
Bestyrelsens beretning 2016/2017 

Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark 

v/Otto Skak 

 

Talepunkt Tekst 
Velkommen til et historisk 
årsmøde 
 
 
 
 
 
Jan Højberg 

Kære alle, først og fremmest velkommen til Sammenslutningen af By- og 
Markedsfesters generalforsamling 2017. En særlig velkomst skal lyde til 
de nye medlemmer – og de, der er med her for første gang. 
Vores æresmedlem Børge Frederiksen fra Egeskov marked kan desværre 
ikke deltage i vores generalforsamling, og jeg har lovet ham at 
overbringe alle en stor hilse. 
 
Mindes Jan 
Jan døde sidst i april efter lang tids sygdom. Jan havde orlov i 
bestyrelsen, og vi havde alle håbet han ville komme tilbage. 
For 4 år siden da vi besluttede at vi også kunne ha kræmmere som 
medlemmer, var Jan den første der kom i B&Ms bestyrelse. 
Lad os mindes Jan 
 
 

Endnu et aktivt år Det lyder nærmest som om, at jeg gentager mig selv – men jeg kan 
konkludere, at det har været endnu et virkeligt aktivt år. Og det er til 
glæde for vore medlemmer, men så sandelig også for de, der ikke er 
medlemmer endnu.  
Desværre har vi haft en del interne problemer i vores bestyrelse, og jeg 
håber det må få en ende, så vi kan bruge vores tid på udvikling og de 
mange opgaver vi har for vores medlemmer i B&M 

Forsikringer I foråret fik vi en henvendelse fra et medlem omkring problemer med at 
få forsikringer. Vi har derfor haft møder med 2 forsikringsselskaber og 
her senere i dag kommer de fra DIN Forsikringsmægler, som vi har 
indledt et samarbejde med. Og emnet er, har vi de rigtige forsikringer 

Der er behov for B&M Igen i år har vi fået en del henvendelser fra medlemmer der har 
problemer, og ofte er det noget vi kan hjælpe dem med en løsning på. 
 

Lobbyarbejde til gavn for 
alle – kræver at alle bakker 
op. 

Det her er en kopi af vores beretning fra sidste år men,vi bruger rigtigt 
mange resurser på lobbyarbejde – og det er derfor også vigtigt for mig, 
at vi får fat på de, der endnu ikke er medlemmer. De høster i høj grad 
også udbyttet af vort arbejde, uden at have bidraget på nogen måde. Vi 
er ikke en fagforening, men vi har dog stadig behov for at være 
solidariske. Jeg håber virkelig vi i kommende år kan få bedre tid til at 
fange nye medlemmer. Det kan på ingen måde være prisen der afgør at 
man ikke er medlemmer hos os. 

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

Krise i tivolibranchen  
 
Udfordringer for 
medlemmer – især små 
fester. 
 

Gennem de sidste 10 år er flere tivolier lukket. 
 Således er der i dag kun ca. 3-4 tivolier tilbage på hver side af bæltet.  
Det kommer også til at give udfordringer for vores medlemmer i de 
kommende år. Især tror jeg ikke, at det vil blive muligt for de små by- og 
markedsfester at kunne tiltrække sig et tivoli mere. Og kan de, risikerer 
de fremover at skulle betale for det. I praksis vil det også sige, at de 



 
 
 
Karteldannelse 
 
 
 
 
 
 
Fester skal til at tænke 
anderledes 

stadeleje-indtægter, man tidligere har budgetteret med… de kommer til 
at forsvinde, eller bliver reducere  
Vi kan risikere, at det vil kunne sammenlignes med kartel-virksomhed – 
og ingen tivolier vil røre ved by- og markedsfester uden at blive betalt for 
det. Eller maksimalt komme uden at skulle betale for det.  
 
Vi er bekendt med at der allerede er fester der ikke kan få tivolier til 
næste sommer. 
Det er en trist udvikling.  
 
