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FUTs bestyrelsesmedlemmer/distriktsrepræsentanter:

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god og varm sommerferie.

Så er vi i FUT også klar til at tage fat igen. Det er med glæde, at vi i år kan
sende en gruppe af sted på vores stortur til Brasilien, hvor de helt sikkert vil få
en meget oplevelsesrig tur.

FUT-Konferencen har vi jo også til efteråret; der vil vores medlemmer også få
nogle indholdsrige dage, hvor emnet i år vil være de bløde værdier, se side 5.
Og hvad skal vi så i byggebranchen med disse ’bløde værdier’? Er det ikke bare
endnu et af de nye, diffuse begreber? Dette håber vi, at deltagere er meget kloge-
re på efter konferencen. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det også er på det-
te område, at vi i branchen kan udvikle os. Såfremt byggebranchen i fremtiden
skal kunne tiltrække de unge mennesker i forhold til andre brancher, skal vi til
at udvikle og profilere os noget mere end hvad vi har gjort til dato.
De unge af i dag lægger vægt på helt andre værdier, og de prioriterer deres
tid/fritid anderledes end hvad vi har været vant til. Og vi kan jo nok ikke blive
ved med at holde på vores gamle ’dyder’ og mene, at de er de rigtige, såfremt
det ikke er disse, fremtidens generationer lægger vægt på.
FUT ser frem til at se mange af vore medlemmer på denne meget spændende
konference.

På snarligt FUT-gensyn!

Sussi Timmermann
Formand

Kære medlem!
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Spørgsmålene er stillet til:

Snedkermester 
Jørgen Hansen, Holbæk.

Lidt utraditionelt indleder vi
denne FUT-stafet med at
lade Jørgen Hansen berette
lidt om sin virksomhed:

For at forstå besvarelsen af
de stillede spørgsmål, er det
nok nødvendigt at fortælle
lidt om min forretningsfilo-
sofi. Jeg driver en mindre
snedker- og tømrervirksom-
hed, hvor jeg fortrinsvis
beskæftiger mig med repara-
tion, vedligeholdelse og
moderniseringer, primært
for erhvervskunder. 

Det betyder, at jeg har en
relativt fast kundekreds, hvor
ord som kvalitet og gensidig
tillid er centrale begreber.

Med kvalitet menes f.eks.,
at mine kunder ikke kan få
mig til at lave hvad som helst.
Når de sender bud efter en
fagmand, må de også forven-
te at få leveret ting, som er
fagligt i orden. Man kan også
udtrykke det på denne måde:
Vil de have lavet noget juks,
må de ringe til en anden! 

Og med gensidig tillid: Jo,
jeg ved godt, at mine kunder
ofte har begrænsede budget-
ter. Men mine kunder ved
også godt, at jeg skal leve af
det, jeg laver for dem. Når
samarbejdet mellem mine
kunder og mig har stået på
år efter år, skyldes det, at
begge parter erkender dette,
og at vi finder frem til løsnin-
ger på den baggrund. 

Desværre er udviklingen
indenfor tømrerfaget gået i
en retning, som ikke mat-
cher denne filosofi. I tømrer-
faget er nøgleordet montage.
Det gælder om at indkøbe
en række færdige kompo-
nenter og så montere dem
på byggepladsen. Mange
tømrersvende har tilsynela-
dende den opfattelse, at bare
de kan matche ’Det er Leth’
og ’Godt begyndt’ -program-
merne på TV, så er det godt
nok. Den holdning gælder
selvsagt ikke i min virksom-
hed

Snedkerfaget er endnu
ikke nået så vidt. Her er nøg-
leordet forarbejdning. Det er
almindeligt, at man indkøber
råvarer, som forarbejdes og
senere indbygges på bygge-
pladsen. Men vigtigst i denne
forbindelse: Man stiller krav
til råvaren! Desuden har
mange snedkere erkendt, at
de ikke kan være lige gode til
alt. Derfor er der foregået en
vis specialisering, hvor man
så trækker på hinanden som
leverandører

At tømrerne erkender det
beskrevne snedker/tømrer-
problem, ses af, at enhver
nystartet tømrermester straks
også skilter med titlen sned-
kermester. Men man bliver
altså ikke snedker af at skrive
det på sin varevogn.

Et sidste forhold er situati-
onen i byggebranchen i dag.
Her synes alene prisen at
være afgørende. Og når der
skal være plads til alle rådgi-
verne, bliver der mindre

plads til det gode håndværk.
Måske hænger det just sam-
men med, at for mange
håndværkere leverer for rin-
ge kvalitet, hvorfor bygher-
rerne søger støtte hos tekni-
kere. 

Og så til spørgsmålene:

1. I hvilken forbindelse har du
kontakt med trælasten?
Jeg har løbende kontakt med
en lille håndfuld trælast-
handlere, der hver for sig er
gode på hvert deres område.
Også i denne branche må
man erkende, at alle ikke
kan være gode til alt. Her
tænker jeg særligt på lagers-
ortimentet.

2. I hvilken forbindelse har du
kontakt med producenten?
Som nævnt trækker jeg på en
række kolleger og andre,
som kan levere hel- eller
halvfabrikata efter mine spe-
cifikationer. 

Da jeg overtog virksomhe-
den for en snes år siden,
fremstillede vi selv alt på
værkstedet. Den gang skulle
vi instruere vore værksteds-
folk om opgaven. Nu instrue-
rer vi i stedet producenterne.
Forskellen er derfor ikke så
stor.

3. Hvilke fordele/ulemper har
du ved at have samhandel hos
tømmerhandelen?
Den største fordel er, at han
er lokal. Det betyder, at man
lige kan hente noget, hvis
noget uforudset dukker op
på byggepladsen. Det vil sige

(og det er en af ulemperne):
Ikke sjældent har han ikke
lige det på lager, man skal
bruge. Jeg er blevet belært
om, at det har noget med
lageromsætningshastigheder
at gøre. Hvis en vare ikke
omsættes x gange om året,
bliver den ikke lagerført
mere.

En anden ulempe er svær-
men af selvbyggere, der sin-
ker ekspeditionen. 

4. Hvilke fordele/ulemper har
du ved at have samhandel hos
producenten?
Den direkte kontakt er hurti-
gere, og den sikrer god fors-
tåelse for opgavens karakter,
hvilket sikrer kvaliteten.

5. Er byggeriet i Danmark for
dyrt og evt. hvorfor?
Det siger forskellige under-
søgelser jo, så det skal nok
passe. Men nu er jeg ret
skeptisk overfor den type
undersøgelser.

F.eks. hører vi med jævne
mellemrum, at produktivite-
ten i byggefagene falder og
falder. Det dokumenteres
ved at man sammenligner
tallene for hvor mange, der
er beskæftiget i byggefagene
på den ene side, og antallet
af opførte kvadratmetre på
den anden. Konklusionen er,
at der går flere og flere
arbejdstimer på at opføre en
kvadratmeter byggeri. At byg-
geriet i dag er præget af

FUT-Stafetten

nr. 2FUT-Stafetten 2003: Trælastbranchen i fokus!

Snedkermester 
Jørgen Hansen,

Holbæk.

I denne årets anden FUT-stafet har vi talt med
snedkermester Jørgen Hansen, der driver virksomheden
’Den lokale træmand’ i Holbæk...

fortsættes næste side

Private eller professionelle kunder
- enten eller!



FUT medlemsblad - Nr. 4 - 20034

ivarboard®

STAY NATURAL!

