
tematillæg til Festudlejer.dk oktober 2017

Èn fest – én ansøgning

• Dobbeltarbejde
• Ressourcespild
• 32 ansøgninger til en byfest
• Tag de frivillige alvorlig
• Købt eller solgt
• Myndighederne giver søvnløse nætter
• Ansøgning koster mange ressourcer
• Ikke dun de store skal overleve

• Politisk snak ingen handling
• Opslidende arbejde
• Fleksibiliteten mangler
• Et afkrydningsskema kan  være en hjælp
• Arrangørerne skal aflastes
• Ikke acceptabelt med sene tilladelser
• Forenkling kan kun komme for langsomt

Lavet i et samarbejde mellem Sammenslutningen af By- og Markedsfester og Brancheforeningen Danske Festudlejere
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Det er det rene vanvid, når der 
til en mindre byfest skal ind-
sendes 39 ansøgninger om 
tilladelser og at politi, kom-
mune, Beredskabet, Arbejds-
tilsynet, Spillemyndigheden, 
Skat, Fødevarestyrelsen og 
Regionens præhospital skal 
inddrages i processen, si - 
ger brancheforeningsformand 

Svenning Kjær Pedersen. Det 
er demotiverende for festar-
rangørerne at skulle lave det 
kæmpe arbejde der er med 
alene at udfylde ansøgnings-
skemaerne. Det er en over-
administration, som kvæler 
ethvert initiativ og som får 
eventmagere til at stå af, for 
hvis der sker en anmeldelse 
eller et uheld, så er det alene 
den ansvarlige for festen, der 
har ansvaret, tilføjer han.

Arbejdstilsynet sikrer, 
at alle er orienteret
– Tænker man på det kæmpe 
ressourceforbrug der er ved 
behandling af alle disse 

ansøgninger, græmmes man, 
for mange skemaer kræver 
de samme oplysninger, men 
er placeret ved forskellige 
instanser. Helt grelt er det, 
at der til Arbejdstilsynet skal 
sendes en ”underretning 
om udendørsarrangemen-
ter” med informationer om 
hvor mange medarbejdere/
frivillige der forventes at blive 
beskæftiget med arbejdet. 
Det for at sikre sig, at alle 
myndigheder er orienteret. 
Det må kunne forenkles og 
laves sådan, at en fest er en 
ansøgning, som Folketings-
medlem Bjarne Laustsen 
arbejder for.

Der skal ansøgning til kommu-
nen, hvis et venskabshold skal 
overnatte på en skole.

Dobbeltarbejde 
og ressourcespild 

kvæler festlighederDer skal ansøges om en lejlig-
hedsbevilling, hvis en forening 
ønsker salg af alkohol.

Der skal tilladelse til at afholde 
et marked og kræmmerne skal 
have et kasseapparat ved deres 
bod.

Der skal ansøges om godken-
delse af kontrollører.

til afvikling af et marked kræves det, at en række ansøgninger skal 
godkendes.

Politiet skal ansøges om tilla-
delse til at opstille forlystelser.

Sendes der over 50 stk. helium-
fyldte balloner afsted, skal der 
ansøges om tilladelse hertil.

laves der optræden i gadebilledet, 
skal der ansøges om tilladelse.

af Branchefor-
eningsformand 
Svenning Kjær 
Pedersen.
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arrangeres der et dyrskue, er der en  række tilladelser der skal på plads.

Skrivebordsarbejdet 
kvæler initiativer
– Vi har brug for den folkelige 
kultur, der opstår ved afhol-
delse af en række samlende 
arrangementer som marke-
der, byfester, festivaler og 
meget andet. Tiltag som poli-
tikerne bør bakke op om, ved 
at afskaffe det papir bureau-
krati der er. Skrivebordsar-
bejde som kvæler initiativer 
omkring folkeligt samvær og 
som er en belastning for lan-
dets økonomi. Det er kun 
papir, det handler om. Noget 
som embedsmændene i de 
offentlige myndigheder skal 
have på plads, for at de har 

deres bord rent. Det er kun 
i yderst sjældne tilfælde, at 
der bliver fulgt op på tingene, 
når først festerne er i gang,  
siger brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær Peder-
sen.

