende art. 

Der lægges op til et fagligt indlæg af en medarbejder fra PET eller af en medarbejder fra 

Sydsjællands Politi, der kan fortælle meget mere om, hvad der lægges vægt på, af foranstaltninger 

der skal forhindre terrorhandlinger og hvornår/i hvilke situationer man pålægger det enkelte 

arrangement, særlige/skærpede tiltag 

 

Forsikringer 

Har vi – som arrangører – de forsikringer som vi er forpligtiget til? 

Og er vi forsikret mod de skader og de uheld, der bare kan ske, og som kan få store konsekvenser 

både menneskeligt og for arrangøren – hvis uheldet er ude? 

 

Sammenslutningen af By- og Markedsfester har arbejdet med emnet de sidste lille års tid, og jo 

længere vi kommer ned i emnet, jo sværere bliver det at få et overblik – hvad er pligtigt? – hvad er 

nødvendigt? og - hvad er godt at have? 

 

Vi har indgået et samarbejde med firmaet Din Forsikringsmægler og Lars Kortegaard, fra firmaet, 

kommer og fortæller hvad han vil anbefale arrangørerne og hvad han kan hjælpe med. 

En af de svære forsikringer er den pligtige Arbejdsskade forsikring, for både evt. lønnede og for de 

frivillige. Det er meget svært at vurdere hvornår og hvilke skader der er omfattet af en sådan 

forsikring. 

Til belysning af en forenings forsikringsbehov kan vi foreslå, at følgende inddrages i denne 

vurdering: www.frivillighed.dk link: http://frivillighed.dk/guides/lovpligtig-arbejdsskadeforsikring-

til-frivillige. 

 

Der er også en række andre forsikringer man som arrangør bør forholde sig til – nødvendig/ikke 

nødvendig? 
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Det kunne være: 

Erhvervsforsikring – Produktansvarsforsikring – Bilforsikringer – Arbejdsmaskiner (traktorer, 

gravemaskiner, golfbiler m.m.m.) – Teknisk udstyr – Bygningsforsikring – 

Bestyrelsesansvarsforsikring – Netbanksforsikring – Kollektiv ulykkesforsikring. 

 

By- og Markedsfester kan kun, på det kraftigste anbefale alle festarrangører, at de får en 

professionel gennemgang af jeres forsikringer, og får en vurdering af, om I er over- eller 

underforsikret. 

 

Lad jer inspirere af indlægget på mødet i Kolding den 4. november. 

 

Èn fest – èn ansøgning 

Under denne overskrift har debatten kørt, ikke mindst på Fyn og i Syd- og Sønderjylland. 

By- og Markedsfester har i længere tid kørt en kampagne, sammen med Festudlejernes organisation 

– se tillægget til deres medlemsblad, som vi nu også sender med ud – se medsendte fil. 

 

Vi vil gerne høre om jeres udfordringer i ”ansøgnings-tyranniet ”, giver det problemer og 

udfordringer? – og får i diverse tilladelser fra myndighederne i god tid inden arrangementet? 

 

Der findes allerede tekniske løsninger, der kan gøre processen meget lettere, men kun få kommuner 

har tilsluttet sig – og derfor er der ikke penge til at udvikle systemet. Derudover er der også nogle 

offentlige myndigheder der ikke har villet tilslutte sig systemet. 

Derfor arbejder By- og Markedsfester for, at systemet ”Èn fest – èn sansøgning” skal være 

landsdækkende og det skal være pligtigt for offentlige myndigheder at være tilsluttet. 

 

Der er så meget pres på de frivillige festarrangører og event-magere, at vi i et moderne samfund 

ikke kan være bekendt, at det er det administrative bøvl, der gør, at fester lukker, eller ikke starter 

op. 

 

Sæsonen der er gået !  

 

Har det været en fantastisk sæson for By- og Markedsfester – nnnjjjaa – det vi hører fra det ganske 

land er, arrangementerne er gået utroligt forskelligt – der har været en del udfordringer – og ikke 

mindst det danske sommervejr, har været en udfordring – nogle har haft forrygende godt vejr, andre 

har haft lidt for megen regn – og desværre er der fester der næsten er druknet i regn og har kæmpe 

udfordringer. 

 

Men vejret kan vi ikke gøre noget ved – og for godt vejr eller for dårligt vejr – er vilkår vi må leve 

med. 

 

 

Indretning af festpladser 

Et vilkår vi i By- og Markedsfester har – og stadig – arbejder meget med er indretning og 

godkendelse af vores festpladser. 

 

Bygningsministeriet har overtaget hovedansvaret for området, og BM har haft mange møder med 

ministeriet og deres medarbejdere – og det har vi fortsat, for vi er slet ikke i mål endnu. 