Grafitgrå 
ivarboard®, 
DK-2630 
Taastrup

Hele filosofien bag ivarboard® facadeplader 
i fibercement er, at producere NATURLIGE
gennemfarvede materialer, der patineres i 
harmoni med de øvrige byggeprodukter og 
indgår i et samspil af naturlige farver og 
funktioner.

ivarboard® kræver derfor i dens lange levetid
som facadebeklædning ingen særlig vedlige-
hold.

Såfremt ivarboard® burde silikonebehandles,
havde vi gjort det allerede i produktionen. 
Silikonebehandling af facadepladers overflade
er efter vor opfattelse en proces, der kræver
vedvarende vedligehold - og bevirker en uens
patinering, da de fleste silikoner har en 
begrænset levetid.

ivarsson & Co A/S
Kometvej 26 · DK-6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 19 99 · Fax: 74 66 10 20
www.ivarsson.dk · Mail: info@ivarsson.dk

ivarsson leverer brandsikre byggeplader, tagprodukter 
og facadeplader til solidt, dansk byggeri

Hvid

Lysegrå

Naturgrå

Grafitgrå

Patinagrøn

Rosa

Okker

Læs mere på 
www.ivarboard.dk

ivarboard®

Naturlige facadeplader

karnapper, skæve vinkler og
særlige udformninger i for-
hold til tidligere, ser man
ganske bort fra. 

6. Hvordan mener du, at han-
delsmønsteret/byggebranchen
har udviklet sig fra for 20 år
siden til i dag?
Udbudet af færdigløsninger
er tiltaget. Til glæde for tøm-
rerfaget som nævnt. Og til
glæde for selvbyggerne! Til
gengæld er f.eks. den lager-
førte kvalitet faldet kolossalt.
Ikke mindst på råtræ-områ-
det. 

7. Hvordan tror du det ser ud
om 5-10 år?
Det kan jeg ikke spå om.
Men jeg kunne ønske mig en
udvikling, hvor der opstod
flere grossist-tømmerhandle-
re til at betjene håndværkere,
og hvor byggemarkederne så
kunne slås om privatfolket. 

8. Hvad mener du tømmerhan-
delen kan gøre anderledes/bed-
re. Her tænker jeg også på,
hvad vi skal gøre for at bevare
vores berettigelse i markedet?
Først og fremmest skal den
enkelte tømmerhandler
beslutte sig for, om han vil
handle med privatfolk eller
professionelle. Det er en helt
nødvendig overvejelse. Og
det er ikke nok at sætte en
ekstra disk op i butikken og
mærke den ”Håndværkerbu-
tik”.

Lad mig give et eksempel:
En af mine trælasthandlere
har, som så mange andre,
indrettet sig med et bygge-
marked og en håndværker-
butik. Skal jeg f.eks. bruge
nogle lister fra ham, kan jeg
risikere at skulle hente nogle
af listerne i byggemarkedet
og resten i håndværkerbutik-
ken. Det kan så være. Men
de skal også noteres hver for
sig! Det kunne der også være
logik i, hvis man altså havde

adskilt kontantsalg og konto-
salg. Men det har man ikke.
Private har fuld adgang over-
alt. Nå ja, det har vi håndvær-
kere jo også. Men spørgsmå-
let melder sig: Hvad har for-
målet mon været med at
opdele butikken?

Fra samme skuffe kan jeg
nævne begrebet ’Fast lavpris’.
Man vil bemærke, at jeg i
min besvarelse ikke har
nævnt prisen som parameter.
Her gør jeg så en undtagelse.
Fast lavpris betyder, at mine
kunder kan købe varen til
samme pris som jeg. Så også
her kommer vi, der skal leve
af det, i anden række.

Det er tankevækkende,
hvor liberal trælasthandler-
nes tankegang er, når det
gælder alles frie ret til at
handle hos dem. Og
omvendt hvor lidt liberal tan-
kegangen bliver, når talen
går på vores mulighed for at
købe direkte hos deres leve-
randører. Når spørgsmålet

går på at ’bevare berettigel-
sen i markedet’, er dette
spørgsmål helt centralt.

Og sidst: Som kunde hos træl-
asthandlere i snart en menne-
skealder har jeg accepteret at
deltage i uddannelsen af træla-
stelever. Når der nu sidder en
ny ung fyr alene ved skranken,
må man hjælpe ham lidt på
vej. Det finder jeg helt naturligt.
Og det har givet mig stor good-
will hen ad vejen. 

Men i de senere år er der
dukket en ny type ekspedien-
ter op, der efter få uger på
Mommark og ditto ved
skranken øjensynligt ved
mere om, hvad jeg har brug
for, end jeg selv gør.

Det støder mig en del.
Måske har det noget med
min alder at gøre. Men hvis
det alene er tilfældet, så løser
det sig jo hen ad vejen…

FUT siger tak til Jørgen
Hansen for en hyggelig efter-
middag. ■

Fortsat fra side 3:
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Temaerne på tidligere FUT-Konfe-
rencer har ofte fokuseret meget på
de udefra kommende økonomiske
problemer og disses konsekvens for
vor branche. Denne gang har vi
valgt at arbejde mere med bløde
værdier – for mange af os et for-
sømt emne i den travle hverdag…

I modsætning til tidligere har
vi i øvrigt valgt at begynde kon-
ferencen torsdag aften og slut-
te lørdag morgen for på den
måde at give flere mulighed for
at deltage. Samtidig har vi valgt
at ændre lidt på geografien og
er flyttet fra Mommark
Handelskostskole til Hotel Byg-
holm Park i Horsens, for såle-
des at placere konferencen
mere centralt i Danmark.

Travlhedens pris
Konferencen starter torsdag
den 20. november kl. 17.00
med indkvartering osv.

Efter en lille middag sætter
vi fokus på travlhedens pris
(stress). Hvad ville der ske, hvis
vi på nogle områder i livet satte
farten ned med 20%? Måske
ville vi opleve, at vi rent faktisk
fik udført flere opgaver – og i
bedre kvalitet! Og samtidig få
et bedre liv og større tilfreds-
hed på alle livets områder. Det
udforsker vi.

Morten Toft – forfatter, coach
og ’stress-ekspert’ med egne er-
faringer – sætter fokus på travl-
hedens pris i et utraditionelt ar-
rangement, hvor alle får mulig-
hed for at få nogle ’aha-oplevel-

ser’ og
selverken-
delser.

Du vil
også kom-

me til at høre om stress-håndte-
ring fra en mand, der selv var
ved at dø af det. Hvordan ven-
der man stress til en positiv
drivkraft og undgår at ’brænde
ud’? Workshoppen vil være en
blanding af inspirationsindlæg
fra Morten Toft og konkrete
øvelser.

Byggevaredirektivet
Helt uden branchefaglige ind-

læg bliver konferencen natur-
ligvis ikke.

De danske MK-godkendelser
(godkendelser af Materialer og
Konstruktioner) og VA-godken-
delser (Vand- og Afløbsgodken-
delser) vil forsvinde i løbet af
tre-seks år. De fleste vil blive
erstattet af fælleseuropæiske,
harmoniserede produktstandar-
der. For de byggevarer, hvor der
ikke kan udarbejdes harmonise-
rede produktstandarder, vil der
blive udarbejdet Europæiske
Tekniske Godkendelser (ETA).

