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FUTs bestyrelsesmedlemmer/distriktsrepræsentanter:

Efter en veloverstået og veltilrettelagt generalforsamling hos Moland i Skive 
er vi i bestyrelsen trukket i arbejdstøjet igen.

På generalforsamlingen kom der under punktet ”Eventuelt” – mod sædvane 
– ikke mindre end tre indlæg fra forsamlingen. De var alle reaktioner på 
Sussis leder i sidste FUT-blad: ”FUT lukker og slukker!”.

Der kom i de tre indlæg nogle ideer og forslag til, hvordan vi kan sikre, at 
FUT fortsat har en berettigelse i branchen – ligesom alle mente, at vi bør 
sikre denne berettigelse.

Vi har i bestyrelsen gennem de sidste par år flere gange forsøgt at kigge 
fremad, og vi har arbejdet på flere forskellige tiltag, så vi kunne sikre FUT i 
fremtiden. Blandt andet er vi i FUT-bladet begyndt at køre temaer om aktu-
elle emner i branchen, for på den måde at skabe forbindelse mellem bladet 
og arrangementerne. Her i efteråret har vi haft et tema om undertage, og til 
vinter tager vi facadebeklædning op som emne.

Vi arbejder til stadighed på at videreudvikle FUT-bladet og hjemmesiden, så 
vi kan sikre en god kommunikation ud til vores medlemmer.

Men der kan gøres mere, og nogle af de ideer, der kom frem på generalfor-
samlingen, har vi taget til os og vil arbejde videre med.

Et af forslagene var, at vi skulle tage kontakt til andre organisationer i 
branchen for at høre deres syn på FUT i fremtiden. Det synes vi også i besty-
relsen kunne være spændende at få belyst, og derfor har vi besluttet i 2004 
at bruge FUT-Stafetten til at høre, hvilket syn TUN, Ditas, Danske Trælast, 
Bygma, DLH og BLF har på FUT i fremtiden.

Peter Lenarth Landergren
Formand

Kære medlem!
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Efter en veloverstået og veltilrettelagt generalforsamling hos Moland i Skive 
er vi i bestyrelsen trukket i arbejdstøjet igen.

På generalforsamlingen kom der under punktet ”Eventuelt” – mod sædvane 
– ikke mindre end tre indlæg fra forsamlingen. De var alle reaktioner på 
Sussis leder i sidste FUT-blad: ”FUT lukker og slukker!”.

Der kom i de tre indlæg nogle ideer og forslag til, hvordan vi kan sikre, at 
FUT fortsat har en berettigelse i branchen – ligesom alle mente, at vi bør 
sikre denne berettigelse.

Vi har i bestyrelsen gennem de sidste par år flere gange forsøgt at kigge 
fremad, og vi har arbejdet på flere forskellige tiltag, så vi kunne sikre FUT i 
fremtiden. Blandt andet er vi i FUT-bladet begyndt at køre temaer om aktu-
elle emner i branchen, for på den måde at skabe forbindelse mellem bladet 
og arrangementerne. Her i efteråret har vi haft et tema om undertage, og til 
vinter tager vi facadebeklædning op som emne.

Vi arbejder til stadighed på at videreudvikle FUT-bladet og hjemmesiden, så 
vi kan sikre en god kommunikation ud til vores medlemmer.

Men der kan gøres mere, og nogle af de ideer, der kom frem på generalfor-
samlingen, har vi taget til os og vil arbejde videre med.

Et af forslagene var, at vi skulle tage kontakt til andre organisationer i 
branchen for at høre deres syn på FUT i fremtiden. Det synes vi også i besty-
relsen kunne være spændende at få belyst, og derfor har vi besluttet i 2004 
at bruge FUT-Stafetten til at høre, hvilket syn TUN, Ditas, Danske Trælast, 
Bygma, DLH og BLF har på FUT i fremtiden.

Peter Lenarth Landergren
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Spørgsmålene er stillet til:

Tømrer- og snedkermester 
Erik Brødbæk, indehaver af
E.B. Entreprise.

1. Lidt om dig selv og dit firma?
Efter endt læretid som byg-
ningssnedker hos Julius Niel-
sen & Søn i 1971, arbejdede 
jeg i en periode på Natio-
nalmuseet i Brede lidt nord 
for København, hvorefter jeg 
var ansat i forskellige private 
firmaer og endte i JPC, hvor 
jeg som projektleder fik et 
rigtig godt kendskab til flere 
forskellige leverandører, bl.a. 
Superbyg i Glostrup.

I samarbejde med Super-
byg udarbejdede jeg flere 
‘pakkeløsninger’ med hensyn 
til leverancer af materialer 
på byggepladserne, i form 
af færdige komponenter og 
pakker leveret og fordelt, 
så håndværkerne havde alt 
indenfor rækkevidde - til den 
rigtige tid og i den rigtige 
mængde.

Under opførelsen af Par-
ken i København, hvor JPC 
var hovedentreprenør, var jeg 
projektleder og stod for JPCs 
egne tømrere og snedkere, 
ligesom jeg tog mig af samar-
bejdet med diverse underen-
treprenører. Og da JPC ‘tabte 
vejret’ hen mod slutningen af 
byggeriet, var det naturligt, at 
jeg blev udpeget til at videre-
føre byggeriet med hensyn til 
tømrer- og snedkerarbejdet, 
hvorved jeg med ét slag blev 
mester for ca. 70 mand.

Efter opgaven med Parken 
startede jeg mit nuværende 
firma, som i dag i gennem-
snit beskæftiger ca. 25 per-
soner, heraf to-tre lærlinge, 
indenfor nybyggeri og reno-
vering. Vi samarbejder med 
firmaer indenfor alle fag og 
kan derfor tilbyde totalentre-
priser, hvor vi har alt med. 

Intet er for stort, og intet er 
for småt - vi har altid gået 
op i at levere en rigtig god 
service, også overfor den lille 
kunde.

Blandt vores faste og stør-
ste kunder er ATP Ejendom-
me, NCC og IBM, for hvem vi 
altid har noget i gang. Vi har 
bl.a. udført mange projekter 
for NCC i forbindelse med 
Tuborg Nord.

Desuden har vi rigtig 
meget arbejde med totalre-
noveringer og nybyggerier af 
luksussommerhuse i Nord-
sjælland, ligesom vi p.t. bl.a. 
er i gang med en totalrenove-
ring af ca. 6.000 m2 kontor-
areal for ATP Ejendomme.

2. I hvilken forbindelse har du 
kontakt med en trælast/tømmer-
handel?
For os er det et naturligt led 
i dagligdagen at have tæt 
kontakt med en trælast for at 
få tingene til at fungere, og vi 
sætter pris på at have én eller 
to faste kontaktpersoner, som 
vi kender og som - måske 
endnu vigtigere - kender os. 
Det får tingene til at køre.

3. I hvilken forbindelse har du 
kontakt med en producent?
Vi kontakter altid produ-
centen, når vi står overfor 
en opgave, hvor specifikke 
materialer og løsninger skal 
anvendes. Et godt samar-
bejde med producenten giver 
noget begge veje, og vi har  
da også flere gange været 
med til at ændre eller vide-
reudvikle produkter og løs-
ninger.

4. Hvilke fordele/ulemper
har du ved at købe gennem en 
trælast/tømmerhandel?
Fordelen kan være, at kon-
taktpersonen fra trælasten 
kan henvise til flere forskel-
lige produkter og leverandø-

rer af diverse 
materialer, 
og på den 
måde få skaf-
fet varen i 
den rigtige 
kvalitet og til 
den rigtige 
pris.

5. Hvilke for-
dele/ulemper 
har du ved at købe 
gennem en producent direkte?
I visse tilfælde kan det selv-
følgelig være biligere at gå 
direkte til producenten, men 
da vi har en god dialog med 
vores trælast, er det sjældent. 
En evt. prisforskel opvejes af 
andre ting, f.eks. en bedre 
service, som også skal værd-
sættes.

6. Er byggeriet i Danmark for 
dyrt - og hvis ja, så hvorfor?
Da vores fortjeneste på et 
byggeri er meget begrænset, 
mener jeg ikke, at byggeriet 
er for dyrt som sådan - og da 
vi jo altid er i konkurrence, 
må man forvente, at bygge-
riet i hvert fald bliver udført 
billigst muligt.

Man kan så diskutere, om 
materialerne er for dyre, 
fordi der ofte er for mange 
led fra producent til forbru-
ger. Led, der alle skal have en 
fortjeneste.

Men alt i alt er vores byg-
geri, når det står klar til brug, 
vel ikke dyrere end byggerier 
i udlandet, når man ser på de 
europæiske lande, som vi ple-
jer at sammenligne os med.

7. Hvordan mener du, at
handelsmønstret/byggebranchen 
har udviklet sig gennem de
sidste 20 år?
I forhold til tidligere, hvor 
det var håndværk, har udvik-
lingen ført til flere færdige 
komponenter, så man er ved 

at gå fra håndværk til ‘arme 
og ben’, som kun skal mon-
tere.

8. Hvordan tror du det ser ud 
om fem til ti år?
Man skal i byggebranchen 
passe på, at udviklingen ikke 
fortsætter i den retning, hvor 
vi kun bliver montører. Vi 
bør satse lidt mere på selve 
håndværket, da vi ellers om 
fem-ti år står med en hær af 
folk, der ikke kan arbejde på 
egen hånd.

Der vil altid være behov 
for håndværkeren, men som 
det er i dag, ser det sort ud 
med uddannelsen, som mere 
og mere går over i det teore-
tiske.

9. Hvad mener du trælaster/ 
tømmerhandler kan gøre ander-
ledes/bedre? (her tænker vi 
også på, hvad vi skal gøre for 
at bevare vores berettigelse i 
markedet?)
Trælaster/tømmerhandeler 
bør i større omfang arran-
gere sig direkte med hånd-
værksmestrene for at få større 
kendskab til disses behov og 
arbejdsmetode. Det giver et 
bedre samarbejde, og - som 
vi ved af erfaring - giver dét 
et bedre udbytte for begge 
parter.