Kontrollen mangler
– Festudlejningsbranchen har 
mærket på tegnebogen, hvad 
politiske indgreb koster. Cer-
tificeringsordningen for telte 
og transportable konstruktio-
ner er skudt helt ved siden af. 
Med et certifikat i hånden er 
meget i papir bureaukratiet 
løst. Men når det kommer til 
at føre kontrol med overhol-

delse af, om producenternes 
opstillings vejledning er over-
holdt, så er ansvarligheden 
væk. Har de kommunale byg-
gesagskontorer lukket, når 
problemerne opstår, så er det 
politiet, der tager over. Pro-
blemet er blot, at de ikke har 
kendskab til telt branchen, 
siger en forarget branche-
foreningsformand Svenning 
Kjær Pedersen, der vil tage 
kontakt til Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen for at få lavet 
et fælles tiltag.

Holdes der en koncert, skal der 
ansøges om tilladelse.

Skal et tivolitog køre på veje-
ne, skal der gives en tilladelse.

laves der en scene til optræden, 
skal der ansøges om tilladelse 
hertil.

et optog kræver 
en tilladelse.

alle former for offentlige fester kræver en tilladelse.

arrangeres der et optog, skal der ansøges om tilladelse.
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et motionsløb er ikke lovligt at afvikle, hvis der ikke 
foreligger en tilladelse fra politi og kommune.

Hver gang et tivoli opstilles, skal der forefindes en god-
kendelse.

Holdes der et cykel-
løb, skal politi og 

kommune give tilla-
delse hertil.

Skal der musik i gaden, så skal der ansøges om 
tilladelse.

Der skal også en til-
ladelse til afvikling 
af børnedyreskue.

Spærres en gade 
af for servering 
af morgenkaffe 
og muligheden 

for at drikke en 
kold øl, så skal 

der atter en 
ansøgning og til-

ladelse til.

ByFeStprogram:
Torsdag, den 22. juni 2017:
Kl. 18.00:  Gade-og firmafodbold
Kl. 18.00:  Tivoli åbner på festpladsen.
Kl. 18.00:  Hoppeborg til fri brug åbner på torvet

Kl. 20.00:   Byfestteltet på festpladsen åbner med 
musik på scenen. Kontrollører sørger for 
ro på pladsen. Idrætsforeningen står for 
salg af øl og vand.

Kl. 23.00:  Striptease på scenen i festteltet.

Der arrangeres byfest-parkering 
på mark ved siden af byfestpladsen.

Fredag, den 23. juni 2017:
Kl. 13.00:  Bankospil i byfestteltet med salg af lot-

terier i pausen.
Kl. 13.00: Børnetoget kører rundt i gaderne.
Kl. 13.00:   Brevdueforeningen åbner for salg af grill 

pølser og drikkevarer.
Kl. 14.00:  Boksekamp mellem borgmesteren og 

formanden for Handelstandsforeningen.

Kl. 15.00:  Venskabs fodboldkamp mellem Gøte-
borg og det lokale serie 1 hold. Der 
flages med Dannebrog og det svenske 
flag på dagen. Kontrollører sørger for ro 
på pladsen.

Kl. 16.00:  Borgmester Evigglad sender 100 ballo-
ner i luften for at markere børnehavens 
15 års fødselsdag.

Lørdag, den 24. juni 2017:
Kl. 09.00:  Der serveres gratis morgenkaffe og 

rundstykker i hovedgaden.
  Husmoderforeningen sælger lotteri med 

præmier fra lokale forretningsdrivende. 
Flere præmier har en værdi af kr. 350,00.

Kl. 10.00:  Loppemarkedet starter uden for Brug-
sen.

  ”De glade spillemænd” optræder i byens 
gader.

Kl. 10.00:  Børnedyrskue med flotte præmier. Alle 
dyr er velkomne.

Kl. 10.00:  Karateklubben ”Ned med dig” giver 
opvisning i kampsport.

Kl. 10.30:  Cykelløb med fri tilmelding skydes i 
gang af borgmesteren med hans kanon.

Søndag, den 25. juli 2017:
Kl. 10.00:  Motionsløb på 3 – 5 – 13 km. skydes i 

gang ved Præstegården.
  Unge drenge/piger under 13 år fra Fri-

tidshjemmet Lykken underholder på 
stylter under løbet. Sponsor er Jutlander 
Bank.