Hvilken betydning får dette
for os i hverdagen? Thomas
Bruun fra ETA-Danmark A/S
kommer og fortæller lidt
omkring ændringerne i for-
hold til de kendte regler og
ansvarsplaceringen på primært
komponenter (produkter),
men også på enkelte systemer
(konstruktioner).

En virksomhed, som arbej-
der med de nye standarder, vil

Altid kvalitets

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 17 07 07 - Hedensted 75 89 90 00 - Hørning 87 68 09 00 - Støvring 98 37 47 11 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk

Trælast

Plader og krydsfiner

PRODUKTER

fortsættes næste side

Morten
Toft.

FUT-Konference 2003 - 20.-22. november:

Er vor branche for ’hård’
til de bløde værdier?
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også komme med et indlæg
om, hvordan man arbejder
med disse ændringer, samt hvil-
ken betydning det får for virk-
somheden med disse fælles-
europæiske standarder.

Værdibaseret ledelse
’Eureka!’, råbte de gamle
grækere, når der gik en prås
op for dem, og de pludselig
kunne se tingene i en ny sam-
menhæng. Vi andre nøjes med
at råbe: ’Aha!’

Således præsenterer fredag
eftermiddags første indlægshol-
der sig. Aha-kompagniet vil tale
om værdibaseret ledelse. Er
værdibaseret ledelse fup eller
fakta?

Kolleger med manglende tro
på egne evner, produkterne
etc. skaber dårligere resultater
end de, der tror på det. Denne
begrænsende holdning til pro-
dukter, ledelse, kvalitet, pris og
egne evner kan have katastrofa-
le konsekvenser for virksomhe-
dens bundlinie.

Aha-kompagniet har spe-
cialiseret sig i at forbedre
forretningsresultater gen-
nem aha-oplevelser. I praksis

sker det gennem ’entertrain-
ment’ – en god blanding af
underholdning (entertain-
ment) og træning (training).
Aha-kompagniet tager nemlig
læring så seriøst, at de gør det
sjovt!

Værdibaseret ledelse 
– i praksis
Et er teori - et andet er praksis.
Derfor vil Unimerco fortælle
om, hvorfor de arbejder med
værdibaseret ledelse i praksis.

Over to årtier har Unimerco
tidoblet medarbejderantallet,
tyvedoblet omsætningen og
hundrededoblet egenkapitalen
– men det vigtigste er, at med-
arbejderne synes, at det er
Danmarks bedste arbejdsplads.
Unimerco blev i 2002 kåret
som årets bedste arbejdsplads,
og en af ’hemmelighederne’
bag denne kåring er netop
Værdibaseret Ledelse.

Festaften med Mette Lisby
Forhåbentlig mættede med ny
viden og inspiration vil vi fre-
dag aften gå over til det mere
sociale - men absolut lige så vig-
tige – indslag. Vi afslutter tradi-

tionen tro konferencen med
middag, hygge og samvær.

Under middagen vil vi få
besøg af Mette Lisby, som sik-
kert kan kalde et lille smil frem
på vore læber.

Lørdag morgen er der mor-
genmad, hvorefter der er afrej-
se.

Således er der lagt op til en
konference i nye rammer og
med et lidt andet indhold, end
konferencen tidligere har
været kendt for. Vi håber, at I
alle vil tage godt imod det, og
at rigtig mange vil tilmelde sig.

Har du spørgsmål omkring
konferencen, er du velkommen
til at kontakte FUTs bestyrelse.

Generelt
Deltagerprisen er kr. 1.995,- pr.
person og inkluderer to over-
natninger i enkeltværelse. to
middage og én frokost (eksklu-
sive drikkevarer) og to gange
morgenmad.

Brug kuponen til
tilmelding!

Sidste frist for
tilmelding er

10. oktober 2003

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Scandic Hotel, 
Bygholm Park, Horsens, 
den 20.-22. november 2003.

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle som arbejder i vores
branche.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give indblik i det nye
byggevaredirektiv, samt give
deltagerne redskaber til
bearbejdning af stress, og
inspiration til at arbejde med
værdibaseret ledelse. Dertil
kommer et ikke uvæsentligt
socialt element.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Kr. 1.995,- inkl. to over-
natninger i enkeltværelse,
to middage og én frokost
(ekskl. drikkevarer) og to
gange morgenmad.

LINKS:

www.unimerco.dk

‘FUT-
Konference

2003’

FUT-Konference 2003
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i FUT-Konferencen 2003 på
Scandic Hotel, Bygholm Park, Horsens, 20.-22. november 2003.

Denne kupon, vedlagt check på kr. 1.995,- sendes til:
FUT v/Johan Juul Larsen - Østerbro 14 - Tommerup St. - 5690 Tommerup

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 10. OKTOBER 2003!

TILMELDINGSKUPON...

☛☛

fortsat fra side 5:

Mette Lisby.



FLEXKARM

Den justerbare karmløsning
der gør det nemt at “gør-det-selv”
Mønsterbeskyttet karmløsning, som består af 
en karm og et gerigtsæt. Forboret, skåret i gering 
og klar til at montere.

KARM FLEX INTERVALLER

75 mm 75 - 100 mm

92 mm 92 - 117 mm

110 mm 110 - 135 mm

128 mm 128 - 153 mm
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ByggeBasen er nu integreret
i de administrative systemer,
som bruges af den enkelte
medarbejder i tømmer-
handlen/byggemarkedet.
Katalogdelen har alene i år
fået 100.000 nye oplysnin-
ger, hvor leverandører præ-
senterer deres produkter
med billeder, monterings-
vejledninger, værnemidler,

leveringstider og andre rele-
vante oplysninger.

Det betyder, at når med-
arbejderen slår en vare op
på skærmen, har han/hun
direkte adgang til ByggeBa-
sen.dk via et ekstra felt på
varelinien eller ved brug af
en funktionstast. I det øje-
blik han aktiverer feltet på
skærmen, starter maskinen

en internetadgang på skær-
men og giver direkte
adgang til producentens
katalog.

Når vi spørger et FUT-
medlem, der har prøvet
ByggeBasen, siger han:
”Integrationen af ByggeBa-
sen er helt uundværlig.
EDB-systemet er blevet et
værdifuldt værktøj, som vi

kan bruge direkte i salgsar-
bejdet. Vi kan se, hvor
mange minutter der spares
pr. gang i forhold til, at vi
skal have fat i et datablad.
Dette alene vil i en mellem-
stor tømmerhandel eller
byggemarked løbe op i
mange timer pr. måned,
som vi i stedet kan bruge
på kunderne.” 

Gå ind og vind på
ByggeBasen 
FUT & TUN slår et slag for medarbejdernes brug af IT i forretningerne
landet over og går sammen i en stor konkurrence for branchen.

Bliv superbruger
- og få større udbytte af ByggeBasen

Kurserne er gratis for alle medlemmer af FUT eller TUN og vil blive afholdt:

• Tirsdag den 28. oktober kl. 16.00-18.00 i Århus
• Onsdag den 29. oktober kl. 16.00-18.00 i Kolding
• Torsdag den 30. oktober kl. 16.00-18.00 i Odense

samt
• Tirsdag den 4. november kl. 16.00-18.00 i Hjørring
• Onsdag den 5. november kl. 16.00-18.00 i Ballerup

Tilmelding kan ske på telefon 45 80 78 77 eller på e-mail tun@tun.dk

Bemærk:

Tilmelding direkte til TUN!
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Vær med i
Konkurrencen
”Med Byg-
geBasen
har vi nu et
system, der
kan bidrage
til, at vi som medarbejdere
kan yde en bedre service
overfor vore kunder”, siger
FUTs formand Sussi Tim-
mermann. ”Det skal vi
naturligvis udnytte, så både
vi og kunderne får gavn af
fordelene så hurtigt som
muligt”.