FUT sluttede som vanligt af 
med at sige tak for en spæn-
dende snak med lidt godt 
rødvin.

FUT-Stafetten

nr. 4
FUT-Stafetten 2003: Trælastbranchen i fokus!

I årets sidste FUT-stafet har vi talt med tømrer- 
og snedkermester Erik Brødbæk, Herlev.

Samarbejde det vigtigste
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For det første: Tak til Søren
Anthonsen for et godt ind-
læg i sidste FUT-blad. Det
er positivt, at vores med-
lemmer benytter mulighe-
den for at blive hørt og for
at medvirke til debat.

Et stykke hen ad vejen vil
jeg give Søren ret i, at folk
på gaden som regel ikke
ved, hvilken forskel der er
på trælast og byggemarked.
Dette skyldes naturligvis, at
byggemarkedsektoren mar-
kedsfører sig markant i
offentligheden. Men at net-
op Silvan, Bauhaus og Råd
& Dåd osv. sender mange
tv-reklamer, er et udtryk for
den udvikling, der er i
gang inden for handel med
byggematerialer. I fremti-
den vil vi se meget store
byggemarkeder, som kun
handler detail til private,
og vi vil se meget store træl-
aster, som kun handler en
gros. Selv ude ”på landet”,
hvor der stadig vil eksistere
kombiforretninger, vil disse
have et skel igennem for-
retningen, så kundeseg-
menterne er adskilt - og
dermed også medarbejder-
ne. Derfor er det selvfølge-
lig også vigtigt, at vi har to
vidt forskellige uddannelser
til disse to grene af handel
med byggematerialer (som
vi jo har i dag).

Byggemarkedsfolk med et
dygtigt kendskab til mar-
kedsføring, og trælastfolk
med et dybt teknisk vare-
kundskab.

Problemet er altså ikke,
at vi mangler sex-appeal,
men snarere at vi mangler
en differentiering i folks
bevidsthed. Dette kan ikke
ske ved hjælp af tv-rekla-
mer. Hvorfor skulle en træl-
ast med ren en gros handel
lave tv-reklamer, når de har
nok at se til med at besøge

deres
håndværks-
kunder, og
bruger
masser
af penge
på mar-
kedsføring
over for dis-
se. Naturligvis
skriver du i
dit indlæg,
at Skanska
og NCC skaber image med
tv-reklamer, men de har
også meget lettere ved at
fremstå med et budskab,
end hvis vores 400 trælaster
skulle blive enige
om en fælles-
nævner - vi
er jo indæd-
te konkur-
renter.

Internettet vejen frem?
Hjemmesiderne gør, som
du nævner, mere eller min-
dre heldige forsøg på at
hverve elever. Desværre er
der jo ikke meget idé i, at
de forskellige koncerner
skriver om deres elevud-
dannelser på hjemmesiden,
hvis ikke folk ved, at hjem-
mesiderne eksisterer.

Hvis du stopper en
17-årig knægt på
gaden og spørger om han
har kigget efter elevplads
på www.bygma.dk (kun som
eksempel), vil han jo sik-
kert svare nej. Han har
med stor sandsynlighed
endnu  ikke stået med et
behov for at købe byggema-
terialer og kender dermed
ikke branchens mulighe-
der.

Jamen hvad gør vi så?
Lige nu gør vi altså ikke ret
meget, så det må være let
at skabe fremskridt. Hvis vi
skal gøre noget, så mener
jeg, at vi skal gøre det kon-
kret mod den rigtige mål-

gruppe. Det er de unge
mennesker, som netop er
begyndt i handelsskole.

Vi i FUTs bestyrelse er
flere gange blevet opfor-
dret til at turnere rundt på
handelsskoler og fortælle
om trælastbranchen. Nu er

Hvem gider være usexet?
Svar på Søren Anthonsens indlæg i FUT-blad 5-2003
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det jo bare sådan, at vi er 
lønmodtagere, der dyrker 
FUT som vores fritidsbe-
skæftigelse - vi har simpelt-
hen ikke ressourcer til at 
løfte denne opgave. Lidt 
firkantet sagt kan vi også 
tillade os at mene, at vores 
arrangementer drives af 
kvalitet frem for kvantitet.

Dem som har størst inte-
resse i at hæve tilgangen af 
elever, må også være dem, 
som bør gøre arbejdet. 
Derfor synes jeg, at TUN 
og Mommark Handels-
kost-skole i fællesskab skal 
udsende materiale til lan-
dets handelsskoler. Dette 
materiale kan indeholde 
præcis information om, 
hvad der adskiller bygge-
markeder fra trælaster. Det 
skal naturligvis være op til 
den enkelte elev at vælge, 
hvilken gren han eller hun 
foretrækker, og man kan jo 
sagtens fordele alle forret-
ninger ligeligt ved simpelt-
hen at opfordre eleverne 

ivarboard®

STAY NATURAL!
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patinering, da de fleste silikoner har en 
begrænset levetid.
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Læs mere på 
www.ivarboard.dk

ivarboard®

Naturlige facadeplader

til at slå op i telefonbogen 
under trælast eller byg-
gematerialer, og derved se 
mulighederne i lokalområ-
det. Det vil herefter være 
en naturlig selvfølge for 
den enkelte forretning at 
søge elever ved et simpelt 
opslag på den lokale han-
delsskole.

De unge vil meget mere
Som Søren ganske rigtigt 
påpeger, så er det spørgs-
målet, om vi egentlig er 
gode nok til at håndtere 
eleverne og give dem en 
uddannelse, som passer til 
nutidens unge.

Nej, det mener jeg ikke, 
at vi er gode nok til. Det er 
et stort ansvar, og det for-
pligter. Vi kan ikke kun for-
lange, at de unge skal put-
tes ned i vores firkantede 
kasse. Vi må til en vis grad 
være villige til at forme 
kassen efter de unge men-
nesker. Her må vi igen for-

vente hjælp fra Mommark, 
som jo bredere kender de 
unges krav og forventnin-
ger. Måske kan vi den vej 
igennem få TUN og Mom-
mark til at lave et fælles 
kursus om elevhåndtering 
for TUNs medlemmer.

Tak til Søren Anthonsen 
for opfordringen til debat. 
Opfordringen er hermed 
modtaget og givet videre.

 

FUT v/ Nick Rønsner.

Søren Anthonsen,
der i sidste FUT-
blad skrev om vores 
”usexede” branche,
er her fotograferet på 
årets store Brasilien-
tur.
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30 glade FUTere mødtes 
fredag den 3. oktober i 
Kastrup Lufthavn, klar til 
’take off’ med destination: 
Brasilien.

Vi var en blandet skare 
både alders- og jobmæs-
sigt, men allerede fra første 
time var det tydeligt, at vi 
kunne finde den rigtige 
stemning. 

Nedenfor dagsvis oprems-
ning af turens højdepunk-

ter, og masser af billeder til 
illustration:

Lørdag den 4. oktober
Vi ankommer til Rio De 
Jainero og bliver indlogeret 
på et lækkert hotel, belig-
gende på selveste Coba 
Cobana Beach.

Dagen går med bustur 
– en sightseeing, hvor vi 
blandt andet er inde at se 

verdens største fodboldsta-
dion, hvor der engang har 
været 200.000 tilskuere til 
en kamp.

Søndag den 5. oktober
Om søndagen skal vi rundt 
og se de kendte sevær-
digheder i byen. Rio er 
en overvældende by med 
masser af kultur, men sam-
tidigt afslappet med sol 

og strand rundt om hele  
byen.

Mandag den 6. oktober
Vi skulle tidligt op, da vi 
skulle nordpå til Belem. 
Her ligger DLH Nordisk, 
som vi besøgte første dag. 
Man beskæftiger sig med 
savet hårdttræ, som ekspor-
teres til hele verden. Den 
helt store aftager er Kina.

Stortur til Brasilien 
- en oplevelse for livet
Fra Søren Kroer har FUT-bladet modtaget denne rejse-
beretning fra årets stortur til Brasilien.
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digheder i byen. Rio er 
en overvældende by med 
masser af kultur, men sam-
tidigt afslappet med sol 

og strand rundt om hele  
byen.

Mandag den 6. oktober
Vi skulle tidligt op, da vi 
skulle nordpå til Belem. 
Her ligger DLH Nordisk, 
som vi besøgte første dag. 
Man beskæftiger sig med 
savet hårdttræ, som ekspor-
teres til hele verden. Den 
helt store aftager er Kina.

Stortur til Brasilien 
- en oplevelse for livet
Fra Søren Kroer har FUT-bladet modtaget denne rejse-
beretning fra årets stortur til Brasilien.

FUTerne på sejltur op ad floden, hvor de fangede krokodiller, piratfisk, besøgte indfødte indianere og gik på junglevandring.FUTerne på sejltur op ad floden, hvor de fangede krokodiller, piratfisk, besøgte indfødte indianere og gik på junglevandring.



7FUT medlemsblad - Nr. 6 - 2003

Tirsdag den 7. oktober
DLH Nordisk havde plan-
lagt en slapperdag for os, 
hvor de havde inviteret os 
på en bådtur op ad floden. 
På båden var der musik 
og dans, og frokosten blev 
indtaget på en restaurant 
midt inde i junglen. En 
dejlig dag med fokus på det 
sociale.

Onsdagen havde vi på 
egen hånd. Det var rart lige 
at slappe af og handle lidt 
på markedet. Om aftenen 
fløj vi vestpå ind i landet til 
Manaus, dybt inde i Ama-
zonas.

Torsdag den 9. oktober
Manaus er varm og fugtig. 
Meget varm og meget fugtig. 
DLH Nordisk havde plan-
lagt et særdeles spændende 
savværks- og skovbesøg. Vi 
skulle op til Precius Woods, 
som er den leverandør af 
skovet træ, der er længst 

fremme med FSC-dyrket 
skov.

