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Formand Otto Skak bød velkommen 

 

FAGLIGE INDLÆG 

Affaldssortering – nu og i fremtiden ved seniorkonsulent Ole Strøm fra Marius Pedersen 

Mange markeder og festival sorterer slet ikke, og det kommer i samme container, men det 

kommer de til at ændre på. Ole fortalte om de 10 fraktioner som affaldet skal sorteres op i 

jvf. ny lovgivning, der træder i kraft 1. januar 2023.  

Der var god spørgelyst, men det anbefales at kontakte Ole for at få afklaret problematikker 

omkring ens eget arrangement. Du er velkommen til at ringe til Ole Strøm tlf.: 23 24 50 05 

Han slog et slag deres hjemmeside: www.mariuspedersen.dk 

Tryk f.eks. på menuen øverst til højre – vælg [Koncept] og scroll ned til [Online service]. 

 

Håndtering af kontanter i forbindelse med enkeltstående arrangementer – ved Ulrich Byrum fra NOKAS. 

Virksomheden tager sig af værdihåndtering for pengeinstitutter, Kontanten og ATM. I de 

fleste pengeautomater, ATM automater, kan modtage kontanter. 

Mange arrangører er kommet i klemme i forhold til deres eget pengeinstitut, hvor de ikke 

længere kan hente kontanter og ej heller aflevere kontanter.  

Der blev fra forsamlingen fremført en række problemstillinger fra de enkelte arrangører, der 

drøftedes med Ulrich. Yderligere spørgsmål rettes til deres kundeservice tlf.: 70 15 76 00 

https://www.nokas.dk/ 

 

Dansk underholdningsproduktion – Henrik Rud. 

Fortalte om, hvordan vi kommer til at skulle transformere vores velkendte markeder om til 

bæredygtige, grønne og genbrugs markeder (handel med bæredygtigt genbrug). Det vil 

tiltale de unge børnefamilier og de markeder, der følger med i den udvikling, vil vinde på den 

lange bane.  

Henrik tilbyder en række underholdningsproduktioner eller færdige pakker, der vil tiltrække 

både det ældre og yngre publikum.  

De handler om at se 10 år frem og forholde sig til, hvordan vi får de unge til at syntes det er 

”hipt” at gå på marked. Henrik kan kontaktes på tlf.: 22 32 12 09 https://www.d-u-p.dk/ 

 

Digital markedsføring – ved Jannick Nielsen & Søs Bebe fra ESA Online.  

Næsten 90 pct af befolkningen af de 16 - 74 årige er på nettet dagligt og de er på de sociale 

medier og nyhedssider. Det er også her vores gæster skal findes og ”push’ es”. 

http://www.mariuspedersen.dk/
https://www.nokas.dk/
https://www.d-u-p.dk/
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Dog fremføre Jannick, at så længe der findes lokalaviser skal de bruges. Fordi det giver 

bredde i markedsføringen og de lokale ugeaviser har ofte også en digital udgave. 

På ugeavisernes hjemmesider kan man købe ”helsider” med annoncer, der fylder hele siden. 

Personligt syntes Jannick de er irriterende, men det virker. 

På Facebook kan man målrette sin markedsføring meget præcist til sin målgruppe i forhold til 

alder, geografi, køn, interesser, osv. 

Fx Look a likes på Facebook er personer, der har samme adfærd på internettet og dem kan 

man ramme helt specifikt som fx vores lokale marked. Otto gav et eksempel med et 

boksestævne, hvor man kunne ramme alle bokseinteresseret i Danmark og billetsalget steg 

helt vildt. 

Man kan i op til 30 dage følge, at en person har søgt på en t-shirt, været på bestemte 

netbutikker eller søgt på kræmmermarkeder. 

Boost af opslag på Facebook har ikke nogen særlig god effekt - lav i stedet en business 

management account og lav dine egne annoncer.  