”FUTs bestyrelse har
besluttet, at vi godt vil gøre
en indsats for at fortælle
om mulighederne i Bygge-
Basen og uddanne vore
medlemmer i, hvordan de
kan få størst udbytte af Byg-
geBasen”.

”I samarbejde med TUN
lancerer vi derfor en flot
konkurrence om ByggeBa-
sen, hvor alle medarbejde-
re i tømmerhandler og byg-
gemarkeder kan vinde sto-
re præmier ved at gå ind på
www.ByggeBasen.dk og
besvare nogle spørgsmål.
Gå ind og vind, der er store
gevinstchancer”, fortsætter
Sussi Timmermann.

Bliv superbruger
Samtidig med konkurren-
cen lancerer FUT, igen i
samarbejde med TUN, et

uddannelsesforløb for alle
medlemmer af FUT eller
TUN. Ideen er at uddanne
mindst én superbruger pr.
forretning, som herefter
kan støtte og vejlede alle
andre kolleger i forretnin-
gen i at bruge ByggeBasen.
På kurserne vil alle få
adgang til PC, så man får
prøvet teorien i praksis.

Superbrugeren vil heref-
ter have mulighed for at
benytte ByggeBasens Hot-
line, deltage i et internetfo-
rum, hvor man kan udvek-
sle erfaringer med andre
brugere og få alle nyheder
om ByggeBasen direkte.
Kurserne afholdes i hele
landet i oktober/november
måned. 

Kurserne er gratis for alle
medlemmer af FUT eller
TUN og vil blive afholdt:

• Tirsdag den 28. oktober
• kl. 16.00-18.00 i Århus
• Onsdag den 29. oktober
• kl. 16.00-18.00 i Kolding
• Torsdag den 30. oktober
• kl. 16.00-18.00 i Odense

samt

• Tirsdag den 4. november
• kl. 16.00-18.00 i Hjørring
• Onsdag den 5. november
• kl. 16.00-18.00 i Ballerup

Tilmelding kan ske allere-
de nu på telefon 4580 7877
eller på e-mail tun@tun.dk.

Klik ind og vind!

Klik ind på
www.ByggeBasen.dk

...så er du godt på vej til
mange fristende præmier.

Du vinder altid med 
ByggeBasen!

Dette kan blive dit:

1. præmien
Luksus weekendophold for
2 personer

2.-6. præmie
Smarte farveprintere

7.-16. præmie
Overraskelse til en
romantisk aften

Konkurrencen, der afholdes i et
samarbejde mellem FUT og TUN,
er forbeholdt foreningernes
medlemmer.

Du kan kontakte ByggeBasen
på 45 80 78 77

1. præmie:Luksus weekendophold for 2 personer
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Professionel tømmerhandel
– Lavpris tømmerhandel  -
Byggemarked  - GDS bygge-
marked…

Navnene på virksomhe-
derne i vor branche er
mange, men betyder de
stort set det samme?

Set fra tømrermester
Hansens eller fra fru
Jensens side, så er disse
navne højst sandsynligt ved
at flyde lidt ud i hinanden!
Tømmerhandleren for de
professionelle har opdaget
hvor god fortjenesten er på
handlen med GDS-folket.
Lavprishandlerne har taget

personale fra  tømmer-
handleren, og har opdaget,
at håndværkeren faktisk
kan få nogenlunde samme
betjening til en billigere
penge hos dem! Er det os i
branchen, som slører dette
ansigt udadtil - eller er det
vore kunder, som ønsker
det hele på samme sted?

Det er simpelthen nød-
vendigt – igen - at nævne
den store amerikanske kon-
cern ’The Home Depot’, 

som igennem deres mar-
kedsføring klart og tydeligt
fortæller, at de KAN og VIL
handle med alle!      

Det skal selvfølgelig næv-
nes, at begrebet service
opfattes vidt forskelligt i
USA og i Danmark, og
ingen siger, at dette er den
rigtige løsning for det
enkelte ’udsalgssted’. Men
vi skylder dog at fortælle
vore kunder, hvad vi kan og
hvad vi vil!

Den lokale Lavpris
Selv i ’stramme’ tider i byg-
gebranchen ser vi den ene
lavpristømmerhandel efter
den anden skyde op i land-
skabet! Vejen frem er sim-

pel - billige varepartier og
den allermest nødvendige
rådgivning! Man kan vel
næsten kun tage hatten af
for disse lavprisforretnin-
ger, da de jo ikke ligefrem
praler med service og kvali-
tet, men helt klart og tyde-
ligt markedsfører sig på pri-
sen. Ofte starter disse for-
retninger op med et lille
varelager og med personale
fra eksisterende tømmer-
handlere – personale, som
allerede er ’uddannet’. Stil-
le og roligt bygger de en
stadig større kundekreds
op. Disse kunder kan dog

Enhver god trælasthandler har formentlig stillet sig selv dette spørgsmål på
et eller andet tidspunkt! Har man en god selvtillid, så er svaret – JEG er nok
bedre end de andre! Er vi dygtige nok til at sige sådan? Tør vi overhovedet at
gøre det helt klart, hvilke kunder vi gerne vil handle med?

Kære kunde!
- hvorfor dog handle her hos mig?

Hvad vil v
i?

Tør vi?

Hvad kan vi?



11FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2003

kun komme to steder fra, 
nemlig fra byggemarkeder 
og professionelle tømmer-
handlere!

Stedet for professionelle!
I disse tider, hvor den dan-
ske byggebranche beskyldes 
for at være for dyr, bliver 
der i højere grad lagt 
mærke til hver eneste brik i 
vores daglige puslespil. De 
danske entreprenører er 
derfor på udkig efter ’smut-
huller’ i deres måde at 
handle på! Det må derfor 
være den fornemste opgave 
for den professionelle tøm-
merhandel at kunne hand-
le med disse - og at give et 
helt klart udtryk herfor!

Andre håndværkere og 
evt. GDS-folket skal kunne 
komme her for at få den 
professionelle rådgivning, 
de rigtige kvalitetsvarer og 
ikke mindst den rigtige 
logistik til netop deres byg-
geprojekt! Nogle tømmer-

handlere har helt sikkert 
disse ting i højsædet alle-
rede, men hvordan skal 
kunden vide, at det er det, 
vi vil?

Set hjemme fra daglig-
stuen, så kan ingen vide, 
hvorfor de skal handle hos 
den professionelle tømmer-
handel og hvorfor de evt. 
skulle bruge gode danske 
kvalitetsmaterialer!

Markedsføring
Alt for sjældent ser vi i 
vores dagligdag markeds-
føring af de danske tøm-
merhandlere. Fra GDS-
branchen kender vi jo alle 
f.eks. ’vi gør det selv – selv’. 
Her kan vi se, hvor effektiv 
f.eks. en markedsføring i 
TV er! Det er vel lidt pin-
ligt, at nogle af vores entre-
prenørkunder har været i 
’flimmerkassen’ i længere 
tid og lavet en god mar-
kedsføring, mens deres ind-
købssteder har siddet med 

krydsede fingre og håbet 
på ikke at blive glemt!