Fredag den 10. oktober
Dagen var starten på en 
weekend, som var lidt over-
raskende for os alle.

H.J. Wellejus fra Samson 
Travel havde gemt dette 
som overraskelse. Godt nok 

vidste vi, at vi skulle tilbrin-
ge weekenden i Amazonas 
- men vi havde ikke regnet 
med, at vi skulle bo på et 
”5-stjernet luksushotel” byg-
get op på pæle midt inde i 
flodområdet.

En fantastisk weekend 
med nye indtryk konstant. 
Men varm - hold da op, det 
var varmt!

Mandag den 13. oktober
Turen gik igen sydpå, 
denne gang mod landets 
hovedstad Brasilia, som er 
en meget speciel by. Kun 
40 år gammel, men kæm-
pestor.

Alt i byen er bygget op 
omkring regeringsfunktio-

...fortsættes næste side

Spændende arkitektur i 
hovedstaden Brasilia.

Besøg i FSC-dyrket skov.
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ner - ministerier, parlamen-
ter og militær, og langt de 
fleste bygninger er tegnet 
af den verdensberømte 
arkitekt Oscar Niemeyer.

Tirsdag den 14. oktober
Vi er nu fløjet længere 
sydpå, til Curitiba, som er 
vores tilholdssted for de 
næste dage. Vi skal være 
sammen med DLH, som 
havde planlagt nogle spæn-
dende dage for os.

Denne første dag er vi på 
en flot togtur til Paranagua 
afskibningshavn, som er 
den største eksporthavn 
i Brasilien. Togturen går 
igennem et imponerende 
landskab med floder, bjer-
ge og vandfald. Efter fro-
kosten gik vi rundt og nød 

det dejlige klima og den 
rolige atmosfære i byen.

Onsdag den 15. oktober
I dag skal vi besøge Lavra-
sul X-finerfabrikken, som 
er storleverandør til blandt 
andre DDT og DLH.

Lavrasul er en meget stor 
fabrik, der tilmed er super-
moderne. Her er virkelig 
styr på sagerne, og virksom-
heden påtager sig et stort 
ansvar for medarbejderne. 
Sygesikring, tandlægetjek 

og egen børnehave for 
medarbejdernes børn.

Om aftenen havde vi 
ladet os overtale til at tage 
en overnatning hos fami-
lien bag Somapar X-finer. 
Vi fik at vide, at de havde 
en farm, hvor de selv dyr-
kede pinetræer til x-finer 
produktion.

Hvad vi ikke var forbe-
redt på, var at farmen var 
en blanding af både luksus 
og hygge, og ejerne var 
ekstremt venlige, med en 
opvartning som mange     

af os aldrig har set mage  
til.

Torsdag den 16. oktober
Endnu engang overraskede 
Somapar-familien os med 
deres venlighed. Efter en 
fantastisk spændende tur 
rundt i deres skovbrug, 
insisterede de på, at vi 
indtog frokosten i deres 
private bolig. Og igen var vi 
ved at tabe næse og mund 
af bare forbløffelse over 
denne venlighed.

fortsat fra side 7:

Ordnede forhold 
hos DLH Nordisk 

i Belem.

Tid til en 

floddans…

Hele gruppen foran Sugar Loaf Mountain.
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Efter frokosten gik turen 
til Somapar X-finerfabrik, 
som er en mindre og mere 
primitiv fabrik end Lavrasul, 
men spændende at se og 
også få en god fornemmelse 
af kvaliteten af produkterne.

Tak til Tonny Dalsgaard 
fra DLH for en fantastisk 
oplevelse.

Fredag den 17. oktober
Turens sidste rejsemål var 

Foz de Iguacu, som ligger 
i grænseområdet mellem 
Brasilien og Argentina.

Det var et utroligt syn, 
og vi er mange, som nok 
aldrig vil glemme turen i 
speedbåd op langs vandfal-
dene.

Fredag aften havde FUT 
inviteret til ’farvel-dinner’ 
på hotellet, og vi havde 
som sædvanlig en hyggelig 
aften - og også noget sen. 

Vi takker for de flotte taler.

Lørdag den 18. oktober
Hjemrejsedagen, men først 
skulle vi lige et smut til 
Argentina for at se vandfal-
dene fra denne side.

I Argentina kommer man 
tættere på, og går rundt 
på nogle gangbroer over 
faldene.

Vi fra FUT vil gerne tak-  ke 

vores rejsedeltagere    for 
en tur ud over alle ønsker.

Tak til DLH – både for 
en særdeles gavmild del-
tagelse i turen, og for en 
meget sikker planlægning 
af turens faglige indslag. 
Og tak til Hans J. Wellejus, 
Samson Travel, for en pro-
fessionel gennemførelse af 
turens rejsedetaljer.

FUTere på 
tilskuerpladsernepå verdens størstefodboldstadion.

Flemming Schaerf fra DLH Nordisk

byder velkommen i Belem.

Claus Krebs 
fotograferet
på Lavrasul 
X-finerfabrik 
– bemærk de solgte 
baller!

DLH Nordisk 

i Belem 
beskæftiger
sig med savet 
hårdttræ, som 

eksporteres til 
hele verden. 
Den helt store
aftager er 
Kina.

Efter frokosten gik turen 
til Somapar X-finerfabrik, 
som er en mindre og mere 
primitiv fabrik end Lavrasul, 
men spændende at se og 
også få en god fornemmelse 
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Brasilien og Argentina.

Det var et utroligt syn, 
og vi er mange, som nok 
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speedbåd op langs vandfal-
dene.

Fredag aften havde FUT 
inviteret til ’farvel-dinner’ 
på hotellet, og vi havde 
som sædvanlig en hyggelig 
aften - og også noget sen. 
Vi takker for de flotte taler.

Hjemrejsedagen, men først 
skulle vi lige et smut til 
Argentina for at se vandfal-
dene fra denne side.

I Argentina kommer man 
tættere på, og går rundt 
på nogle gangbroer over 
faldene.

Vi fra FUT vil gerne tak- 
ke vores rejsedeltagere    
for en tur ud over alle 
ønsker.

Tak til DLH – både for 
en særdeles gavmild del-
tagelse i turen, og for en 
meget sikker planlægning 
af turens faglige indslag. 
Og tak til Hans J. Wellejus, 
Samson Travel, for en pro-
fessionel gennemførelse af 
turens rejsedetaljer.

FUT v/Claus Krebs 
og Nick Rønsner

FUTere på 
tilskuerpladserne på verdens største fodboldstadion.

Flemming Schaerf fra DLH Nordisk 

byder velkommen i Belem.

Claus Krebs 
fotograferet 
på Lavrasul 
X-finerfabrik 
– bemærk de solgte 
baller!

DLH Nordisk 

i Belem 
beskæftiger
sig med savet 
hårdttræ, som 

eksporteres til 
hele verden. 
Den helt store 

aftager er 
Kina.
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Først en stor tak til Claus 
Krebs og Nick Rønsner 
fra FUT for en meget flot 
arrangeret tur til Brasilien, 
som jeg var så heldig at få 
mulighed for at deltage på.

Det har været en fanta-
stisk oplevelse at se dette 
farverige land, som man 
kan kalde kontrasternes 
land. Samtidig har turen 
også givet nogle gode fag-
lige aspekter i form af virk-
somhedsbesøg hos hårdt-
træssavværker og krydsfi-
nerfabrikker. Dette kunne 
kun lade sig gøre ved hjælp 
fra DLH Nordisk, så en stor 
tak til dem også.

Årsagen til dette indlæg 
skyldes nu ikke selve arran-
gementet eller tilrettelæg-
gelsen, som næppe kunne 
være gjort bedre, men deri-
mod selve deltagerlisten på 
en sådan tur.

Hvor er de unge trælast-
folk henne på sådan en 
tur..?

Direktører med fruer
Ud af de 30 deltagende 
på turen var størstedelen 
direktører med fruer, besty-
relsesformænd eller andre 
branchefolk med lignende 
stillinger.

Aldersmæssigt var under-
tegnede klart den yngste på 
denne tur, og jeg er sidst i 
tyverne. Derudover deltog 
nogle få stykker i trediverne, 
og resten lå – uden at kom-
me til at fornærme nogen 
– over de 50 år og opefter.

Dermed ikke sagt, at 
branchefolk med topstillin-
ger ikke skal være velkom-
ne på sådanne FUT-ture. 
Naturligvis skal alle være 
velkomne, men det ville 
nu unægtelig have været 
dejligt, såfremt der også 
deltog nogle af fremtidens 
branchetopfolk på disse 
ture. Hvorfor gør vi ikke 
noget mere for at belønne 
de dygtige og flittige træ-

lastfolk, som branchen hel-
digvis har rundt omkring 
i de forskellige virksomhe-
der?

Enestående mulighed
Vi har hermed en ene-
stående mulighed for at 
belønne de gode medarbej-
dere med en tur, som de 
aldrig vil glemme, og hvor 
virksomheden samtidig 

knytter et tættere bånd til 
disse medarbejdere.

I dag flytter medarbej-
derne mere rundt mellem 
virksomhederne, primært 
for at sikre sig den højeste 
løn, men ville medarbejde-
ren ikke udvise en større 
loyalitet overfor virksom-
heden efter en sådan tur? 
Min påstand er, at natur-
ligvis vil medarbejderen 
det!

FUT-turen til Brasilien:

Hvor var de unge
trælastfolk henne?
Fra Søren Kroer har vi modtaget dette indlæg efter hans deltagelse 
i årets stortur til Brasilien.



11FUT medlemsblad - Nr. 6 - 2003

Ville virksomheden sam-
tidig ikke blot få goodwill 
hos medarbejderen, men 
også hos de øvrige medar-
bejdere i virksomheden, og 
for den sags skyld også hos 
konkurrenternes medarbej-
dere? Min påstand er igen, 
at naturligvis vil virksomhe-
den det!