Kl. 13.00:  Optog med indslag fra virksomheder, 
banker m.v.. Garden går i spidsen for 
optoget. 

Kl. 14.00: Traktortræk på markedspladsen.
Kl. 15.00: Bilboksning mellem byens mekanikere.

Kl. 22.00: Festfyrværkeri.

Skitseret byfest

affyres der en 
kanon eller en 
startpistol, skal 
der tilladelse.
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1.  Tilladelse til at gøre brug af den kommu-
nale jord, som byfesten afholdes på.

2.  Tilladelse til opstilling af tivoli.
3.  Tilladelse til øget åbningstid for tivoliet 

efter kl. 24.00.
4.  Tilladelse til opstilling af hoppeborg.
5.  Lejlighedsbevilling til idrætsforeningen til 

salg af spiritus.
6.  Til musik og dans i teltet.
7.  Godkendte kontrollører med autorisation 

til teltfesten.
8.  Idrætskontrollører med idrætskontrol-

lørkort fra politiet til opsyn ved fodbold-
kampen.

9.  Til indretning af P-plads hos den, der 
ejer jorden.

10.  Tilladelse fra kommunen til etablering af 
P-pladsen.

11.  Tilladelse fra politiet til etablering af 
P-pladsen.

12.  Tilladelse til afvikling af gade- og firma 
fodboldturneringen.

13.  Afvikling af striptease. 
14.  Spillestyrelsen til afholdelse af lotteri.
15.  Kørsel med børnetog.
16.  Orientering til Fødevarestyrelsen vedr. 

salg af fødevarer.
17.  Afvikling af boksekamp.
18.  Tilladelse til at hejse det svenske flag.
19.  Salg af brugte genstande (Loppemarke-

det).
20.  Musik i gaderne.
21.  Tilladelse til lotteri under kr. 20.000.
22.  Afvikling af børnedyrskue.
23.  Karateopvisning.
24.  Børns arbejde, unge under 13 år.
25.  Optog med personbefordring.
26.  Cykelløb.
27.  Afspærring af gader/vejkryds ved såvel 

cykelløb som motionsløb hos politiet.
28.  Afspærring af gader/vej- 

kryds ved såvel cykelløb  
som motionsløb  
hos kommunen.

29.  Optog med garde  
+ personbefordring  
på ladbiler.

30.  Bilboksning.
31.  Festfyrværkeri.
32.  Skud med kanon.

Hvad skal der ansøges om 
i forbindelse med 

afviklingen af denne byfest:

Sendes der over 50 heli-
umfyldte balloner til vejrs, 
så skal der ansøges om 
tilladelse.

Vælger byfestkomiteen at lave sit eget øltelt, så skal der ansøges om og gives til-
ladelse til en lejlighedsbevilling. 

Bilboksning slipper ej for en ansøgning og tilladelse.

Hvad skal laves:1.  Tegning over P-plads med anvis-ning af ind- og udkørsel.2.  Beskrivelse af skiltning ved P-pladsen.
3.  Registrering af præmier på over kr. 200.00 og betaling af en præ-mieafgift på 17,5% af mervær-dien.

4.  Sikkerhed og sikkerhedsplaner (risikovurdering og beredskabs-planer).
5.  Kontakt til den kommunale miljø-afdeling for oplysning af støj ved musik og bilboksning.

1.  Den pågældende kommune
2.  Politi
3.  Beredskabet
4.  Arbejdstilsynet
5.  Spillemyndigheden
6.  Skat
7.  Fødevarestyrelsen
8.  Præhospital enhed
 

andre instanser:
1.  Koda Gramex
2.  Forsikring

Hvilke myndigheder skal 
indblandes i 

den skitserede byfest:
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af Bjarne laustsen, mF (S)

Op mod 40 forskellige ansøgninger. Så 
mange tilladelser skal arrangørerne af 
selv små byfester indhente, før borgerne 
må forlyste sig. Dette uvæsen har jeg og 
andre i tidernes løb forsøgt at få forenk-

let. Indtil nu uden held, men netop derfor 
må vi blive ved med at råbe op.
Det må kunne lade sig gøre at forenkle 
den ansøgningsprocedure, der kræves, 
når der eksempelvis skal afholdes en 
simpel byfest. Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere har igen i bladet Fest-
udlejer.dk dokumenteret, at der skal helt 
op til 39 forskellige ansøgninger til for 
at afholde en byfest. Jeg påstår ikke, 
at vi skal afskaffe tilladelserne, men alt 
med måde. Det kunne jo være, at alt det 
bureaukrati risikerer at dræbe enhver 
form for initiativ, som netop kan være 
med at til at gøre en byfest til noget helt 
særligt og sjovt.