Måske kunne vi også 
fortælle den private kun-
desektor, hvorfor de skal 
handle hos tømmerhand-
leren og ikke andre steder. 
Her må det være vigtigt at 
gøre opmærksom på ting 
som garanti, kvalitet og den 
optimale rådgivning fra et 
uddannet personale.

Tømmerhandlen har 
endda en stor fordel i at 
kunne trække på et omfat-
tende netværk af produ-
center og disses tekniske 
konsulenter for at kunne 
rådgive korrekt omkring de 
pågældende projekter.

Hertil ville det jo være en 
stor fordel for producenter-
ne, hvis de ville medvirke 
i en samlet markedsføring 
med deres forhandlere. Vel 
og mærke en markedsfø-
ring, som kan ’ses’ på land-
kortet.

Vore kunder er vel de vig-
tigste at henvende sig til, 

men alt dette kan jo være 
lige meget, hvis vi om fem-
ti år ikke har noget perso-
nale til at servicere disse 
kunder. En markedsføring 
af hele branchen overfor 
de unge, som står og skal 
vælge praktisk uddannelse, 
er ligeså nødvendig. Der 
kan ikke herske tvivl om, at 
mange af disse unge vælger 
andre brancher, simpelthen 
fordi vi er usynlige!

Vi SKAL ud og fortælle 
de unge mennesker og 
vore kunder hvad vi KAN 
og hvad vi VIL. Vi ønsker 
jo ikke at ’vågne op’ blot 
for at se de dygtige unge 
i en anden branche, og 
vore kunder hos evt. uden-
landske konkurrenter. Lad 
os med fælles kræfter øge 
interessen og synligheden 
for branchen. Vi ER og VIL 
være en spændende bran-
che!

FUT v/
Johan Juul Larsen.

11FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2003

kun komme to steder fra,
nemlig fra byggemarkeder
og professionelle tømmer-
handlere!

Stedet for professionelle!
I disse tider, hvor den dan-
ske byggebranche beskyldes
for at være for dyr, bliver
der i højere grad lagt mær-
ke til hver eneste brik i
vores daglige puslespil. De
danske entreprenører er
derfor på udkig efter ’smut-
huller’ i deres måde at
handle på! Det må derfor
være den fornemste opgave
for den professionelle tøm-
merhandel at kunne hand-
le med disse - og at give et
helt klart udtryk herfor!

Andre håndværkere og
evt. GDS-folket skal kunne
komme her for at få den
professionelle rådgivning,
de rigtige kvalitetsvarer og
ikke mindst den rigtige
logistik til netop deres byg-
geprojekt! Nogle tømmer-

handlere har helt sikkert
disse ting i højsædet allere-
de, men hvordan skal kun-
den vide, at det er det, vi
vil?

Set hjemme fra dagligstu-
en, så kan ingen vide, hvor-
for de skal handle hos den
professionelle tømmerhan-
del og hvorfor de evt. skul-
le bruge gode danske kvali-
tetsmaterialer!

Markedsføring
Alt for sjældent ser vi i
vores dagligdag markeds-
føring af de danske tøm-
merhandlere. Fra GDS-
branchen kender vi jo alle
f.eks. ’vi gør det selv – selv’.
Her kan vi se, hvor effektiv
f.eks. en markedsføring i
TV er! Det er vel lidt pin-
ligt, at nogle af vores entre-
prenørkunder har været i
’flimmerkassen’ i længere
tid og lavet en god mar-
kedsføring, mens deres ind-
købssteder har siddet med

krydsede fingre og håbet
på ikke at blive glemt!

Måske kunne vi også for-
tælle den private kundesek-
tor, hvorfor de skal handle
hos tømmerhandleren og
ikke andre steder. Her må
det være vigtigt at gøre
opmærksom på ting som
garanti, kvalitet og den
optimale rådgivning fra et
uddannet personale.

Tømmerhandlen har
endda en stor fordel i at
kunne trække på et omfat-
tende netværk af producen-
ter og disses tekniske kon-
sulenter for at kunne rådgi-
ve korrekt omkring de
pågældende projekter.

Hertil ville det jo være en
stor fordel for producenter-
ne, hvis de ville medvirke i
en samlet markedsføring
med deres forhandlere. Vel
og mærke en markeds-
føring, som kan ’ses’ på
landkortet.

Vore kunder er vel de vig-
tigste at henvende sig til,

men alt dette kan jo være
lige meget, hvis vi om fem-
ti år ikke har noget perso-
nale til at servicere disse
kunder. En markedsføring
af hele branchen overfor
de unge, som står og skal
vælge praktisk uddannelse,
er ligeså nødvendig. Der
kan ikke herske tvivl om, at
mange af disse unge vælger
andre brancher, simpelthen
fordi vi er usynlige!

Vi SKAL ud og fortælle
de unge mennesker og
vore kunder hvad vi KAN
og hvad vi VIL. Vi ønsker jo
ikke at ’vågne op’ blot for
at se de dygtige unge i en
anden branche, og vore
kunder hos evt. udenland-
ske konkurrenter. Lad os
med fælles kræfter øge
interessen og synligheden
for branchen. Vi ER og VIL
være en spændende bran-
che!

FUT v/
Johan Juul Larsen.

�

Tagets komplette til-
Godt håndværk og færdigt arbejde
kendes på gennemtænkte og 
korrekte løsninger. Den mest fikse
genvej til færdigt arbejde er at 
vælge originalt tilbehør til Eternit
bølgeplade- og skifertage.

Vælg også de vedligeholdelsesfri
Eternit brædder – med 15 års 
Eternit Garanti –  til tagets udhæng
som afslutning på et perfekt tag.
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Over en kop kaffe blev der
budt velkommen, og de
beboere fra Friland, som
ville have hjælp fra FUT til
opgaver, fik mulighed for at
’sælge’ disse.

Opgaverne var vidt for-
skellige, lige fra at lave
vindforstærkning af et
halmhus i lærkestammer
(med en diameter på ca. 50
cm), tage søm af gamle
gulvbrædder, montere en
egegren som spærforstærk-
ning og til afbarkning af
stammer et en rundtøm-
merkonstruktion.

Arbejdet blev afbrudt af
en velfortjent frokost, hvor
den lokale brandinspektør
Kenneth Jaquet fortalte lidt
om Rønde kommunes rolle
og opgaver i forbindelse
med Friland.

Kenneth, der selv har en
fortid som trælasthandler,
efterlyste en form for stan-
dard på de materialer, der
bruges i den type byggeri
som Friland. Han oplever
nemlig en stigende interes-
se specielt for at bygge
halmhuse, og mange kom-
muner har haft kontakt til
Rønde for at få hjælp til og
råd om at byggesagsbe-
handle halmhusprojekter.

Kenneth kunne bl.a.
berette, at Aalborg Zoo
arbejder på et projekt med
et halmhus til parkens
giraffer.

Fugt værre end brand
Kenneth Jaquet var selv
meget skeptisk, da Friland
kom til kommunen, men jo
længere tid der er gået og
jo mere han har haft mulig-
hed for at følge projekter-

ne og processen, jo mere
tryg er han blevet ved den
måde, konstruktionerne
laves på. Beboerne på Fri-
land er meget gode til at
søge hjælp hos og diskutere
detaljer med myndigheder-
ne.