Positivt regnestykke
Økonomien skal natur-
ligvis hænge sammen for 
virksomheden, men hvem 
modsiger mig, når jeg 
påstår, at de 20.000 kr., som 
denne tur har kostet hver 
deltager, ikke vil blive vun-
det tilbage i form af good-
will hos medarbejderen 
samt positiv omtale hos kol-
legerne i virksomheden?

Hvis branchen kunne 
blive enig om ovenstående, 
ville man samtidig undgå, 
at FUT benytter sig af 
muligheden for at invitere 
folk med fra andre bran-

cher – blot for at skabe 
økonomisk bæredygtighed.

Vi snakker meget i denne 
branche om mere synliggø-
relse af branchen i konkur-
rence med andre brancher. 
Senest i sidste nummer af 
FUT-bladet, hvor Søren 
Anthonsen efterlyste noget 
fokus på elevsituationen i 
vor branche. Og en sådan 
tur kunne være et rigtig 
godt hjælpemiddel for øget 
synliggørelse i branchen.

Gør det nu!
Naturligvis skal vi ikke 
sende eleverne afsted til 
Brasilien, men i dag er 
der jo tradition for, at ele-
ver kommer med FUT til 
Sverige på savværksbesøg. 
Dermed kunne man vide-
reføre denne tradition til at 
belønne dygtige og flittige 
medarbejdere med større 
ture i FUT-regi.

FUT vil samtidig få en 
større eksistensberettigelse, 

som ligeledes vil være til 
gavn for alle i branchen.

Så derfor, kære beslut-
ningstagere rundt omkring 
i virksomhederne: Brug 
denne enestående mulig-
hed næste gang til at få 
de af jeres medarbejdere 

afsted, som virkelig har for-
tjent en sådan tur. Beløn-
ningen vil komme mange 
gange igen for virksomhe-
den.

� Søren�Kroer.

Dette�indlægs�
forfatter,�Søren�
Kroer�(i�midten),�
fotograferet�på�
årets�stortur�til�
Brasilien.
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99 aktive FUT-medlemmer 
havde valgt at bruge denne 
grå og regnfyldte novem-
berlørdag på at drage til 
Skive for at opleve en dag 
med følgende indhold…

Velkomst
Salgschef Jørn Christensen 
bød alle de fremmødte vel-
kommen til Moland Bygge-

varer A/S, og efter en præ-
sentation af det deltagende 
personale fortalte han om 
virksomheden.

Moland Byggevarer har 
et motto: ’Vi er til for vores 
kunder og ikke omvendt!’ 
- og ud fra dette drives 
virksomheden både i Dan-
mark og i Sverige. Og da 
virksomheden kan se, at 
forhandlerne har deres 

berettigelse i værdikæden, 
foregår alt salg gennem 
trælast og byggemarkeder.

Moland Byggevarer 
sælger gulve, indvendige 
fyldnings-, glatte og projekt-
døre, Ursa glasuld-isole-
ring, gipsplader med ståltil-
behør og Ytong porebeton. 
Alle varer distribueres fra 
lageret i Skive; bortset fra 
gips til det svenske marked, 

der distribueres fra et lager 
i Varberg.

I slutningen af oktober 
måned købte Moland Byg-
gevarer 49% af aktierne i 
H.B.C. A/S - Holbæk Byg-
gemateriale Compagni.

Rundvisning
Efter præsentationen blev 
der vist rundt i Moland 

Referat fra FUT-
generalforsamling 2003
Lørdag den 1. november var Moland Byggevarer A/S i Skive vært 
ved årets generalforsamling i FUT.

Moland Byggevarers nye lokaler på havnen i Skive dannede rammen om årets FUT-generalforsamling.



13FUT medlemsblad - Nr. 6 - 2003

Byggevarers nye lokaler på 
havnen i Skive - både admi-
nistration, salgsafdeling, 
showroom, lager inde og 
ude samt forarbejdnings-
værkstedet.

Efter rundvisningen var 
der lidt at styrke sig på.

Plantning af blodbøg
Som fast tradition på FUTs 
generalforsamling forærer 
FUT værten en blodbøg, 
som bliver plantet i fælles-
skab, og Moland Byggeva-
rer havde fundet en flot 
placering til det spirende 
træ. Direktør Christian 
Østergaard, Moland Byg-
gevarer, og Sussi Timmer-
mann, FUT, havde fået 
opgaven med at få blod-
bøgen sikkert plantet, og 
som traditionen ligeledes 
byder fik den et trefoldigt 
leve med på vejen - ét for 
Moland Byggevarer, ét for 
FUT og ét for træet.

Herefter var Moland vært 
for frokosten - en lækker 
buffet, serveret ude i en af 
de opvarmede lagerhaller.

B.S. Christiansen
B.S. er en af de personer, 
der ikke kræver den store 
præsentation. Han er kendt 
for sin rolle som guide, når 
Anja og Signe skal på tur i 
ødemarken, og som coach 
for Bjarne Riis’ team CSC.

B.S. er også kendt hos 
Moland, hvor han tidligere 
har afholdt et personalear-
rangement.

B.S. fortalte personligt 
om sin ’opdragelse’ i det 
danske Jægerkorps. Blandt 
andet om, hvordan han 
som ung mand var nødt til 
at forholde sig til at have 
et job, der kunne betyde, 
at man ikke kom hjem fra 
’arbejde’, og derfor var 
nødt til at have en aftale 
om, hvem der skulle ’tøm-
me’ ens skab, og samtidig 
skulle være helt afklaret 
over for venner og familie, 
for når det endelig gælder, 
skal man kunne yde 110%, 

når man ved, at der er 
’orden’ på hjemmebanen.

Samtidig er det også vig-
tigt for en ung jægersoldat 
at forstå, at det er vigtigere 
at have ’styr’ på sit ’funda-
ment’, da dette også er vig-
tigt for at yde maksimalt.

Andre ting, B.S. har lært 
gennem sit arbejde i forsva-
ret er, at det gør livet meget 
nemmere, hvis man har 
afklaret sine forventninger 
til omgivelserne, både på 
jobbet, i familien og i par-
forholdet - og så tænk posi-
tivt. Tænk hellere på beløn-
ningen for en sur opgave 
end på opgaven, da det 
giver en positiv energi, som 
igen gør den sure opgave 
mere fornøjelig at løse.

Når man er i en positiv 
gænge, gælder det om at 
få fyldt rygsækken med liv-
serfaringer op, så man har 
noget at tømme ud af, når 
der er negative tider. For 
skal der være plads til det 
positive, så gælder det om 
at tømme ’rygsækken’ for 
de dårlige erfaringer, da 
man ikke rigtig kan bruge 
dem til noget.

Efter halvanden time i 
selskab med B.S., krydret 
med lidt filmklip og nogle 

gode grin, blev der efter 
en kop kaffe plads til næste 
programpunkt.

Uddeling af FUT-
fagprøvepris
For tredje gang kunne FUT 
uddele FUT-fagprøveprisen 
til elever, der har afslut-
tet eksamen på Mommark 
Handelskostskole.

Mommark Handelskost-
skole havde nomineret fem 
kandidater, hvis opgaver ud 
fra nogle fastlagte kriterier 
blev bedømt af en fagprø-
vekomité bestående af Palle 
Thomsen, TUN; Jes Grave-
sen, C.F. Petersen i Køge; 
Carl Bladt, Bygma; Anette 
Omøe, Bilka Ålborg samt 
FUTs formand.

De fem nominerede var:
• Maria H. Pedersen, 

Superbyg Vejle, ’Gulvple-
jemidler’.

• Line Frederiksen, BMC, 
’Markedsføring af Jacobi 
Tagsten’.

• Christian Bøgelund, 
Arnold D. Kristensen, 
’Undertagsproblematik-
ken’.

• Morten Klitgaard Niel-
sen, Riisfort A/S, ’Riisfort 
som nichevirksomhed’.

• Mickey Brown, Værebro 
Tømmerhandel A/S, 
’Handel over internettet’.

De tre priser fordelte sig 
således:

Førsteprisen på 10.000,- 
kr. gik til Mickey Brown, 
andenprisen på 7.500,- kr. 
gik til Christian Bøgelund, 
og tredjeprisen på 5.000,- 
kr. gik til Line Frederiksen.

Et stort tillykke fra FUT 
til de tre dygtige prisvin-
dere.

FUT takkede derefter 
medlemmerne af Fagprøve-
komiteen for deres indsats.

Herefter forsatte efter-
middagen med dagens sid-
ste punkt.

FUTs generalforsamling 
2003
FUTs formand, Sussi Tim-
mermann, bød de frem-
mødte velkommen, og efter 
en speciel velkomst til de 
fremmødte æresmedlem-
mer gik forsamlingen over 
til generalforsamlingens 
dagsorden.

Direktør Christian Østergaard, Moland Byggevarer, og Sussi Timmermann, FUT, havde fået opgaven med at få 
blodbøgen sikkert plantet.

...fortsættes næste side
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Valg af dirigent
Da forsamlingen ikke 
havde nogle forslag, fore-
slog formanden Henning 
Holt, Moland Byggevarer 
A/S, og han blev valgt med 
klapsalver.

Henning Holt kunne der-
efter konstatere, at general-
forsamlingen var indkaldt 
rettidig i foreningens blad 
4-2003.

Formandens beretning
Dirigenten gav herefter 
igen ordet til formand Sussi 
Timmermann, der aflagde 
følgende beretning:

Beretning 2002/2003
Vi afslutter i dag forenin-
gens 52. funktionsår. Et år, 
som nok har været præget 
af branchens afventende 
holdning til, hvad fremti-
den bringer - gisninger om 
nedgang i byggeriet, en 
nedgang i indtjeningen, en 
endnu større koncentration 
i detailleddet - og dog har 
der her i 4. kvartal vist sig 

en rimelig fremgang i byg-
geriet.

Om førnævnte afventen-
de holdning har været en 
medvirkende årsag til det 
lave antal af gennemførte 
arrangementer, kan vi kun 
gisne om.