Men det er jo ikke sjovt, når det hele 
går op i et forhindringsløb for at skulle 
fremsende flest muligt ansøgninger – det 
må og skal forenkles. Jeg havde den for-
nøjelse at møde statsminister Lars Løkke 
til Verdensballetten i Skagen her i som-
mer. Og nu da vi har haft et rimeligt godt 
samarbejde med mange skiftende mini-
stre og deres embedsmænd fik jeg den 
tanke, at nu må statsministeren træde i 
karakter og sørge for, at hans regering får 
sat denne sag på dagsordenen. Borger-
lige regeringer plejer jo altid at have den 

Én byfest 
– én ansøgning

gøgler aktiviteter er en af de få ting, der ikke skal ansøges om tilladelse til.alt arbejdet omkring ansøgning om tilladelser 
bør overdrages til Beredskabet.

Folketingsmedlem Bjarne laustsen vil ind-
drage statsminister lars løkke Rasmussen i at 
finde en løsning til en fest- en ansøgning.

mange festligheder laves for at have det sjovt og skaffe økonomi til ungdomsarbejde.
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Én byfest 
– én ansøgning

politik, at regler kan og skal forenkles, så 
her er en oplagt mulighed. 
Hvordan kan vi så få reglerne forenklet? 
En total it-løsning ligger lige for. Jeg har 
selv et forslag, der går på at give én myn-
dighed, nemlig Beredskabet til opgave at 
modtage alle ansøgninger, og så kan de 
selv splitte op og dele ud til andre myn-
digheder som fx fødevarekontrol. Så er 
alle parter på én gang orienteret om den 
pågældende aktivitet, og de kan foretage 
deres kontrol, hvis det er det, de ønsker. 
Grunden til at jeg netop foreslår Bered-
skabet er, at de altid er til stede i lokal-
samfundet 24/7 og altid på hjul. Endvi-
dere skal de i forvejen sikre adgangsfor-
hold, evakueringsforhold m.v., så alt kan 
foregå på en god og tryg måde. En anden 
mulighed kunne også være kommunens 
tekniske forvaltning, men da de fleste 
kommunekontorer lukker fredag kl 12,  
og byfesterne foregår primært i weeken-
derne, ligger det lige for at det bedste er 
Beredskabet.
Mange byfester arrangeres af frivillige, 
der brænder for at skabe en byfest sam-
men til gavn for byens borgere og især 
for det lokale foreningsliv, da overskud-
det altid går til velgørende formål – som 
fx støtte til ungdomsarbejde i den lokale 
idrætsforening.
Hvis de frivillige giver op, fordi bureaukra-
tiet har kvalt deres initiativlyst, så er det 
altså ikke bare byfester, der forsvinder, 
men også meget omsætning og navnlig 
det lokale ungdomsliv mister noget. Der 

er naturligvis forskel på store og små. 
Jeg tænker nok, at Hjallerup Marked, 
som er en stor og velsmurt maskine, 
godt kan finde ud af at håndtere alle de 
tåbelige regler, men især mange små 
og mellemstore byfestarrangementer er 
fuldstændig afhængig af, at der findes 
enkle løsninger på de udfordringer, som 
de frivillige møder.
Jeg tror de fleste festarrangementer for 
de 80 pct. vedkommende er en gen-
tagelse af sidste års festligheder. Det 
er sandsynligvis det samme tivoli, de 
samme stadeholdere, den samme spiri-
tusbevilling og de samme pølseboder, og 
derfor vil en naturlig brug af en it-portal 
ligge lige for. 
Det vil blive en ren win-win-situation for 
alle, hvis det kan lade sig gøre, netop 
fordi både arrangører, teltholdere, udle-
jere, gøglere, artister, musikere og andet 
godtfolk underholder danskerne primært 
i sommersæsonen. Jeg ved, at det ligger 
både festudlejere og Sammenslutnin-
gen af By- og Markedsfester meget på 
sinde, og derfor håber jeg som sagt, at 
statsministeren vil stå i spidsen for en 
koordination af dette arbejde og ind-
drage Kommunernes Landsforening og 
alle øvrige myndigheder. 
Men glem ikke at spørge dem, som ved 
hvor skoen trykker. Vi kan ikke være 
bekendt at lade stå til, for det tapper de 
frivilliges lyst og lokalsamfundenes moti-
vation til at holde byfester.