Brand er efter Kenneth
Jaquets mening i øvrigt
ikke det største byggetekni-
ske problem, halmhuse har

- det er fugt. For hvordan
vil halm og andre naturlige
byggematerialer reagere
med hensyn til fugtvan-
dring, fugtophobning,
svampeangreb mv.

De deltagende trælastfolk
sluttede dagen af med en
rundvisning på Friland,
hvor der var mulighed for
at kigge nærmere på de
forskellige bygninger.

Desværre var der kun ni
FUT-medlemmer, som del-
tog i dette lidt anderledes
arrangement, men de fik til
gengæld en rigtig god ople-
velse. Gennem dialog med
de beboere på Friland, der
fik en hånd med, fik de
indsigt i de tanker og ideer,
der ligger bag det at bygge
– gældfrit - af natur- og
genbrugsmaterialer.

Fut på Friland
Den 23. maj satte FUT lidt fut på Friland, da ni trælastfolk valg-
te at bruge en grå og regnfuld lørdag i maj til at blive lidt klo-
gere på det at bygge med natur- og genbrugsmaterialer.

Brandinspektør Kenneth Jaquet mener,
at fugt er et større byggeteknisk problem
i halmhuse end brand.

Der er lidt arbejde i at fjerne søm, inden gamlegulvbrædder kan genbruges…

En rundtømmerkonstruktion med stålpladetag. Her mangler
facaderne, som skal laves af halm.

En alternativ vådrumsløsning, med

rå linolie som væsentligste ingrediens

ovenpå lerpudsede vægge.
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Det er lidt bøvlet at efter-

montere vindafstivning,

når det skal være i lærk 

og ikke i BMF.

Flotte tømmerkonstruktioner
bliver betragtet af en flok
trætte trælastfolk.

En arkitektstuderende
bygger sin egenungdomsbolig på

Friland.

Afbarkning, et
sejt skridt på
vejen mod en
rundtømmerkon-
struktion.

– DET BEDSTE FRA SKOVEN

Vi har forstand på træ
og tilbyder ikke bare trælast eller krydsfiner, men løsninger af dine behov

WISA er navnet på alle vore kvalitetsprodukter i krydsfiner og trælast – vil du være sikker på at få det bedste fra skoven, skal du have WISA

WISA er produceret af det bedste nordiske
træ og har alle de kvaliteter, man kan ønske
sig. Samtidig med at vi bibeholder den høje
standard på basisprodukterne, har vi også
udviklet special produkter og komponenter
til krævende opgaver. 

ANCOWood levererWISA træprodukter

som du ønsker det.

ANCOWood
Lyskær 2 · 2730 Herlev

Telefon 4453 5577
Fax 4453 1977



VELUX var som altid
super forberedt og hav-
de planlagt et fantastisk
program for dagen. Vi
blev vist rundt i VELUX-
samlingen, et museum
som fortæller historien
om VELUX og Kann
Rasmussen, og vi fik
også den store oplevel-
se at se VELUX’ vind-
tunnel, hvor der gen-
nemføres test af VE-
LUX-produkter ind-
bygget i forskellige
konstruktioner.

Så skulle vi ellers i gang
med indbygningsøvelserne.
Mange af os fik her mulig-
hed for at lave en komplet
VELUX-indbygning - fra
yderst til inderst.

Billederne her på siden
taler for sig selv, vi havde
en fantastisk dag. Tak til
VELUX for et flot gennem-
ført arrangement.

Og jo, vi har allerede
overtalt VELUX til at køre
programmet igen til næste
januar, mere herom i FUT-
blad nr. 6 i december.

Spændende dag 
hos VELUX
Tirsdag den 21. januar 2003 havde 24
topmotiverede FUT’er muligheden for at
deltage i vores VELUX-dag i Østbirk.
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ERDINKOLLEGA

MEDLEM AF FUT?

66 17 17 74

ERDINKOLLEGA

MEDLEM AF FUT?

Hvis ikke, så brug
kuponen på næste side.

Indsend
i lukket kuvert til:

FUT v/ Anders Brorsen
Nordre Fasanvej 62, 2. lejl. 24

2000 Frederiksberg

Du kan også bruge
FUT-faxen:

66 17 17 74
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FUT INDMELDELSESKUPON

HELE DENNE TILMELDING SENDES TIL:
FUT v/Anders Brorsen - Nordre Fasanvej 62, 2. lejl. 24 - 2000 Frederiksberg

Undertegnede, der er beskæftiget som
elev, funktionær eller selvstændig inden
for handel med trælast, hårdttræ, finér
og byggematerialer/byggemarked eller
beskæftiget hos leverandører til oven-
nævnte, anmoder herved om optagelse i
FUT.
Optagelse som medlem er ifølge fore-
ningens love betinget af bestyrelsens

godkendelse, og nedenstående oplys-
ninger må nøje besvares.
Medlemskab er personligt og kan ikke
overdrages. Jeg er indforstået med, at
der, når indmeldelsen er i orden, tilsen-
des mig et giroindbetalingskort til
dækning af indskud kr. 100,- og kontin-
gent, som for kalenderåret 2002 er 
kr. 225,-.

(helst maskinskrift)

Fødselsdag og -år:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stilling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fornavn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Efternavn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Privatadresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vej:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

By: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den    /199  

ANSÆTTELSESSTED:
Byggemarked. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

Trælast/bygningsartikler . . . . . . . . . . . ❑

Leverandør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

Firmatlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Firmafax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Firmaadresse:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vej:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

By: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Underskrift

OPRETTET DEN:

KUPONEN
KAN FAXES PÅ

66 17 17 74

FUT INDMELDELSESKUPON

Feltet herunder er forbeholdt FUT.

Til Bestyrelsen
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I næste FUT-blad - nr. 5-2003, som udkommer sidst i september – har vi valgt at
lægge vægt på den stadig mere omfattende debat om undertage.

Udvalget af undertage er stort, og der hersker stor tvivl om anvendelse 
og godkendelser af alle disse produkter.

Vi vil derfor i næste blad sætte fokus på debatten i form af artikler, kommentarer
og annoncer – og i løbet af efteråret følger vi op med en tema-dag!

Vi opfordrer derfor medlemmerne til at komme med indlæg omkring undertage
og brugen af disse til det næste blad. Vi vil også meget gerne høre dine kommenta-
rer til den lange debat, der har været omkring brug og godkendelse af undertage.

Alt materiale sendes senest 1. september 2003 til:

FUT v/ Johan Juul Larsen - Østerbro 14 - 5690 Tommerup
- eller på mail: jjl@danogips.dk

På gensyn i næste FUT-blad!

Fabrikant
Svend O. Eskildsens

mindefond
uddeler igen legatportioner

Fondens formål
er at virke til gavn for unge under

uddannelse indenfor branchen

TRÆLAST OG BYGNINGSARTIKLER

Endvidere er det fondens formål
at yde støtte til træbranchens aktive

arbejde for udbredelse af træets
anvendelse i samfundet.

Ansøgning om legatportioner snarest.
Ansøgning stiles til:

B. E. PROFILER A/S
Sylbækvej 10, Postbox 2404, 8230 Åbyhøj

Att. hr. Finn Wollerup

Tema-blad om undertage

Offentliggør din virksomheds nyansættelser,
udnævnelser, jubilæer, runde fødselsdage og andre
begivenheder, som du vil dele de ca. 2.000 FUT-
medlemmer, som læser dette blad.

Denne nye service tilbydes uden omkostninger for
dig.