Arrangementer i 
funktionsåret 2002 / 2003
Arrangement:	 Deltagerantal:
Stortur til Brasilien . . . . .30
Elevtur 2003 . . . . . . . . . .28
Trælastmodul 3 . . . . . . . .43
Sort arbejde, Icopal . . . . .9
VELUX . . . . . . . . . . . . . .24

Beslag og spær. . . . . . . . .15
Fut på Friland . . . . . . . . . .8
Få pengene i hus og 
behold kunden . . . . . . . .19
Generalforsamling,
   Skive . . . . . . . . . . . . . . .99

Dette giver i alt ni arran-
gementer med tilsammen 
275 deltagere, hvilket sva-
rer til 30 deltagere i gen-
nemsnit pr. arrangement.

Vi har i løbet af året 
desværre måttet aflyse 11 
arrangementer grundet 
manglende tilslutning. 
Blandt de aflyste arrange-
menter kan blandt andet 
nævnes ’Etagehuse i stål og 
gips’,  et kursus i præsenta-
tionsteknik og en H+H tur 
til Tyskland.

Medlemstallet var ved 
regnskabets afslutning 1797 
medlemmer, hvilket er et 
fald på 98 medlemmer i 
forhold til sidste år. Dette 
skyldes blandt andet en 
stadig faldende tilgang af 

fortsat	fra	side	13:

FUTerne	fik	en	spændende	rundtur	hos	Moland	Byggevarer	-	her	er	man	nået	til	lageret.

Rundturen	hos	Moland
bragte	de	99	aktive	FUTer
rundt	i	hele	virksomheden.
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FUTerne fik en spændende rundtur hos Moland Byggevarer - her er man nået til lageret.

Rundturen hos Moland
bragte de 99 aktive FUTer
rundt i hele virksomheden.
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elever til branchen, en del 
udmeldinger grundet bran-
cheskifte og ’manglende 
interesse’, som nok mest er 
set blandt de unge.

Mange vellykkede 
arrangementer
Det var med stor glæde, 
at vi i år kunne sende en 
gruppe bestående af i alt 
30 glade og spændte FUT-
ere på stortur til Brasilien. 
Denne gruppe af medlem-
mer har haft en utrolig 
spændende tur, hvor DLH 
Nordisk var vært ved besøg 
på bl.a. savværker, skove og 
krydsfinermøller - delta-
gerne boede endda ved en 
af fabrikkerne, på en tilhø-
rende farm, i to dage. 

Der har selvfølgelig også 
været en del kulturelle 
oplevelser, bl.a. verdens 
største vandfald, overnat-
ning ude i junglen og et 
par dage i Rio de Janeiro. 
Vi kan med sikkerhed sige, 

at de rejsende har haft en 
meget oplevelsesrig tur. 
Alt dette havde ikke været 
muligt uden den store 
hjælp fra DLH, som har 

haft en stor del af kontak-
terne, og har deltaget i 
planlægningen.

Vi vil her gerne benytte 
lejligheden til at takke 

DLH for deres store indsats 
i forbindelse med årets 
stortur. 

...fortsættes næste side

Dagens vært - direktør Christian Østergaard, Moland Byggevarer A/S.

- et naturligt valg 

w

strandvejen 16 . skive
tlf. 96 14 50 00
fax 96 14 50 99

ww.moland-skive.dk

SStort lagersortiment
... fra dag til dag!

Trægulve
Træplejemidler

Indvendige døre 
Isolering
Gips/Stål

Ytong

og tak fordi I var med

til at gøre generalfor-

samlingen til et vel-

lykket arrangement.

Tak for sidst
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Elevturen gik igen i år - 
traditionen tro - til Sverige, 
med 27 af branchens ele-
ver. At vi tager af sted med 
kun 27 elever, kan bl.a.  
skyldes den lavere tilgang  
af elever til branchen, 
manglende interesse 
eller det faktum, at en af 
branchens kapitalkæder 
har valgt at lave sin egen 
elev-tur. Vi vil i FUT fortsat 
lægge et stort arbejde i at 
afholde elevturen, da vi 
mener, at den er et vigtigt 
element i elevens uddan-
nelse.

Udover disse to ture har 
vi også afholdt nogle af 
de faglige arrangementer, 
hvor der som eksempel kan 
nævnes et vellykket besøg 
hos VELUX, hvor medlem-
merne oplevede at komme 
ind og se nogle af de områ-
der, som normalt ikke har 
været åbne for besøgende, 
f.eks. den vindtunnel, hvor 
man tester og afprøver pro-
dukterne.

Som et af vores ’se fabrik-
ken - prøv produktet’ 
arrangementer kan nævnes 
et besøg hos Icopal, hvor 
medlemmerne fik mulig-
hed for at lægge et paptag.

’Få pengene i hus og 
behold kunden’ var et 
arrangement med advokat 
Peter Herskind, hvor vi 
prøvede at give medlem-
merne indsigt i den økono-
miske del af salget. Én ting 
er at få ordren, en anden 
ting er at få pengene hjem 
til virksomheden. Det er i 
det daglige ikke sælgerens 
opgave, men at have indsigt 
i de forskellige økonomiske 
garantier og forsikringer vil 
være en yderligere styrkelse 
af sælgeren.

Trælast-modul 3 var et 
arrangement, hvor de unge 
havde mulighed for at 
møde nogle af branchens 
organisationer, samt høre 
om deres virke og gøremål. 
Som lidt ekstra inspiration 
havde vi også besøg af 
Jason Watt, som på en utro-

lig spændende og personlig 
vis kunne fortælle om det 
at sætte sig nogle mål, og 
- trods blod, sved og tårer - 
at nå disse, eller med andre 
ord: At overleve.

Fagprøveprisen
Vi har i dag oplevet, at 
FUT for tredje år i træk har 
uddelt fagprøveprisen til tre 
af branchens nu nyudlærte.

For mig er det spæn-
dende og indholdsrigt at få 
indsigt i elevernes fagprø-
ver i forbindelse med deres 
skoleophold på Mommark 
Handelskostskole. Det er 
spændende at se, hvor 
bredt deres uddannelse 
favner, og hvilke mulighe-
der de unge egentlig får og  
har i vores branche.

Vi vil her gerne benytte 
lejligheden til igen at sige 
tak til den nedsatte komité 
for dens indsats i forbin-
delse med udvælgelsen af 
de tre bedste fagprøver.

FUT-bladet er i dette 
funktionsår udkommet seks 
gange. Det, at vi har valgt, 
at bladet skal udkomme 
seks gange, er en stor post 
i FUTs regnskab, men vi 
oplever det blandt medlem-

merne som en væsentlig 
del af FUT. I den forbin-
delse vil vi gerne sige tak 
til bladets annoncører, som 
bidrager til at gøre det øko-
nomisk muligt at udgive 
bladet.

Vi søger dog til stadig-
hed, om vi kan få en bre-
dere debat og kommuni-
kation på tværs i branchen 
omkring diverse emner, 
som f.eks. i blad 5, hvor vi 
havde et tema om under-
tage - en problematik, som 
har været oppe at vende 
mange gange, men som til 
stadighed viser sig at være 
en af de hyppige årsager til 
byggeskader.

Kommende arrangementer
For det kommende funk-
tionsår arbejder vi p.t. med 
arrangementer som:
• FUT-konferencen, hvor 

det gennemgående tema 
er ’de bløde værdier’.

• Byggeteknisk uddannelse 
i samarbejde med ’Vitus 
Bering’, fire moduler à 
20 timer, hvor målgrup-
pen er medarbejdere, 
som i forvejen har en 
grundlæggende tegnings-
forståelse.

• Traditionen tro vores 
Elev-tur til Sverige.

• Tema om undertage, 
hvor vi som noget nyt 
prøver at afholde et 
arrangement fælles med 
Konstruktørforeningen.

• Tema om træfacader.
• …og som noget nyt prø-

ver vi at afholde et glat-
føre-kursus.

Dette er en stribe arran-
gementer, som vi i FUT 
har lagt et stort arbejde i, 
og vi håber derfor på vores 
medlemmers opbakning. 
En opbakning, som vi kan 
se i det netop fremlagte, at 
vi ikke har haft i dette funk-
tionsår.

Nu er det jo ikke rimeligt, 
at vi løfter pegefingeren 
overfor de i dag fremmødte 
medlemmer. Men denne 
beretning er et officielt 
notat, som også vil blive 
trykt i næste FUT-blad. Jeg 
vil gerne citere lederen fra 
FUT-blad nr. 5, i håb om 
at vi kan få startet en lille 
debat om FUT i fremtiden.

Citat:
FUT lukker og slukker! 
Er det sådan, FUT´s 

beretning skal starte inden 
for de næste par år?

Modtagerne af Fagprøveprisen - fra venstre Mickey Brown (førstepris), Line Frederiksen (tredjepris)
og Christian Bøgelund (andenpris).

fortsat fra side 15:
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Da foreningen FUT i år 
2000 kunne fejre sit 50 års 
jubilæum, havde der året 
forinden været gjort et stort 
arbejde med planlægning 
af jubilæumsåret. Der var 
bl.a. nedsat et udvalg, hvori 
der sad en del personer 
fra branchen, heriblandt 
tidligere FUT-bestyrelses-
medlemmer, og endda 
to æresmedlemmer. Et af 
disse, Jens Schultz, Mom-
mark Handelskostskole, 
kom med en idé under en 
brainstorming over mulige 
aktiviteter og arrangemen-
ter for jubilæumsåret – ’Er 
det nu, at FUT skal lukke 
og slukke, mens legen er 
god?’. Dette blev meget 
hurtigt stemt ned af samt-
lige i udvalget, som var helt 
enige om, at der altid vil 
være plads til og brug for 
FUT.