Der skal tilladelse til salg af mad og til at unge tjener penge.

Der skal en stærk person til, for at trække 
planlægningen af en byfest igennem.
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myndighederne skal 
tage frivillige alvorligt
– Vi ser frem til, at myn-
dighederne begynder at tage 
de frivillige alvorligt. Sker det 
ikke, vil mange af de tusind-
vis af mennesker, som bruger 
en stor del af deres fritid på 
frivilligt arbejde, stoppe. Det 
vil være intet mindre end en 
katastrofe for lokalsamfun-
dene.

Ved ikke om man er  
købt eller solgt
Ordene kommer fra forman-
den for By- og Markedsfe-
ster, Otto Skak. Foreningen 
bakker 100 procent op om 
det tiltag, der kommer fra 
Foreningen Danske Festud-
lejere gennem Festudlejer.dk. 
Vi tilbyder en hjælpende hånd 
i ”kampen” mod bureaukra-

tiet. Det gør foreningen, som 
i mange år har forsøgt på at 
få lavet en ordning med myn-
dighederne, så de frivillige 
foreninger ikke skal komme 
ud i situationer, hvor de ikke 
ved, om de er købt eller solgt 
i forbindelse med afviklingen 
af for eksempel en byfest.

Formanden for By- og Markedsfester: 

Formand for Sammenslutningen 
af By- og markedsfester Otto 
Skak ønsker politisk handling.

Overskuddet 
fra festlighederne 

går børne-og 
ungdomsarbejde 

lokalt.

By- og mar-
kedsfesterne 

er et sted hvor 
alle kan være 

med.

aktiviteterne 
er mange og 

vidt forskellige  
på festplad-

serne.

Det er 
vigtigt at lands-

politikerne melder 
sig på banen for 
at få ryddet op i 
bureaukratiet.

Mange 
frivillige føler 

at bureaukratiet 
spænder ben for 
arrangementerne 
med de mange 
ansøgninger.
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myndighederne skal 
tage frivillige alvorligt

Politisk snak  
– ingen handling
– Det er en problematik, som 
desværre ikke er af ny dato. 
Vi har selv arbejdet med den 
og holdt møder med flere 
landspolitikere, som godt kan 
se problemet med de mange 
ansøgninger, men vi må i dag 
bare konstatere, at der intet 
sker. Det dur ikke, tilføjer Otto 
Skak.

Myndighederne  
giver søvnløse nætter
– Vi har kendskab til, at myn-
dighederne efterhånden slet 

ikke når at sagsbehande 
ansøgningerne, inden byfe-
sten skal holdes. Det kræver 
mange ressourcer af de fri-
villige – og mange søvnløse 
nætter – når de skal rykke 
myndighederne for svar, og 
det uanset, om det er politi, 
kommune eller beredskab. 

De mange, mange ansøg-
ninger koster jo også rigtig 
mange ressourcer hos det 
offentlige – mange myndig-
heder sidder og behandler de 
samme ansøgninger/emner, 
og alle steder koster det timer 

og medarbejdere – det må 
kunne gøres bedre i et tekno-
logisk samfund.

Ikke kun de store skal 
overleve
– Vi har også kendskab til, at 
flere arrangører opgiver – og 
måske lukker helt ned – på 
grund af de administrative 
besværligheder og den mang-
lende overskuelighed. De fri-
villige tænker blandt andet 
på, om de kan blive straffet 
for en manglende tilladelse. 
Det skulle jo nødig blive 
sådan, at kun de helt store 

fester og festivaler, med 
kommunale tilskud og kom-
munale medarbejdere tilknyt-
tet, kan overleve de admini-
strative krav.

Otto Skak understreger, at 
det mere end nogensinde er 
vigtigt at få landspolitikerne 
på banen. Han frygter gan-
ske enkelt, at flere og flere 
frivillige vil sige stop, fordi 
de ikke orker kampen mod 
bureaukratiet. Alle fornuftige 
politikere bør kunne se at det 
bare ikke er godt nok, siger 
Otto Skak.

