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Information om brancheforeningen

Danske Bedemænd



Hvem er Danske Bedemænd
Danske Bedemænd er en sammenslutning af bede-
mænd, der ser det som deres fornemste opgave at 
tilbyde en høj professionel standard, kombineret 
med en dyb respekt for den enkelte opgave og det 
enkelte menneske. Danske Bedemænd blev stiftet i 
1957. Foreningen har i dag ca. 250 medlemsforretnin-
ger fordelt over hele Danmark og arbejder tæt sam-
men med lignende organisationer i Norge, Sverige 
og Finland. Danske Bedemænd er desuden tilsluttet 
European Federation of Funeral Services, 
der er en europæisk sammenslutning af bedemands-
forretninger.

Sekretariatet
Danske Bedemænd har eget sekretariat, der service-
rer medlemmerne med alt af faglig karakter og som 
desuden er foreningens ansigt udadtil i forhold til 
offentlige myndigheder m.v.

Symbolet på kvalitet
Medlemmer af Danske Bedemænd benytter bomær-
ket som et symbol på den kvalitet, Danske Bede-
mænd tilbyder under udførelsen af enhver opgave. 
Det betyder, at man trygt kan henvende sig i enhver 
bedemandsforretning, hvor dette mærke benyttes.
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Hvem er vi og 
hvad står vi for?

Hvordan sikres den høje standard?
Danske Bedemænd har udviklet et omfattende kursus- og videreuddannelsesprogram, 
som medlemmerne er forpligtet til at deltage i. Kurserne omfatter: 
Psykologi, samtaleteknik, sorgbehandling, arvelov, sociallov, begravelseslov, ligsyns-
lov, praktisk fagkundskab og orientering om fagrelevante nyheder. Desuden er med-
lemmene opmærksomme på at støtte de anbefalinger, der fremgår af den europæiske 
standard inden for begravelsesbranchen.

Etiske regler
Medlemmer af Danske Bedemænd forpligter sig til ved deres medlemskab at overholde 
foreningens etiske regler. De omfatter bl.a.:

En høj professionel bevidsthed baseret på loyalitet.

En oprigtig respekt for enhver religion.

En uopfordret orientering om omkostninger.

En omhyggelig overholdelse af lovgivning.

En objektiv, ærlig og sober markedsføring.

En løbende indsats for at højne den profesionelle viden.

Overtrædelse af foreningens regler kan medføre eksklusion.
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Sekretariatet: 
Engelsborgvej 52 . 2800 Kgs. Lyngby . Telefon 45 93 14 11 . Telefax 45 93 54 11

Mail: kontakt@bedemand.dk 
www.bedemand.dk

Yderligere information om Danske Bedemænd

Danske Bedemænds sekretariat tilbyder en række materialer, 
som informerer og vejleder om de praktiske og juridiske forhold 

omkring dødsfald, begravelse og skifte.

Brochurerne “Min sidste vilje” og “Når nogen dør” samt 
information om begravelsesopsparingen “Elysium” kan rekvireres 

ved henvendelse til sekretariatet.

Der kan ligeledes hentes information hos alle medlemmer af 
Danske Bedemænd, eller på hjemmesiden www.bedemand.dk