Vi har i dette funktionsår 
måttet aflyse 11 arrange-
menter ud af 20 planlagte. 
Er det fordi, der er for lidt 
indhold i arrangemen-
terne? Er det tidsrummet, 
hvori arrangementerne 
afholdes? Er det koncentra-
tionen af butikker/kæder, 
der gør, at de kan selv? Er 
det manglende interesse, 
tid eller engagement i job-
bet? Er det manglende 
opbakning fra vores ledere?

Eller er det virkelig ’bare’ 
tiden som er løbet fra FUT?

Hvad er det medlem-
merne vil med FUT - er det 
virkelig, at vi skal lukke og 
slukke?

Bestyrelsen i FUT lægger 
megen tid og arbejde i at 
gøre det bedste for vores 
medlemmer og for bran-
chen, derfor skal vi jo helst 
arbejde den vej som vores 
medlemmer ønsker.

Citat slut.
Der vil under punktet 

’Eventuelt’ være mulighed 
for en debat om FUT i 
fremtiden blandt de frem-
mødte.

Til hensættelser og 
uddannelsesformål har vi 
søgt og modtaget bidrag fra 
følgende donatorer:

• DLH Fonden,
 kr. 20.000,00
• Fabrikant Svend O.
 Eskildsens Mindefond,

kr. 10.000,00
• Danske Trælast Jubi-
 læumsfond,

kr. 25.000,00
• Østdanske Trælast-
 handleres fond af 1987,
 kr. 22.500,00

FUT takker for de flotte 
bidrag, der blandt andet 
blev anvendt til elevturen 
til Sverige, til FUT-fagprø-
veprisen, til arrangementet 
Trælastmodul 3 og sidst, 
men ikke mindst, til et 
legat til en af branchens 
unge, som har valgt at dyg-
tiggøre sig i udlandet på et 
længerevarende uddannel-
sesophold.

Bestyrelsen vil gerne 
takke branchens øvrige 
organisationer for vores 
samarbejde gennem året, 
og samtidig udtrykke vores 
håb om et fremtidigt godt 
og udviklende samarbejde.

Bestyrelsen vil også gerne 
takke vore medlemmer, 
branchens leverandører og 
øvrige personer, som vi har 

været i kontakt med i året 
som er gået.

Personligt vil jeg gerne 
takke mine bestyrelseskolle-
ger for et aktivt og travlt år, 
med mange nye punkter på 
dagsordenen, ikke mindst 
’FUT i fremtiden’. Et år, 
som for mit vedkommende 
er det sidste i FUTs besty-
relse, men jeg vil selvføl-
gelig fortsat være en aktiv 
FUTer!

Afslutningsvis vil jeg 
gerne takke Moland for 
værtsskabet ved denne 
generalforsamling. Det har 
været en positiv og inspire-
rende dag. Tak til Christian 
Østergaard, Henning Holt 
og Jørn Christiansen for en 
meget flot tilrettelæggelse, 
og en stor tak til de øvrige 
medarbejdere fra Moland, 
som også har været behjæl-
pelige med afholdelsen af 
arrangementet her i dag.

TAK!

Da der ikke var nogle 
spørgsmål til beretningen, 
kunne dirigenten konklu-
dere, at den var godkendt, 
hvorefter forsamlingen gik 
videre i dagsordenen.

Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab
Kasserer Anders Brorsen 
fik ordet for at gennemgå 
det udleverede regnskab 
for året 2002/2003, der var 
revideret og godkendt af 
foreningens revisorer.

Efter fremlæggelsen var 
der ingen spørgsmål til 
regnskabet, der herefter 
blev godkendt.

Behandling af indsendte 
forslag
Dirigenten kunne konstate-
re, at der ikke var indsendt 
nogle forslag til bestyrelsen 
til behandling på general-
forsamlingen, hvorefter 
man forsatte til dagsorde-
nens næste punkt.

Valg af bestyrelse
Afgående var formand Sus-
si Timmermann, Havdrup.

Dirigenten forespurgte 
forsamlingen, om der 
var forslag til bestyrelsen, 
men da dette ikke var til-
fældet, kunne bestyrelsen 

En stor tak til medarbejderne hos Moland Byggevarer A/S, der sørgede for et meget velgennemført dagsprogram.

...fortsættes næste side
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forslå Søren Bendix, Ama-       
ger.

Forsamlingen valgte her-
efter Søren Bendix med 
klapsalver.

Valg af suppleanter
Da ingen i forsamlingen 
havde forslag til supple-
anter, valgte dirigenten at 
pålægge bestyrelsen selv at 
finde suppleanter, hvis det 
skulle være nødvendigt.

Valg af revisorer
De nuværende revisorer Jes 
Gravesen og Morten Berg-
sten var begge villige til 
genvalg og blev valgt uden 
modkandidater.

Eventuelt
Dirigenten gav ordet frit 
til punktet eventuelt, men 

gjorde opmærksom på, at 
der ikke kunne vedtages 
noget under punktet.

Den første, der tog ordet, 
var Jens Schultz, Mom-
mark Handelskostskole. 
Han roste bestyrelsen for 
at have brugt 38.000,- kr af 
formuen, og takkede for 
arbejdet gennem det for-
gangne år. Jens havde hørt, 
at det var svært at få det 
hele til at hænge sammen, 
og han var af den mening, 
at det ikke ville blive nem-
mere i den nærmeste frem-
tid. ’Forenings-Danmark’ er 

i opløsning, og det er ikke 
nemt at løse nutidens opga-
ver med datidens løsninger. 
FUT har haft 50 gode år, 
og det forslag, som Sussi 
Timmermann nævnte i sin 
beretning, er et alternativ, 
men der bør og skal være 
andre muligheder.

En mulighed, mente 
Jens, kunne være at køre 
foreningen på lavt blus 
gennem et par år, kun med 
generalforsamling, elevtur 
og fagprøvepris, for så at 
”genopfinde” foreningen 
igen. En anden mulighed 
kunne være en netbaseret 
fagforening, da alle i bran-
chen jo nærmest er ’selv-
stændige’. Jens Schultz slut-
tede at med at understrege, 
at vi alle skal alle gøre vores 
til, at FUT ikke skal blive 
ligegyldig. Sussi Timmer-
mann takkede for indlæg-
get og kunne konstante, 
at der var et par ideer at 
arbejde videre med.

Herefter tog Morten 
Bergsten ordet. Han repræ-
senterede 12 medlemmer, 
der har interesse i forenin-
gen. De var mødtes dagen 
før generalforsamlingen, 
og de var lidt nervøse for, 
om det skulle være sidste 
gang, de var samlet i for-
bindelse med en FUT-gene-
ralforsamling, så for en 
gangs skyld havde de haft 
et punkt på mødet – ’FUT 
kæmper i modvind, en 
ulige kamp.’ Morten opfor-
drede de forsamlede plus 
bestyrelsen til at høre dem, 
som FUT har berøring 
med, om hvad de vil, og 
hvad de vil bruges til - brug 
et år på at høre, og vend så 
tilbage næste år.

Til slut tog Bo Louring 
ordet. Han mente, at det 
var vigtigt at synliggøre de 
11 aflysninger, og fortælle, 
at arrangementer bliver 
aflyst på grund af manglen-
de tilslutning. Som medlem-
mer af FUT har vi kun én 
opgave - nemlig at møde op.

Bo mente videre, at besty-
relsen laver et flot blad, der 
er læseværdigt og er værd 
at gemme.

Bo tilføjede, at det er vig-
tigt at kigge på sammensæt-
ningen af bestyrelsen, hvor 
der skal være en sund blan-
ding af unge og ældre. De 
ældre skal være ’fyrtårne’ i 
branchen, der skal gøre det 
klart, at lederne skal ’skub-
be på’ medlemmerne, så de 
deltager i arrangementer. 
Selvfølgelig er der en frem-
tid for FUT!, sluttede Bo.

Formand Sussi Timmer-
mann takkede for de tre 
indlæg (der var tre flere 
end gennemsnittet!) og 
mente, at der var noget at 
arbejde videre med. Besty-
relsen arbejder allerede på 
nogle områder, men arbej-
det forsætter.

Herefter takkede dirigen-
ten for god ro og orden på 
mødet, og gav så igen ordet 
til formanden.

Sussi Timmermann tak-
kede Henning Holt for en 
udmærket ledelse af gene-
ralforsamlingen. Ligeledes 
blev der rettet en stor tak 
til Moland Byggevarer A/S 
for værtskabet, og en tak til 
medarbejderne hos Moland 
for deres indsats på dagen.

Forsamlingen sluttede 
dagen med at udråbe et 
trefoldigt leve for FUT.

� ■

fortsat fra side 17:

FUT´s afgående 
formand Sussi 
Timmermann i samtale 
med Palle Thomsen, 
Direktør i TUN.

I det seneste nummer 
af Puff kunne man i 
referatet fra FUTs gene-
ralforsamling i Skive 
læse, at artiklens skribent 
undrede sig over en 
manglede anerkendelse, 
fra bl.a. bestyrelse side, 
i forbindelse med FUTs 
forhenværende formands 
afgang.

Bestyrelsen er meget 
kede af, at man som læser 
kan få det indtryk, at Sussi 
Timmermanns afgang som 
formand måske kunne 
skyldes uoverensstemmel-
ser internt i bestyrelsen.

Vi skal være de første 
til at beklage, hvis vi ikke 
tydeligt nok har fået kom-
munikeret ud til vores 
medlemmer, at Sussis 
Timmermann  igennem 
et års tid har planlagt sin 
afgang som formand ved 
dette års generalforsam-
ling.

Det er som et led i en 
naturlig og løbende ud-
skiftning af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil under-
strege overfor vores med-
lemmer, at der ikke er 
nogen form for uenighed 
eller splid i bestyrelsen - 
tværtimod arbejder vi alle 
i fællesskab for vores med-
lemmer med at skabe en 
endnu mere interessant 
forening, hvor alle vores 
medlemmer kan mødes, 
både fagligt og socialt.

Traditionen tro takker 
bestyrelsen den eller de 
afgående bestyrelsesmed-
lemmer internt på et 
møde umidelbart efter 
generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne,
Sussi Timmermann & 

Peter Lenarth Landergren.