Kræmmer-
markederne er et 

kulturelt mødested 
for mange men-

nesker.

Handler på 
markeder er 

mange og vidt 
forskellige, hvilket 

giver en 
alsidighed.

mange by- 
og markedsfester 
ved ikke om de 

er købt eller solgt 
grundet sene 

tilladelser

By- og mar-
kedsfesterne 
sprudler af liv 
og glade men-

nesker.
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et afkrydsningsskema 
vil kunne afhjælpe 
meget administrativt bøvl

Efter seks år som formand 
for Kerteminde Havnefest 
siger Kris Petersen stop efter 
næste års festligheder, hvor 
der fejres 50 års jubilæum. 
Han orker ikke længere at 
fortsætte det problemati-
ske arbejde med manglende 
nattesøvn grundet myndig-
hedernes langsommelig-
hed. Han henviser her til, at 
ansøgninger om havnefesten 
indsendes i marts måned 
og tilladelserne gives først 

få dage op til afviklingen og 
det efter at flere rykkere er 
fremsendt. Skiftende og flere 
lovkrav skal håndteres og 
ingen ved, hvad der præcist 
er gældende. Informationer 
gives der ingen af, det er 
alt sammen noget, som man 
selv skal finde frem til, under-
streger han.

Nye regler og opfattelser 
er opslidende
– Det dur ikke og er møg irri-

terende! Arbejdsgangen og 
de krav der er til de ansvar-
lige af festlighederne er så 
besværlig, at det får en til 
at flygte væk fra opgaverne. 
Masser af ansøgninger skal 
fremsendes og et fyldt ring-
bind med ansøgninger og til-
ladelser beviser papirmæng-
den. Der skal papir på alt for 
at være sikker på, at tilladel-
serne er på plads. Jeg har et 
udgangspunkt der siger ”At 
alt er forbudt med mindre der 

står, at det er tilladt”. Skif-
tende personale og løbende 
tilførsel af nye regler gør tin-
gene uigennemskuelige, for 
fortolkningerne er forskellige. 
Det samtidig med at man 
møder en række spørgsmål 
om de mest mærkværdige 
ting, siger Kris Petersen og 
ryster på hovedet.

Fleksibiliteten mangler
– Det er vigtigt, at man som 
havnefest arrangør samar-

arbejdsopgaverne i en festkomi-
te er mange og løses af frivillige.

Havnefest formand Kris Petersen, Kerteminde, er glad når gæsterne har det godt.

et fyldt ringbind af ansøgninger 
og tilladelser er resultatet af en 
havnefests tilrettelæggelse. Besøgstallet er stort ved Kerteminde Havnefest, hvor det er frivillige, der laver alt arbejdet.

X
X

X
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bejder med myndighederne 
og ikke debatterer. Det kan 
let gå gruelig galt, hvis man 
efter at have sat sig ind i 
de forskellige regler ikke er 
enige med myndighederne. 
Fx skulle de nye certifice-
ringsregler for telte og trans-
portable konstruktioner være 
med til at gøre tingene ensar-
tede hos landets kommuner. 
Det er langt fra det man ople-
ver. Fortolkningen af teksten 
og det, at det er en vejled-
ning skulle give mulighed for 
at bøje tingene på mange 
måder. Det er imidlertid ikke 
det, vi oplever.

Et afkrydsningsskema kan 
hjælpe meget
– Jeg er helt enig i målet 
om ”En fest en tilladelse”. 
Det kan ikke være rigtigt, at 
der skal bruges et utal at 
timer på at udfylde de mange 
ansøgninger, som skal ind-
sendes. Vi burde kunne få 
et afkrydsningsskema med 
hvad en fest indeholder af 
aktiviteter og oplyse en gang, 
hvor den afvikles og hvem 

der er ansvarlig og kontakt-
person. Herefter sendes den 
til en myndighed, som så 
sørger for, at alle tilladelser 
kommer på plads. En sådan 
procedure vil kunne redu-
cere arbejdsbyrderne hos os 
arrangører og i høj grad også 
hos myndighederne, siger 
Kris Petersen, Kerteminde 
Havnefest. 