ESA og Jannick kan kontaktes på tlf.: 21 92 25 35 jann@step.dk 

 

GENERALFORSAMLING 

 

1. Valg af dirigent – valgt blev Kristian Alexandersen 

 

2. Beretning fra formanden 

Vera Warncke har været med i Klostermærken i 60 år og det er blevet markeret lokalt, men By- og 

Markedsfester vil også sige dig tak for din frivillige indsats med en erkendtlighed. Vera Warncke 

huskes også for sin indsats da sammenslutningen af By- og Markedsfester i sin tid blev stiftet. 

 

Se indsalg fra TV-syd https://www.tvsyd.dk/toender/vera-har-arrangeret-ae-kloster-maerken-de-

sidste-60-aar-byens-borgere-sukker-efter-det-her-marked 

 

Det har været et rigtig godt år for vores markeder også selvom der generelt har været mangel på 

frivillige hjælpere.  

 

Otto udtrykte skuffelse over, at Danmarks Tivoliforening afholder generalforsamling samme dag 

som os. Vi derfor er afskåret for at kunne deltage i hinandens generalforsamlinger og det er 

ærgerligt da vi stadig gerne vil samarbejde. 

 

Vi hører fra kræmmere, at det bliver svære og svære, at have en forretning ud af indsatsen. 

Formanden udtrykte glæde ved samarbejdet med politikerne på Christiansborg, hvor Bjarne 

Lausten er mødt frem til årets generalforsamling. 

Revideringen af det såkaldte Bilag 11 spøger stadig, og der ligger et høringssvar fra By- og 

Markedsfester i ministeriet, men vi har endnu ikke hørt noget derfra. 

mailto:jann@step.dk
https://www.tvsyd.dk/toender/vera-har-arrangeret-ae-kloster-maerken-de-sidste-60-aar-byens-borgere-sukker-efter-det-her-marked
https://www.tvsyd.dk/toender/vera-har-arrangeret-ae-kloster-maerken-de-sidste-60-aar-byens-borgere-sukker-efter-det-her-marked
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Otto slog et slag for at besøge eventmessen (der er på bordene uddelt materiale herom). Desuden 

opfordrede Otto at vise vilje til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 

Tak til Mogens Lorenzen for sit arbejde og store arrangement i bestyrelsen. 

 

Bjarne Lausten fik ordet og fortalte på levende vis, hvor stor betydning samarbejdet med 

politikerne har, og betydningen for det arrangementer og det folkelige Danmark. Han kom 

endvidere ind på certificering af telte, BR18, o.m.a. 

 

Formandens i sin fulde ordlyd kan læses her: Fmd. beretning 2022 

 

Beretningen godkendt. 

 

3. I kassererens fravær fremlagde Mogens Lorenzen regnskabet. Vi har fået flere medlemmer og 

støttemedlemmer. Omkostningerne har været betydeligt højere end forventet, men alt i alt 

kommer foreningen ud med et pænt overskud. 

 

Overskuddet er lagt til beholdningerne, hvor de kan bruges til at købe professionel hjælp som 

advokat, revisor, specialister m.m., hvis det skulle vise sig nødvendigt. 

 

Regnskab og budget godkendt. 

 

4. Ingen forslag 

 

5. Uændret kontingent 

 

6. Valg til bestyrelsen. Gregers Maglekær ønsker ikke genvalg og i stedet blev Rolf Sørensen, 

Tulipanfesten valgtes til nyt bestyrelsesmedlem. Rolf har i rigtig mange år, ifm. sit daglige arbejde, 

arbejdet med mange event. Genvalg til de øvrige. 

 

7. Genvalg til revisorer. 

 

8. Eventuelt: Bo fra Nemfest fortalte om deres forskellige festkoncepter, der også lå uddelt på 

bordene. Heine orienterede om Eventmessen og udtrykte håb om, at vi ses i Kolding den 4. marts 

2023. 

 

Bjarne Lausten vil slå et slag for, at tilladelsen i forbindelse med ”En fest én ansøgning”, kommer til 

at gælde i 5 år. Bent Tillisch fortalte om GenKrus, han gav et par gode råd og genbrug. 

 

Mogens Lorenzen fortalte om det arbejde, der er i gang med de offentlige myndigheder og de 

udfordringer, der er hermed. 

 

Referent Gregers Maglekær 