Til orientering!
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I næste FUT-blad, nr. 1-2004, som udkommer ultimo januar, har vi som tema valgt 
at koncentrere os om alle de muligheder og problemer, der er i forbindelse med 

den udvendige regnskærm på vore byggerier – altså facadebeklædningen.

Kravene til denne udvendige beklædning vil i fremtiden blive skrappere med 
hensyn til brand, formstabilitet og andre meget væsentlige punkter.

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

Vi opfordrer derfor medlemmerne til at komme med indlæg omkring 
facadebeklædninger og brugen af disse.

Alt materiale sendes senest 12. januar 2004 til:

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

På gensyn i næste FUT-blad!

Tema-blad om facadebeklædning

Søren Bendix – nyvalgt til 
FUTs bestyrelse – er født 
i 1963. Han har de sidste 
13 år været bosat i Køben-
havn, men er oprindelig 
fra Næstved, hvor han i 
1984 startede som elev hos 
T. A. Medings Tømmer-
handel – og samtidig blev 
medlem af FUT.

Efter afsluttet elevtid tog 
Søren først halvandet år til 
Sydtyskland, og dernæst ét 
år til Californien. Begge 
steder arbejdede han i en 
tømmerhandel.

De sidste 13 år har 
Søren været beskæftiget 
på leverandørsiden. Først 

hos DDT I&D, hvor han 
har været ansat af to 
omgange. Først fire år 
med krydsfiner, og der-
næst fire år som trælastsæl-
ger. I den mellemliggende 
periode var han ansat som 
salgskonsulent hos Casco 
A/S. Siden 1. marts 2003 
har Søren været ansat hos 
Moland Byggevarer A/S 
som sælger.

Hvorfor lige FUT? Jo, 
Søren har to gange været 
begunstiget med FUTs rej-
selegat og mener, at han 
med arbejdet i bestyrelsen 
nu kan betale lidt tilbage!

Årets generalforsamling 
betød også et farvel til 
FUTs formand gennem 
de sidste to år, Sussi Tim-
mermann, der har været 
medlem af bestyrelsen 
siden 1999.

Sussi, der har sit daglige 
arbejde hos C. F. Petersen 
A/S i Køge, har ydet et 
stort og engageret arbej-
de for FUT.

Fra den øvrige besty-
relse skal der lyde en stor 
tak til Sussi for den store 
arbejdsmæssige indsats 
- og for mange hyggelige 
timer.

 Og da Sussi – som hun 
selv sagde på generalfor-
samlingen – er en aktiv 
FUTer, er det helt sikkert 
ikke et ’farvel’ i alle FUT-
sammenhænge, men et 
’på gensyn’!

� Bestyrelsen.

…og farvel!Goddag…
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Vi satte sælger Robert 
Thompson, Gjern Tømmer-
handel, og en af virksomhe-
dens kunder, Frank Rytter 
fra Skåde Tømrer og Sned-
kerforretning, i stævne til 
en lille snak om økologiske 
byggeprodukter og deres 
fremtid.

- Det går rigtig godt med 
salg og markedsføring af 
miljøvenlige byggema-
terialer. Efterspørgslen 
er konstant stigende, og 
produktudvalget er større 
end nogensinde. Faktisk er 
vores salg i oktober 20% 
højere end hele sidste 
års omsætning, fortæller 
Robert Thompson og fort-
sætter:

- Vores fokus har været, 
at vi gerne vil tilbyde miljø-
venlige alternativer til vores 
kunder, og at det er op til 
dem at vælge en løsning, 
der passer til deres livsstil 
og indstillinger. Dette påvir-
ker vi ikke.

Støtte har hjulpet
- Støtten fra Den Grønne 
Job-pulje har gjort, at vi har 
kunnet satse på ukendte 
produkter, og bruge kræf-
ter på at formidle et kend-
skab til produkterne. Vi har 
brugt meget tid på mar-
kedsføring med direct mail 
til målgrupper som arkitek-

ter, bygningskonstruktører, 
tømmermestre og andre 
tømmerhandlere.

- Vi har også arrangeret 
målrettede seminarer for 
disse grupper og andre  
interesserede, bl.a. på Arki-
tektskolen i Århus og på 
Gjern Hotel, hvor alle de 
største leverandører inden-
for branchen har fortalt 
om egenskaber og brug af 
produkterne.

- Mange af vores produk-
ter egner sig til træhusbyg-
geri, og trenden har været, 
at der bygges flere træhuse 
i dag end for få år tilbage. 
Træhuse kan nemt bygges 
med hør og papirisole-
ring, hvor man bruger en 
mere åben konstruktion 
uden brug af dampspærre. 

Resultatet er et mere aller-
givenligt og behageligt 
indeklima. Her bruges der 
beklædningsbrædder i Sibi-
risk lærk, Thermowood® 
og Western Red Cedar, 
som vi har på lager i alle de 
gængse profiler. 

- Vores niche er, at vi er 
den eneste lagerførende 
forhandler i Danmark med 
mange af de produkter, og 
vi kan levere fra dag til dag 
over hele landet. Markedet 
er ikke stort nok til, at alle 
trælaster kan sidde ind 
med så bredt et sortiment, 
som vi gør, og forrente 
den plads de optager, og 
de omkostninger der er 
forbundet med at have så 
stort et lager, siger Robert 
Thompson. 

Salgsfremgang
- Salgsfremgang har været 
en af grundene til, at vi 
- siden sidst FUT besøgte 
os - er i gang med at bygge 
en ny lagerhal. Den vil give 
plads til en firedobling af 
vores lager af miljøvenligt 
træ, med mange flere læng-
der at vælge imellem.
- Vi har opbygget et net-
værk af tømmerhandlere, 
der bruger os som deres 
fjernlager eller distributi-
onscenter til at servicere 
deres kunder. Her har vi 
en mindre avance - med en 
stærk forøget omsætning. 
De skal ikke nødvendigvis 
købe hele pakker træ og 
betaler ingen ekspeditions-
gebyr, og vi kan mærke,  
at de er glade for ordnin-
gen.

Grøn - grønnere - grønnest
Tidligere har vi i FUT-bladet skrevet en artikel omkring branchens 
førende økologiske tømmerhandel, Gjern Tømmerhandel ved Silke-
borg. Flere FUT-medlemmer har opfordret os til igen at kontakte Gjern 
Tømmerhandel og lave en opfølgning på den tidligere artikel, for at 
se om der fortsat er interesse for økologiske byggematerialer.

Økologisk udstilling hos Gjern Tømmerhandel.

Robert Thompson fra Gjern 
Tømmerhandel.
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bruger færre penge på 
markedsføring i dag, men 
er efterhånden kendt i det 
mest af landet. Vores hjem-
meside er velbesøgt, og vi 
udgiver en prisliste på vores 
miljøvenlige varer én gang 
om året.
- Vi ser optimistisk på frem-
tiden. Folk er mere kritiske, 
når de køber ind. De for-
langer en høj kvalitet, en 
professionel vejledning og 
de ’gider bare ikke venter 
på varerne’, siger Robert 
Thompson.

Højere kvalitet
Frank Rytter, Skåde Tøm-
rer og Snedkerforretning, 
har været kunde hos Gjern 
Tømmerhandel i ca. tre år, 
og den primære årsag til 
hans valg af grønnere byg-
gematerialer er en højere 
kvalitet i produkterne.

Det er ikke fordi, Frank 
Rytter kun bygger med 

grønne produkter, for 
det kan man ikke leve af 
endnu. Men bl.a. drevet 
af sin nysgerrighed over-
for disse nye materialer, 
opsøger han mere viden og 
kendskab, som så bruges 
til at vurdere, om man kan 
erstatte de mere traditio-
nelle materialer med de 
mere grønne produkter. 
Selv har Frank Rytter uden 
problemer formået at 
erstattet alt imprægneret 
træ med dansk lærk.

- Min egen erfaring er, 
at når man skal  ’sælge’ en 
økologisk løsning til sine 
kunder, så kræver det, at 
kunden lytter, og at kunden 
kan og vil tage stilling, for 
min erfaring er også, at 
folk ikke er så miljøbevid-
ste, som de skilter med, 
siger Frank Rytter.

- Netop på dette område 
har nogle af de grønne 
produkter en svaghed. 
Hvordan er produktet med 

hensyn til holdbarhed og 
styrke, når det bliver brugt 
i den ’virkelige verden’?

- Et materiale som kalk 
har man flere hundrede års 
erfaring med. Her kender 
man til materialets styrker 
og svagheder, men erfarin-
gerne med nye materialer 
som papirisolering, fæhår 
og varmebehandlet træ 
er af naturlige årsager 
begrænsede, siger Frank 
Rytter og fortsætter:

- Men for hver dag, 
der bruges grønne varer, 
’suges’ erfaring og viden. 
Der kommer informationer 
fra leverandørerne og fra 
kolleger, og - ikke mindst 
- bliver man sine egne erfa-
ringer rigere.

Flere forsøg
- Det er vigtigt, når jeg laver 
en facadeløsning i lærk i 
stedet for en trykimpræg-
neret løsning, at man tager 
hensyn til denne træsorts 
styrke og svagheder, og der-
med får udført den rette 
facadeløsning.

- Derfor er det vigtigt, at 
der bygges flere forsøgs-
stationer for disse nye byg-
gematerialer, bygningsdele 
og konstruktioner, der med 
afprøvning og efterføl-
gende dokumentation vil 
bi-drage til en øget pro-
duktudvikling, siger Frank 
Rytter.

- Resultatet af denne 
indsats vil give de bygher-

rer, der overvejer at bygge 
med grønne byggemateria-
ler, et langt bedre beslut-
ningsgrundlag, ligesom 
en øget indsats overfor og 
kendskab hos de nyudklæk-
kede arkitekter, tømrere 
og murere også kan være 
med til at øge salget inden-
for dette område. Vi må 
håbe på, at disse så kan 
være med til at skabe frem-
tidige byggerier, hvorved 
der skabes ny information, 
videnopbygning og formid-
ling. Disse byggematerialer 
er kommet for at blive, og 
brugen af dem vil ikke blive 
mindre i fremtiden, fastslår 
Frank Rytter.

