
 
 

Nyhedsbrev December 2017 

Glædelig jul og godt nytår 

Med denne hilsen ønsker vi alle medlemmer og 

støttemedlemmer/sponsorer en glædelig jul og et godt nytår. 

2017 blev på mange måder et spændende år for foreningen og 

dens medlemmer. Mange opgaver er blevet løst, således at vi 

alle positivt kan se fremtiden i møde.  

Her ved udgangen af 2017 er den nye bestyrelse på plads og klar 

til at tage mange nye udfordringer op i 2018. Husk i den 

forbindelse: Alle er velkomne til at rette henvendelse til 

bestyrelsen med spørgsmål. 

Også i det nye år vil bestyrelsen arbejde ud fra foreningens 

slogan: ”Vi skaber bedre vilkår for afvikling af arrangementer”. 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne: 

Otto Skak 

formand 

  

 

SÅ BLEV DET IGEN TIDEN TIL NYT 

 FRA OS. 

I DETTE NYHEDSBREV KAN DU BL.A. 

 LÆSE OM : 

 GENERALFORSAMLING 

 PET KURSUS OM TERROR-SIKRING 

 REGIONALMØDER 

 FESTMESSE 3/3 PÅ HINDSGAVL 

 FORSIKRINGER – ER DET GODTNOK 

DET VI HAR ? 

 BESØG PÅ BORGEN 

 BESTYRELSEN 

  



 
 

Generalforsamlingen i By- og Markedsfester 
 

4. november 2017 i Kolding 

 

Beretning for året der var gået 
Otto Skak aflagde beretning for tiden siden sidste generalforsamling og kom bl.a. ind på følgende emner: 

Afdøde bestyrelsesmedlem Jan Højbjerg blev mindet af generalforsamlingen. 

Et år, igen, med stor aktivitet. 

Udfordringer i bestyrelsen med manglende opbagning til de beslutninger der blev taget 

Udtræden af PARADEN og overgangen til digitalt nyhedsbrev 

Tæt dialog med Rigspolitiet og Bygningsministeriet 

En fest – en ansøgning – Festudlejernes tillæg og radiodækning på Fyn og Jylland. 

Den samlede beretning kan ses her  

 

Aflæggelse af regnskab 
Knud Kruse gennemgik årsregnskabet, der udviste et underskud på kr. 11.486,35 og en egenkapital pr. 31/8-2017 

på kr. 50.567,59. 

Regnskabet blev godkendt. 

Fastsættelse af medlemskontingent 
Bestyrelsen indstiller en lille stigning i kontingentet, således: 

Kr. 350,- for kræmmere og små fester – kr. 700,- for mellemstore fester og kr. 1.000,- for de store fester. 

Valg til bestyrelsen 
På valg er: 

Otto Skak, Slotssøbadet 

Leif Chortzen, Døllefjelde Musse Marked 

Peter Svendsen, kræmmer 

Alle 3 blev genvalgt. 

 

Valgt for 1 år, i stedet for Mogens Simonsen blev: 

Ejvind Hoff, Vorbasse Marked. 

http://by-markedsfester.dk/wp-content/uploads/2017/11/Bestyrelsens-beretning.pdf


 
 
 

Valg af suppleanter, følgende valgt: 

Thomas O. Folleraas, Langeskov Borgerforening 

Jan Fogh, Toftlund Hallerne 

Valg af revisorer 

Lene Brøndum Jørgensen og Gregers Maglekær blev genvalgt 

Referent: Mogens Lorenzen 

Det samlede referat kan du finde på vores hjemmeside : http://by-markedsfester.dk/  

 

Terrortruslen – og hvad skal vi være opmærksomme på 
v/PET, efterforsker Nick Thomsen. 

 

Som udgangspunkt er det ”Ikke mere alvorligt i morgen – end det var i går”. 

 

NT orienterede om de forskellige opgaver i PET. 

Rådgivningscenteret – rådgiver ved trusler mod samfundet 

Både fysisk og digitale/web trusler 

Personundersøgelser 

Terrorisme – forebygge, modvirke og efterforske. 