Jobannoncer
Og husk - skal du søge nye medarbejdere, får du
ikke nogen bedre spalteplads end i FUT-bladet.
Her henvender du dig nemlig til de bedste fagfolk
indenfor trælastbranchen.
Jobannoncer indrykkes mod et mindre beløb.

Henvendelse til:
FUT v/ Johan Juul Larsen 

Tlf. 40 73 48 66 · jjl@danogips.dk

Ny spalte i
FUT-bladet!
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Få pengene i hus og behold kunden
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i arrangementet ‘Få pengene i hus og
behold kunden’ følgende dato og sted (sæt kryds):

❏ Mandag den 15. september 2003 kl. 17.30 på Theater Restauranten, Hobro
❏ (ved for få deltagere ønsker jeg at deltage i Odense den 16. september)

❏ Tirsdag den 16. september 2003 kl. 17.30 på Blommenslyst Kro, Odense
❏ (ved for få deltagere ønsker jeg at deltage i Hobro den 15. september)
❏ (ved for få deltagere ønsker jeg at deltage i Glostrup den 23. september)

❏ Tirsdag den 23. september 2003 kl. 17.30 på Glostrup Park Hotel, Glostrup
❏ (ved for få deltagere ønsker jeg at deltage i Odense den 16. september)

Denne kupon vedlagt check på kr. 450,- udstedt til FUT sendes til:
FUT v/Peter Lenarth Landergren - Møldamager 58 - 6240 Løgumkloster

TILMELDINGSKUPON...

Sidste frist for
tilmelding er

25. august 2003

ARRANGEMENTSSTEDER
OG -DATO:

Mandag den 
15. september 2003
Theater Restauranten
Theatertorvet 1
9500 Hobro
Tlf. 98 52 17 00

Tirsdag den 
16. september 2003 
Blommenslyst Kro
Middelfartvej 420
5491 Blommenslyst
(Odense)
Tlf. 65 96 70 12

Tirsdag den 
23. september 2003 
Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup    
Tlf. 43 96 00 38

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle sælgere, der i hverdagen
har salg til håndværkere,
industri og entreprenører.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give trælastsælgere
indblik i de muligheder der
er for at sikre sin gæld ved en
kreditor, samt muligheden
for at fortsætte samhandel
uden at øge risikoen.

ARRANGEMENTETS PRIS:

450,- pr. person incl.
foredrag, materiale, mad,
kaffe og drikkevarer.

LINKS:

www.nebelong.dk

Få pengene
i hus...

Når en af vores kunder
kommer i økonomiske pro-
blemer, skal vi så som sæl-
ger bare læne os tilbage og
lade bogholderen køre sit
løb over for kunden, med
den risiko at vi mister ham,
eller skal vi prøve at blande
os i dialogen med kunden? 

FUT har allieret sig med
advokat Peter Herskind,
Nebelong & Partnere,
København, for at klæde
dig som sælger på til at
tage dialogen, således at du
kan være på forkant med
situationen og måske vende
kundens problemer til en
fordel.

Vi har strikket en aften
sammen for at give dig ind-
blik i de muligheder, der er
for at fastholde kunden
uden at øge risikoen, og

Temaaften: Få pengene i hus og behold kunden

Program for aftenen

17.30 Middag.
18.30 1. indlæg v/advokat Peter Herskind,

Nebelong & Partnere.
19.30 Kaffe.
20.00 2. indlæg v/advokat Peter Herskind,

Nebelong & Partnere.
21.00 Spørgsmål og afslutning.

måske endda gøre det sik-
rere for virksomheden at
handle med kunden.

Vi kommer ind på:
• Kreditorlovgivningen i

korte træk 
• Kreditforsikring
• Inkasso
• Transporter af fordringer
• Bankgarantier
• Sikkerhedsstillelse

Efter indlægget af Peter
Herskind vil du have fået

indblik i nogle af de red-
skaber vi som kreditor har
for at sikre gælden, og sam-
tidig har du fået nogle red-
skaber, du som sælger kan
bruge overfor din kunde,
således at du forsat kan sik-
re en omsætning fra en
økonomisk problematisk
kunde - uden at øge din
risiko for tab.

Det er efterhånden gået op for os alle i branchen,
at vi er i en periode, hvor alting strammer til -
også vores kunders økonomi og evne til at betale.
Hvad gør du som sælger, når en af dine kunder
kommer i økonomiske problemer?

Advokat Peter Herskind.



HUNTONIT®

A. RINDOM A/S
Tlf. 43 96 22 11  Fax 43 63 17 24  www.rindom.dk

– det robuste undertag
Det grønne træfiberundertag fra Huntonit®

er stærkt og robust. Skader under monta-
gen sker yderst sjældent og med forventet
holdbarhed på mere end 50 år er Huntonit®

undertag det sikre valg.

• Tåler UV-bestråling
• Modvirker kondensdryp
• Miljøvenligt naturprodukt
• Robust og stærkt
• Afprøvede detaljeløsninger
• Støjer ikke i blæsevejr 
• Undertagsklasse 2

i følge BB 22
Montagevejledning og CAD-detaljer kan hentes på www.huntonit.dk. Papirversion fås hos:

• Tåler UV-bestråling
• Modvirker kondensdryp
• Miljøvenligt naturprodukt
• Robust og stærkt
• Afprøvede detaljeløsninger
• Støjer ikke i blæsevejr 
• Undertagsklasse 2

i følge BB 22

Decra tagplader er bygget op omkring en
kerne af stål, galvaniseret med Aluzink®.
De er så stærke, at vi giver 30 års produkt-
garanti. Du får fuld dækning og optimal
tryghed.

Lige til at lægge ovenpå
Decra pladerne vejer ingenting, og kan ofte

lægges direkte oven på gamle bølgetagplader. Du sparer
besværet og udgifterne med nedrivning og bortkørsel.

Læs mere i "Alt om taget", der kan bestilles hos vores Kunde-
tjeneste, tlf 44 88 55 33, eller fås gratis i byggemarkeder, hos
tømmerhandlere og på www.icopal.dk

Icopal®

Tryg fra toppen



FUT medlemsblad - Nr. 4 - 200320

Brug kuponen til
tilmelding - eller

klik ind på
www.fut.dk!

Sidste frist for
tilmelding er

2. september 2003

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Torsdag den 
18. september 2003
kl. 10.00-15.45
Danogips A/S
Kløvermarksvej
9500  Hobro
Tlf. 96 57 30 00

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle der er i berøring med
salg af og rådgivning om
stål- og gipsprodukter, samt
evt. personale, som har med
typehuskunder at gøre.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give indblik i mulig-
hederne indenfor byggeri
med stål og gips, således at
deltagerne får mulighed for
at sælge og rådgive omkring
ovennævnte produkter.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Arrangementet er gratis.

LINKS:

www.danogips.dk

‘Etagehuse
hos

Danogips’

Se fabrikken, prøv produktet!

Etagehuse i stål og gips
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i virksomhedsbesøget hos 
Danogips A/S, Hobro, torsdag den 18. september 2003.

Denne kupon sendes til:
FUT v/Nick Rønsner - Dorrits Allé 2 - 5250 Odense SV

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 2. SEPTEMBER 2003!

TILMELDINGSKUPON...

K
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Kravene til energibesparen-
de huse, lydisolerede huse
og brandsikrede konstrukti-
oner vil i de kommende år
blive højere og højere.
Ligeledes er behovet for
lette og tørre konstruktio-
ner vokset markant.