Arbejdsopgaverne er 
mange
En samtale der afsluttes ved, 
at Kris Petersen via walkie 
talki’en tilkaldes til hjælp med 
at få låst en toiletdør op. En 
person er ufrivilligt blevet låst 
inde på toilettet og er gået 
amok grundet indespærrin-
gen. Opgaverne hos en hav-
nefest formand er mange og 
vidt forskellige. Et arbejde der 
laves for at hente et overskud 
hjem til foreningsarbejdet i 
byens sejl-og roklub.

De frivilliges indsats er grundlaget  for at opnå et overskud og dermed 
økonomi til af få foreningsarbejdet til at køre.

er der musikalsk 
underholdning, 

skal der indhen-
tes en tilladelse.

Kulturlivet er af stor betydning for alle, men de frivillige er på vej til at 
trække sig.

Kris Petersen, Kerteminde Havnefest, stopper efter 7 år som formand. 
Bøvlet med myndighederne er for stort.
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Sene tilladelser er ikke acceptabelt
At tage kvælertag på de loka-
le festligheder med et utal 
af ansøgninger er dræbende 
for det folkelige initiativ og 
trivsel. Findes de ikke, vil det 
for alvor gå ud over det for-
eningsliv, der støttes og er 
afhængig af det overskud, de 
frivillige laver. Det bør poli-
tikere i alle trin i systemet 
være meget opmærksomme 
på og gøre noget ved, siger 
byrådsmedlem og tidlige-
re borgmester i Løgstør og 
Vesthimmerlands Kommune 
Jens Lauritzen. Som tidligere 
formand for den lokale bold-
klub og politikeren der af nød 
har været med til at skære i 

tilskuddene til foreningslivet, 
ved han hvor skoen trykker. 

Arrangørerne skal aflastes
– Vi politikere må for alvor 
være opmærksomme på det, 
der kan medvirke til at øde-
lægge den folkelige kultur. 
Der kan ikke være rigtigt, at 
ildsjælene dræbes af tunge 
byrder om et utal af ansøg-
ninger. Vi bør finde en måde 
at aflaste arrangørerne på og 
spare på de mange ressour-
cer, der bruges af forskel-
lige myndigheder. Forenklin-
ger må kunne indføres ved 
behandling af ansøgninger 
om festligheder, så det er 

holdbart for alle. Vi må ikke 
slide initiativtagere til lokale 
initiativer op og jeg kan godt 
se nødvendigheden af ”En 
fest en ansøgning”. Jeg vil 
ud fra de facts jeg er ble-
vet forelagt tage tingene op 
i det politiske system, siger 
byrådsmedlem Jens Laurit-
zen.

Hovedrysten over 
50 ansøgninger
– Der er ingen sund fornuft 
i, at de der vil noget kon-
struktivt for lokalsamfundene 
går og er usikre på, om det 
de gør, opfylder reglerne, om 
der ansøgt om tilladelser alle 

de steder, der skal og at 
tilladelserne hertil kommer i 
hus. Det er ikke rigtigt, at 
myndighederne først giver 
tilladelserne i sidste øje-
blik. Facts som jeg hører fra 
mange festarrangører og som 
jeg vil være indstillet på at få 
ændret. Det er de, der arbej-
der med festlighederne, der 
ved tingene og det er dem 
vi skal lytte til, siger byråds-
medlem Jens Lauritzen, Vest-
himmerlands Kommune, der 
ryster på hovedet af, at der til 
en lille byfest skal indsendes 
omkring 50 ansøgninger m.v.

Byråds-
medlem og 
tidligere 
Borgmester 
Jens laurit-
zen, løgstør, 
er klar til at gøre en politisk 
indsats for ændring af godken-
delses proceduren.

ildsjæle sætter mange farverige aktiviteter i gang. Hvis deres energi dør 
ud gør foreningslivet det også.

Jens lauritzen (tv.) ses her som frivillig ved opstart af gruppe til kultur-
vandring.

Jens lauritzen er med  
i det frivillige arbejde på 

mange måder. Her ses han 
sammen med sønnen skatte-

minister Karsten lauritzen.

Byrådsmedlem Jens lauritzen 
mener at det går ud over for-
eningslivet hvis de frivillig drev-
ne aktiviteter forsvinder. Det går 
ud foreningslivet hvis det frivil-
lige initiativ forsvinder.