Inden handlingerne sker er det PET, der har opgaven. 

Når handlingen er sket er det politiet der har opgaven. 

Terrortruslen mod Danmark er niveau 2 – det næsthøjeste. 

NT opfordre alle festarrangører til at følge med på PET`s hjemmeside, or orientere sig om hvordan situationen ser 

ud, op til et arrangement skal afholdes. 

Syrien/ Irak og IS er væsentlige faktorer i trusselsbilledet. 

De inspirerede angreb kommer som oftest fra èn eller få personer der er inspireret fra internettet/krypterede 

sider, fra moskeer, fængslerne og lignende steder. 

Understøttede angreb gennemføres af en større persongruppe og understøttes af hovedorganisationerne som 

f.eks. Al-Qaeda. 

http://by-markedsfester.dk/


 
 
Symbol mål: angrebene går oftest efter sikkerhedsmyndigheder og andre myndigheder, samt personer og 

begivenheder der kan være islam-krænkende – samt jødiske mål. 

Men vi har set flere angreb der ikke lige kategoriseres ind på disse områder. 

 

TILBUD: 

Under titlen ”Projekt omtanke” tilbyder PET, at afholde et kursus i risikovurderinger m.v.  

Kurset indeholder bl.a.: 

Tryghed og sikkerhed 

Afpasset sikkerhedsniveau 

Sikkerhedskultur 

Beredskabsplaner 

Overvågning 

Fysisk sikring 

Mistænkelig adfærd 

 

Regional møder. 
By & markedsfester har grebet det tilbud fra PET og vil afholde kurser regionalt, hvor alle de by & markedsfester, 

som er I vores kartotek, vil blive inviteret.  

Det første kursus er planlagt til den 3. marts 2018 i Ørbæk.  Der bliver udsendt en invitation til dette senere, men 

sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Der forventes afholdt yderligere et kursus i Vorbasse, men dette er P.T. kun i støbeskeen. 

 

  



 
 

VELKOMMEN TIL FESTMESSEN 2018 
 

På Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart 

Lørdag, den 3. marts 2018 i tidsrummet kl. 10.00-14.00 

Arr : Brancheforeningen Danske Festudlejere 

Professionelle udlejere der gør en forskel 

Festmessen hvor arrangører, leverandører, grossister, musik- og underholdningsbureauer, 

producenter m.fl. mødes i øjenhøjde. Hvor der byttes visitkort, uddeles brochurer, laves aftaler 

om samarbejde, gives tilbud og meget mere. Det i nogle helt fantastiske messe rammer. 

Festmessen 2018 er startskuddet på en forhåbentlig bredtfavnende og voksende messe. 

Et tilbud til alle festarrangører i Danmark. 

By- og Markedsfester – Festivaler – Dyrskuer – Festarrangører og leverandører 

By- og Markedsfester har også en stand på messen, kom og få en snak med os. 

  



 
 

Har vi - som festarrangører - de rigtige og nødvendige forsikringer? 
v/ Søren Christensen, Din Forsikringsagent ApS. 

 

Leif Cortzen, Døllefjelde Musse Marked, indledte med at fortælle om en kedelig sag de havde haft. De havde lånt 

en bobcat af en lokal vognmand, der var flink. Uheldigvis blev bobcat`en indblandet i en stort uheld med 

millionerstatning til følge. 

Heldigvis havde vognmanden bobcat`en forsikret, og den dækkede. Det viste sig imidlertid, at hvis vognmanden 

ikke havde skader på et år, fik han en bonus på kr. 250.000,-. Den blev markedet så nød til at dække, da 

vognmanden ikke skulle lide et sådant tab på at være flink. 

Søren Christiensen fortalte herefter, at Din Forsikringsagent har sammensat en pakke, der målrettet hjælper 

festarrangører. Pakken indeholder de forsikringer der er, eller kan være, behov for. 

Forsikringspakken er sammensat ud fra de bedste bud fra en række forsikringsselskaber,  

og målrettet medlemmerne af By- og Markedsfester. 