Vejledningen til indretning af festpladserne, herunder salgsområderne – er slet ikke på plads endnu, 

men ministeriet lover, at det snart vil ske. 

 

I By- og Markedsfester må vi glæde os over, at det er ganske få problemstillinger vi har fået ind fra 
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vores medlemmer i 2017 – en rigtig positiv tendens. De meget få henvendelse vi har fået, er vi gået 

ind i, og har været vores medlemmer behjælpelige med at få løst. 

 

Der har således være meget færre problemer en i 2016 ! 

 

Frivillige hjælpere 

Et andet signal fra vores medlemmer er, at mange steder er det svært at skaffe frivillige nok til at 

løse opgaverne i forbindelse med festerne/arrangementerne. 

 

Det er ikke kun et problem for By- og Markedsfester, men for rigtig mange og forskelligartede 

arrangementer, her under festivaler, dyrskuer, og idrætsarrangementer. 

 

Hvad skyldes det? – er det administrative besvær blevet for stort? – Har vi nok i os selv? – 

Vi ”gider” ikke gøre en indsats for fællesskabet? – Dagligdagen er for hård til at man har overskud 

til at engagere sig? – Folk har penge nok, så man vil hellere betale kr. 1.000.- mere i kontingent. 

Budene er mange – og nogle steder er det et stort problem, og fester er lukningstruede. 

 

Det er et emne By- og Markedsfester vil arbejde med det kommende år – og vil rigtig gerne have 

nogle input fra jer – er der problemer – og i givet fald, hvad gør I ved det, i jeres forening ? 

 

Mangel på kræmmere 

En anden udfordring vi oplever er tilstrømningen af kræmmere til kræmmermarkederne. 

 

Der er stadig godt gang i kræmmermarkederne og mange pladser var fyldt op, men det er ikke så 

nemt og naturligt som for bare få år siden. 

 

Vi hører om en del kræmmermarkeder, der ikke får alle deres pladser besat – de skærer ned på antal 

kræmmere, men stadig er der ikke udsolgt. 

 

Det er egentlig underligt det er sådan – for det ene udsendelse efter den anden kører på TV, og der 

gøres reklame for, hvor store oplevelser og hvor mange penge man kan tjene på disse 

arrangementer. 

 

Men måske er der en opblomstring af de små og mindre ”perle-stens” markeder – og et tilsvarende 

fald i de større og vel organiserede kræmmermarkeder, hvor mange forskellige myndigheder fører 

tilsyn og – føler mange – jagter branchen. 

 

SKAT har gjort sit til, at det er blevet svært at være kræmmer – og lad det være sagt med det samme 

– By- og Markedsfester går ikke ind for, at der skal kunne tjenes ”sorte penge” på og ved vores 

medlemmers arrangementer. 

 

Det er imidlertid utilfredsstillende, at kræmmere og andre handlende på markedspladserne ikke kan 

få at vide, hvordan reglerne er – skal de f.eks. bruge kasseapparat eller er de fritaget ? 

Og hvis de skal bruge kasseapparat, hvordan skal forholdene omkring opbevaring af kontanter, 

registrering af mobil-pay og salg ved kreditkort, så indgå. Forhold der virker enkelt på et fast 

driftssted, men som kan være svært på en markedsplads  

 

By- og Markedsfester arbejder fortsat med denne problemstilling, og vil hjælpe kræmmerne og 

dermed vores medlemmer til at få en specifik udmelding og vejledning, men SKAT har åbenbart 

ikke været klar til det, endnu. 
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Og, så må vi bare konkludere, at SKAT jo ikke besøger alle de små ”uautoriserede” salgssteder, der 

bare pludselig popper ved vejkanten – og arrangørerne af disse, har nok heller ikke problemer med 

ansøgnings burokratiet!  

 

Forhåbentlig lysner det, så vi kan få en afklaring inden sæsonen starter: 

Sammenslutningen af By- og Markedsfester er sammen med Danske Festudlejere inviteret til et 

møde med Skatteministeren, primo november. Et møde vi ser frem til med gode forhåbninger. 

 

Der er udfordringer nok for medlemmer og bestyrelsen for By- og Markedsfester – vi håber I 

bakker op om foreningen, og deltager i årsmødet den 3. + 4. november, i Kolding og hvis det kniber 

med tiden, at vi så ser jer til generalforsamling og de faglige emner, den 4. november. 

 

HUSK tilmelding her: 

 

 Sekretariatet: tlf. 2670 7555   -  mail:  knkr@mail.dk 

 

 

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 

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: www.b-m.dk/ 

 

På hjemmesiden finder du alle relevante telefonnumre og 

mailadresser 

 

http://www.b-m.dk/
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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 
 

http://www.b-m.dk/
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