Byggeri med stål og gips
giver mulighed for at opfyl-
de alle disse krav og behov.
Endda på en nem og enkel
måde.

Derfor har FUT i samar-
bejde med Danogips A/S
arrangeret en dag i Hobro,
hvor vi giver dig mulighed
for at høre, se og arbejde
med disse produkter. Den-
ne dag vil give dig en bag-
grundsviden, som vil sætte
dig i stand til at rådgive
dine kunder.

Du ved sikkert alt om skil-
levægge i stål og gips, men

Etagehuse i stål og gips

PROGRAM - torsdag den 18. september 2003

Kl. 10.00 Velkomst og kaffe
Kl. 10.15 Præsentation af Danogips A/S

• nyheder fra Danogips
• teori omkring SBS
• rundgang på fabrikken

Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.00 Praktik

- opførelse af et mindre to-etages hus.
Kl. 15.00 Evaluering og afslutning.
Kl. 15.45 Tak for i dag.

ved du også, at hele råhuse
bygges i disse materialer?
Danogips giver dig mulighe-
den for at opleve SBS (Stål
Bygge System), som består
af ydervægge, bærende
indervægge og etagedæk.

Så gå ikke glip af denne
mulighed - kom og vær
med til at bygge et to-etages
hus!

- vær på forkant med udviklingen

☛☛
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Hvem har ikke fulgt med i
TV2’s programserier ’Anja
og B.S. på afveje’ eller
’Den Store Mission’ og
samtidig stiftet bekendt-
skab med den seje, char-
merende B. S. Christian-
sen, der med et glimt i øjet
og en kolossal erfaring gui-
der deltagere og seere gen-
nem fysiske prøvelser eller
naturens udfordringer.

Kom til FUTs generalforsamling 2003 og mød...

Program, dagsorden og tilmeldingskupon på næste side 

B. S. Christiansen
Du kender ham. Den tidligere jæger-
soldat B. S. Christiansen – eller bare
B.S. Og nu kan du møde ham på FUTs
generalforsamling, der i år afholdes
lørdag den 1. november hos Moland i
Skive.

Senest har B.S., som han
blot kaldes, været i fokus i
forbindelse med årets
udgave af Tour de France.
Som indpisker for det dan-
ske CSC-hold med Bjarne
Riis som manager kunne
han formentlig sagtens tage
en lille del af æren for hol-
dets flotte resultater. Men
det ville ligne ham dårligt
at gøre krav på hæderen.

B.S. er også kendt som en
erfaren teambuilder og
specialist i at få folks indivi-
duelle kvaliteter frem – og
at få dem til at gå op i en
højere enhed i fællesskabet
med andre.

Snyd ikke dig selv for at
opleve B.S. ’live’ og få
hans input med baggrund
i en meget alsidig karriere
- program for generalfor-
samlingen og tilmelding
på næste side.
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FUT Generalforsamling 2003
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i FUT Generalforsamling 2003
lørdag den 1. november 2003 kl. 9.00-16.00 hos Moland Byggevarer A/S,
Strandvejen 16, 7800 Skive. 

Denne kupon sendes til:
FUT v/Nick Rønsner - Dorrits Allé 2 - 5250 Odense SV

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 24. OKTOBER 2003!

TILMELDINGSKUPON...
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Brug kuponen til
tilmelding!

Sidste frist for
tilmelding er

24. oktober 2003

GENERALFORSAMLINGEN HAR
FØLGENDE DAGSORDEN I HENHOLD
TIL VEDTÆGTERNE:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens 
virksomhed

3. Forelæggelse af det 
reviderede regnskab

4. Behandling af indsendte 
forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

FUT holder generalforsamling lørdag den 1. november
2003 hos Moland Byggevarer A/S i Skive med følgende
program:

Generalforsamling 2003

GENERALFORSAMLING 2003
Kl. 09.00 Ankomst til Moland A/S, med kaffe og rundstykker.

Kl. 09.30 Velkomst og præsentation af Moland A/S, 
samt produktpræsentation.

Kl. 10.15 Rundvisning på 1. parket 
- Molands nye domicil på Skive Havn.

Kl. 11.30 Plantning af blodbøg.

Kl. 12.00 Frokost. 

Kl. 13.00 Indslag med B.S. Christiansen.

Kl. 14.15 Årets FUT fagprøvepris overrækkes.

Kl. 14.45 Kaffe.

Kl. 15.00 FUT generalforsamling.

Kl. 16.00 Forventet afslutning.

☛☛

Dagsorden:

Læs mere om 

B.S. Christiansen på

side 21
Moland Byggevarer A/S.

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Lørdag den 1. november 2003
kl. 09.00-16.00 
Moland Byggevarer A/S 
Strandvejen 16
7800 Skive



AALBOBO
CEMEE

Tilmelding

Jeg vil gerne have tilsendt kursus-
program vedrørende kurset i cement
og beton.

Jeg vil gerne tilmelde mig kurset i 
cement og beton den ____ november
2003.

Telefon 99 33 77 44 . e-mail: tac@aalborgportland.dk

�
Navn:

Forhandler:

Adresse:

Telefon:

2-dages kursus i cement og beton!

ABC

- for salgspersonale i tømmerhandel/
trælast. På kurset får du viden om, hvor-
dan du kan vejlede dine kunder i produkt-
valg og anvendelsesområder inden for 
cement og beton. 

Du får praktisk forståelse for betontek-
nologi, og du får værktøjer til at foretage 
beregninger af materialeforbrug.

Det anbefales at tage et fagbrevkursus 
inden deltagelse i 2-dages kurset.

Tidspunkt

13. - 14. november 2003 og
20. - 21. november 2003.

Kursussted 

Aalborg Portland A/S, Aalborg.

Pris

Kursusgebyr pr. deltager er kr. 500,- inkl.
overnatning og forplejning.
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- FUTs AKTIVITETSOVERSIGT -
ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

Få pengene i hus og behold kunden, 
Theater Restauranten, Hobro

Få pengene i hus og behold kunden, 
Blommenlyst Kro, Odense

15.09.03 25.08.03 Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

16.09.03

Johan Juul Larsen
Tlf. 40 73 48 66

FUT-Konference 2003,
Hotel Bygholm Park, Horsens

20.11.03-
22.11.03

10.10.03

FUTs bestyrelse arbejder 

allerede nu på følgende 

spændende arrangementer:

• Køreteknisk kursus

• Tema-dag om undertag

• Velux ovenlys

• Danish Crown

- så glæd dig allerede til næste FUT-blad.

For yderligere information - eller forslag og ønsker 

til arrangementer - kontakt PR-udvalget:

jjl@danogips.dk

Få pengene i hus og behold kunden, 
Glostrup Park Hotel

Etagehuse i stål og gips,
Danogips, Hobro

FUT-Generalforsamling,
Skive

23.09.03

18.09.03

01.11.03

25.08.03

25.08.03

02.09.03

24.10.03

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

Nick Rønsner
Tlf. 66 17 06 22

Nick Rønsner
Tlf. 66 17 06 22

Hvorfor skal man have enaftale for at besøge en synsk?Hvorfor siger man ‘et par buk-ser’, når der kun er ét stykketøj?
Hvorfor findes der ikke katte-mad der smager af mus?

Lidt at tænke over:

Se inde i bladet!
Tilmelding hos TUN!

Smitsomt?Smitsomt?

Klar til eventyr!

30 FUTere rejser i oktober

på stortur til Brasilien.

-Rigtig god tur!
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