Arbejdsskadeforsikring – skal tegnes hvis man har lønnede medarbejdere, og skal også tegnes for frivillige 

hjælpere – husk afkrydsning i relevante felter. Det er imidlertid svært at vurdere, hvornår en 

arbejdsskadeforsikring dækker for frivillige hjælpere. Man skal bl.a. være opmærksom på, at hvis det arbejde man 

udfører, er en naturlig del af at være medlem af den pågældende forening – dækker den IKKE. 

Frivillig ulykkesforsikring – den vil dække de skader der evt. afvises af arbejdsskadeforsikringen, og vil være et 

supplement, hvis den person der kommer til skade ikke har en personlig ulykkesforsikring.  

En frivillig ulykkesforsikring kommer også til udbetaling, selvom skadelidte får erstatning fra 

arbejdsskadeforsikringen eller fra egen ulykkesforsikring. Der kan således godt opnås erstatning flere steder fra. 

Erhvervs- og produktansvarsforsikring – som festarrangør kan man gøres ansvarlig over for skader, der både sker 

på ting og på personer. F.eks. hvis arrangørens produkter eller ydelser er skyld i skader – det kan være en gæst, 

der bliver syg af den mad der solgt i arrangørens bod eller telt. 

Retshjælpsforsikring – skal man også overveje. 

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring – bør man tegne som ansvarlig bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem 

bør man også sikre sig, at den bestyrelse man sidder i, har en sådan forsikring, da man ellers kan gøres personlig 

ansvarlig for dispositioner der efterfølgende kan vise sig at være ansvarspådragende. Man kan også blive ansvarlig 

for sine undladelser. 

Netbanksforsikring – her kan man forsikre sig mod hacking på forenings konti – den forsikring der her tilbydes 

dækker også hvis andre har adgang til kontiene, f.eks. revisor, kasserer m.fl. – og deres computer bliver udsat for 

hacking. 

Erhvervsforsikring – dækker løsøre, ved f.eks. brand, vandskade og tyveri. Kan også udvides til at dække el-skade 

og driftstab. Man bør altid være obs. på, hvem der dækker skader på lejet materiel. Forsikringen er rettet til efter 

den risiko man har. 

Arbejdsmaskiner og ansvarsskader – på ting og personer. Det er vigtigt man også har ansvarsforsikringer på alle 

maskiner der lånes ind – specielt hvis de ikke er indregistreret. 



 
 
Man skal også huske en ansvarsforsikring, der dækker diverse skader, f.eks. et stort reklameskilt der falder ned 

over en bil, eller en gæst der falder i et hul på festpladsen og kommer til skade. Der kan ske mange uforudsete 

hændelser. 

Gennemgangen af forsikringerne var rigtig grundig og jeg tror nok at der var mange der skal hjem og gennemgå de 

forskellige forsikringer. Specielt forsikringen omkring maskiner, hvor der er forskel på om maskinen står stille og 

arbejder op/ned, og så hvis den kører og forårsager skade. Det krævede faktisk to forskellige forsikringer.  

Sammenslutningen af By- og Markedsfester skal på det kraftigste anbefale, at alle arrangører af fester, byfester, 

kræmmermarkeder o.l. foretager en gennemgang af de forsikringer man har, og får undersøgt om de nødvendige 

forsikringer er på plads, inden arrangementet afholdes. 

Kontakt Din Forsikringsagent ApS:  

Tlf.: 41 30 30 00 eller mail: info@dinforsikringsmaegler.dk 

Eller direkte til: Lars Kortegaard på tlf. 22 89 50 99. 

Det er også muligt af få en forsikringsmægler til at gennemgå sine forsikringer og behov. Forsikringsmægleren 

udfører sit arbejde på grundlag af en fuldmagt og en samarbejdsaftale. Aftalen specificerer de vilkår, som er 

gældende for samarbejdet samt et aftalt honorar. 

Læs brochuren fra Din Forsikringsmægler ApS: https://dinforsikringsmaegler.dk/folder/ 

Se deres hjemmeside: https://dinforsikringsmaegler.dk/ 

 

Besøg på Borgen  
 

Vi arbejder på/for ”sagen” !!! 