 

Paraden 
 
 
 
 
Nyhedsmail 
 
 
Grafik/ Ny Design 

Som alle ved så er vi ikke mere en del af Paraden mere, det skyldes bl.a. 
de dyre udgifter der er ved et sådant blad, samt at samarbejdet ej heller 
var det bedste, og her tænker jeg på at vi faktisk ingen indflydelse havde 
på artiklerne, skønt der var nedsat et bladudvalg. 
 
Vi har derfor valgt at vi fremover sender det ud til alle vore medlemmer 
digitalt, og mindst 6 gange om året, eller når der er et behov for at give 
informationer 
Det næste Nyhedsbrev kommer ud med en ny smart design, vi arbejder i 
øjeblikket med en ny smart grafik. 

 
Skat 
 
 
 
Rigspolitichefen 
 
 
 

Terrorbekæmpelse 
 
 
 
 
 
 
 

Bygningsministeriet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vi skal den 29. november til møde med skatteministeren, vedr. brug af 
kasseapparater, dette er i samarbejde med Festudlejer. Dk der har 
åbnet døren til Skatteministeriet 
 
Vi har igen i år været til den årlige dialog møde med Rigspolitiet 
sammen med DTF, og det er virkelig en stor værdi for os alle.  
 

- Terrorbekæmpelse – nogle fester har et godt samarbejde med 

myndighederne og forebyggelse – andre hører intet – vi kender ikke 

rigtig til bedømmelsesgrundlaget og i hvilke situationer der skal 

laves forebyggende tiltag, og hvornår det  

  ikke er nødvendigt, men BM vil arbejde videre med 

problemstillingen. 

Vi vil senere i dag høre mere om dette fra PET. 

 

- Bygningsministeriet – rigtig god dialog – og rigtig fint vi kan 

konstatere, at problemerne rundt i landet, vedr. indretning af 

festpladser og salgs områder har været langt mindre i 2017, end i de 

sidste par år. Der er stadig væsentlige ting der skal på plads og rettes 

til, men ministeriet er meget lydhøre for vores argumenter – men det 

kniber med deres ressourcer, og dermed også at få bekendtgørelser 

og vejledninger rettet til. 

 

- Orienteringsmøder med initiativ fra Politiet – vi er bekendt med, at 

både Sydsjællands Politi og Fyns Politi i den kommende tid, har 

indbudt til orienteringsmøder, både deltagerkreds og indhold for 



- Orienteringsmøder med 

initiativ fra Politiet 
 
 

møderne er lidt uklare, men BM, vil deltage i det omfang det er 

muligt, og melde retur til medlemmerne via Nyhedsmails. 

 
 
 
 

Regionale medlemsmøder - Regionale medlemsmøder – BM vil rigtig gerne stå bag sådanne 

arrangementer, vi mangler dog medlemmerne der vil hjælpe med at 

arrangere. 
 

En fest en ansøgning En fest – en 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 ”En fest – en 
ansøgning” 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. 

 
Frivillige 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? 
 
 

  

Samarbejde med Danmarks 
Tivoli Forening. 

Skønt vi ikke mere er med i Paraden, er det mit håb at samarbejdet med 
DTF kan fortsætte. 
  

Festudler DK Vi har haft et møde med Festudlejer. Dk 
Et utroligt godt møde, og vi er blevet inviteret til deres messe den 03. 
marts i Middelfart og I vil alle få en invitation fra os senere. 
Endvidere får vi selv en stand, og vi håber at vi kan få nye medlemmer, 
både fester, men da også støttemedlemmer 

Sekretariat Knud Kruse har i mange år været vores sekretariatsleder. Knud har bedt 
om at blive fritaget for dette. 
Vi vil gerne sige dig mange tak for samarbejdet gennem årene. 
Knuds arbejde vil fremover blive fordelt af bestyrelsen 

Tak og afslutning Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til mine øvrige kolleger i bestyrelsen, 
stor tak til de fremmødte, støttemedlemmerne og vor 
sekretariatsmedarbejder Knud Kruse. Jeg håber, at vi får en udbytterig og 
spændende generalforsamling. Dette var formandens beretning. 
Velkommen til.  

 

 