 

Fredag den 1. december 2017 var By- og 

Markedsfesters formand Otto Skak og 

bestyrelsesmedlem Mogens Lorenzen inviteret 

på møde på Christiansborg. 

Overskriften var Èn fest – en ansøgning og 

mødedeltagerne var desuden Heine Pedersen 

fra Danske Festudlejere og 

folketingsmedlemmerne Eva Kjer Hansen (V) 

og Bjarne Laustsen (S).  

EKH havde sat sig godt ind i sagen, og havde 

bl.a. fået alle ansøgninger og tilladelser fra Ørbæk Marked. Alle var enige om, at det er et bureaukrati vi ikke kan 

være bekendt. Det er skræmmende for såvel frivillige foreningsledere som for de mere professionelle, der vil 

arrangere en fest eller starte nye arrangementer. 

 

mailto:info@dinforsikringsmaegler.dk
https://dinforsikringsmaegler.dk/folder/
https://dinforsikringsmaegler.dk/


 
 
Der arbejdes på en model hvorefter der kun skal indsendes èn ansøgning – der videresendes til alle relevante 

myndigheder, og at disse myndigheder så har en tidsfrist til at besvare ansøgningen. 

 

EKH sætter sig i spidsen for arbejdet. Hun vil sammen med BL indkalde relevante parter til et møde i Haderslev 

hvor problemer og muligheder nærmere skal beskrives og de vil også lave et kronik-indlæg til de større 

landsdækkende aviser. 

 

By- og Markedsfester følger arbejdet og fremdriften i dette arbejde, og vil bidrage med alt vi har mulighed for, da 

det er et væsentligt punkt for vores medlemmer. 

 

Kasseapparat? 

 

Da vi nu var i København alligevel, var det lykkedes at få 

arrangeret et møde i Skatteministeriet med Skatteminister 

Karsten Lauridsen. 

 

By- og Markedsfester brugte muligheden til, at fremføre de 

mangler og de urimeligheder der er i SKATS regler, og i den 

juridiske vejledning, omkring brug af kasseapparat i specielt 

kræmmer- og tivoliboder. 

 

Til vores overraskelse gav ministeren os medhold, og kunne 

godt se, at reglerne er meget svære at tolke og forstå og at 

reglerne skal være mere klare og tydelige. 

 

Skatteministeren ville dog ikke umiddelbart give håndtryk på, at vi komme hele vejen tilbage, til før januar 2013 – 

hvor ”fair-play folderen” blev uddelt. 

 

Skatteministeren og hans embedsmænd lovede, at By- og Markedsfester vil blive indbudt til en dialog om 

udformningen af den juridiske vejledning på dette område. 

 

Det ser vi meget frem til, og går til arbejdet med en hvis optimisme. 

 

 



 
 

 Bestyrelsen 
 

 
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 
 
 

 
Sekretariatsleder 
Mogens Lorenzen 
Mejerivænget 33 
5853 Ørbæk 
Tlf.: 21549556 
mwl@os.dk 
Ørbæk Marked 
  

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 
Ejvind Hoff 
Vorbasse Marked 
Tlf.: 60249450 
kram@vorbasse-marked.dk 
  
 

Bestyrelsesmedlem 
Peter Svendsen 
Viborgvej 63 
Kvorning 
8830 Tjele 
Tlf.: 40801717 
peter@pspack.dk 
 
 

 
Suppleant 
Thomas Overgaard Folleraas 
Langeskov Borgerforening 
Tlf.: 28154523 
 
 

 
Suppleant 
Jan Fogh 
Toftlund Byfest 
Tlf.: 26800622 
Mail: 

 

mailto:os@ssbad.dk
mailto:ms@msit.dk
mailto:ms@msit.dk
mailto:mwl@os.dk
mailto:bb.trading@post.tele.dk
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http://by-markedsfester.dk/wp-content/uploads/2017/11/Allan-NIlesen-BM.jpg
http://by-markedsfester.dk/wp-content/uploads/2017/11/Ejvind_Hoff_Pro-Automatic_Eltavler.jpg
http://by-markedsfester.dk/wp-content/uploads/2017/01/PeterSvendsen.jpg
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