Ikke en døgnflue
Så ja, interessen for øko-
logiske byggematerialer 
er fortsat stigende. Det at 
være miljøbevidst og økolo-
gisk er ikke bare en ’døgn-
flue dille’.

Ved nærmere eftertanke 
kan disse grønne ’niche-
varer’ måske bidrage til en 
ny måde at sammensætte 
sit sortiment på. Tænk, hvis 
flere tømmerhandlere kun-
ne finde deres eget ’grønne’ 
område og derved skille 
sig ud fra mængden. Ville 
dette ikke give kunden en 
anderledes købsoplevelse? 
Og tænk, hvis dette kunne 
øge dækningsbidraget!�

� FUT�v/�Jens�Pedersen.

FUT PersonaleinfoFUT Personaleinfo

Prokurist Keld Hansen 
fejrer den 1. januar 2004 
40 års jubilæum i Sorø 
Trælasthandel A/S. Det 
fejres med en reception 
i firmaet fredag den 2. 
januar.

Samme dag kan selve 
virksomheden Sorø 
Trælasthandel A/S også 
fejre 40 års jubilæum, og 
dette fejres ligeledes ved 
receptionen fredag den 
2. januar.

Sorø Trælasthandel

Et�kig�ud�på�lageret�hos�Gjern�Tømmerhandel...
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- Gjern Tømmerhandel 
bruger færre penge på 
markedsføring i dag, men 
er efterhånden kendt i det 
mest af landet. Vores hjem-
meside er velbesøgt, og vi 
udgiver en prisliste på vores 
miljøvenlige varer én gang 
om året.
- Vi ser optimistisk på frem-
tiden. Folk er mere kritiske, 
når de køber ind. De for-
langer en høj kvalitet, en 
professionel vejledning og 
de ’gider bare ikke venter 
på varerne’, siger Robert 
Thompson.

Højere kvalitet
Frank Rytter, Skåde Tøm-
rer og Snedkerforretning, 
har været kunde hos Gjern 
Tømmerhandel i ca. tre år, 
og den primære årsag til 
hans valg af grønnere byg-
gematerialer er en højere 
kvalitet i produkterne.

Det er ikke fordi, Frank 

Rytter kun bygger med 
grønne produkter, for 
det kan man ikke leve af 
endnu. Men bl.a. drevet 
af sin nysgerrighed over-
for disse nye materialer, 
opsøger han mere viden og 
kendskab, som så bruges 
til at vurdere, om man kan 
erstatte de mere traditio-
nelle materialer med de 
mere grønne produkter. 
Selv har Frank Rytter uden 
problemer formået at 
erstattet alt imprægneret 
træ med dansk lærk.

- Min egen erfaring er, 
at når man skal  ’sælge’ en 
økologisk løsning til sine 
kunder, så kræver det, at 
kunden lytter, og at kunden 
kan og vil tage stilling, for 
min erfaring er også, at 
folk ikke er så miljøbevid-
ste, som de skilter med, 
siger Frank Rytter.

- Netop på dette område 
har nogle af de grønne 
produkter en svaghed. 

Hvordan er produktet med 
hensyn til holdbarhed og 
styrke, når det bliver brugt 
i den ’virkelige verden’?

- Et materiale som kalk 
har man flere hundrede års 
erfaring med. Her kender 
man til materialets styrker 
og svagheder, men erfarin-
gerne med nye materialer 
som papirisolering, fæhår 
og varmebehandlet træ 
er af naturlige årsager 
begrænsede, siger Frank 
Rytter og fortsætter:

- Men for hver dag, 
der bruges grønne varer, 
’suges’ erfaring og viden. 
Der kommer informationer 
fra leverandørerne og fra 
kolleger, og - ikke mindst 
- bliver man sine egne erfa-
ringer rigere.

Flere forsøg
- Det er vigtigt, når jeg laver 
en facadeløsning i lærk i 
stedet for en trykimpræg-
neret løsning, at man tager 
hensyn til denne træsorts 
styrke og svagheder, og der-
med får udført den rette 
facadeløsning.

- Derfor er det vigtigt, at 
der bygges flere forsøgs-
stationer for disse nye byg-
gematerialer, bygningsdele 
og konstruktioner, der med 
afprøvning og efterføl-
gende dokumentation vil 
bi-drage til en øget pro-
duktudvikling, siger Frank 
Rytter.

- Resultatet af denne 
indsats vil give de bygher-

rer, der overvejer at bygge 
med grønne byggemateria-
ler, et langt bedre beslut-
ningsgrundlag, ligesom 
en øget indsats overfor og 
kendskab hos de nyudklæk-
kede arkitekter, tømrere 
og murere også kan være 
med til at øge salget inden-
for dette område. Vi må 
håbe på, at disse så kan 
være med til at skabe frem-
tidige byggerier, hvorved 
der skabes ny information, 
videnopbygning og formid-
ling. Disse byggematerialer 
er kommet for at blive, og 
brugen af dem vil ikke blive 
mindre i fremtiden, fastslår 
Frank Rytter.

Ikke en døgnflue
Så ja, interessen for øko-
logiske byggematerialer 
er fortsat stigende. Det at 
være miljøbevidst og økolo-
gisk er ikke bare en ’døgn-
flue dille’.

Ved nærmere eftertanke 
kan disse grønne ’niche-
varer’ måske bidrage til en 
ny måde at sammensætte 
sit sortiment på. Tænk, hvis 
flere tømmerhandlere kun-
ne finde deres eget ’grønne’ 
område og derved skille 
sig ud fra mængden. Ville 
dette ikke give kunden en 
anderledes købsoplevelse? 
Og tænk, hvis dette kunne 
øge dækningsbidraget!

 FUT v/ Jens Pedersen.

FUT PersonaleinfoFUT Personaleinfo

Prokurist Keld Hansen 
fejrer den 1. januar 2004 
40 års jubilæum i Sorø 
Trælasthandel A/S. Det 
fejres med en reception 
i firmaet fredag den 2. 
januar.

Samme dag kan selve 
virksomheden Sorø 
Træ-lasthandel A/S også 
fejre 40 års jubilæum, og 
dette fejres ligeledes ved 
receptionen fredag den 
2. januar.

Sorø Trælasthandel

Et kig ud på lageret hos Gjern Tømmerhandel...
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Brug kuponen til 
tilmelding - eller 

klik ind på  
www.fut.dk!

Sidste frist for  
tilmelding er
2. januar 2004

ArrAngementssted
og -dAto:

Lørdag den   
17. januar 2004   
kl. 8.30-13.00
Køreteknisk Anlæg   
Kalundborgvej 84  
 4180 Sorø

ArrAngementets målgruppe:

Alle som i hverdagen kører 
bilen til og fra arbejde, eks-
terne sælgere eller andre 
FUT-medlemmer, der ønsker 
at forbedre deres køreegen-
skaber.

ArrAngementets pris:

495 kr. pr. deltager.

deltAgerbegrænsning:

Max. 16 personer, efter 
”først til mølle”-princippet.

‘Glatføre-
kursus’

Undgå Bambi-effekten...

Glatførekursus
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.:	 By:

E-mail:

Medlemsnr.:	 	 	 HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:	 	 Tlf.:

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

Ovenstående	FUT-medlem	ønsker	at	deltage	i	’glatførekursus’	på	
Køreteknisk	Anlæg,	Sorø,	lørdag	den	17.	januar	2004.

Denne	kupon	vedlagt	check	på	495,-	udstedt	til	FUT	sendes	til	:
FUT v/ Thomas Stoltz - Diget 13 - 4300 Holbæk

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 2. JANUAR 2004!

TILMELDINGSKUpON...

Mange FUT’ere bruger 
utallige timer bag rattet i 
bilen, hvad enten det er 
frem og tilbage til arbejde, 
kundebesøg, varekørsel 
eller privatkørsel med fami-
lien.

FUT har derfor - i sam-
arbejde med Køreteknisk 
Anlæg i Sorø - endnu 
engang planlagt et grun-
digt kursus i glatførekørs-
lens hemmeligheder.

Under kyndig vejledning 
af meget erfarne instruktø-
rer vil det blive muligt at få 
afprøvet sine færdigheder 
på glat vejbane, hvilket ger-
ne skulle forbedre køreev-
nerne og dermed mindske 
risikoen for i vinterhalvåret 
at forårsage materielle ska-
der på egen eller andres 
biler  - eller værre, at være 
skyld i personskader.

Kurset er planlagt til 
lørdag den 17. januar 2004 
på Køreteknisk Anlæg, Ka-
lundborgvej 84, 4180 Sorø.      

PROGRAM - lørdag den 17. januar 2004

Kl. 08.30-09.00:  Velkomst. Kaffe, rundstykker og  
 teoriundervisning.

Kl. 09.00-12.00: Glatbanekørsel.

Kl. 12.00-12.45: Frokost og evaluering.

Kl. 13.00: Slut og tak for i dag.

Max. antal deltagere til 
dette arrangement er 16 
FUT-medlemmer, så vær 
hurtig med tilmeldingen 
og snyd ikke dig selv for et 
anderledes FUT kursus.

Selvom dette arrange-
ment foregår en lørdag, 
håber vi på at du kan se for-

☛

målet med at forbedre dine 
køreegenskaber til gavn for 
virksomheden, familien og 
ikke mindst dig selv.

På gensyn!



23FUT medlemsblad - Nr. 6 - 2003

FUT har derfor - i sam-
arbejde med Køreteknisk 
Anlæg i Sorø - endnu 
engang planlagt et grun-
digt kursus i glatførekørs-
lens hemmeligheder.

Vi gentager succesen med endnu et glatførekursus:

Program og
tilmeldingskupon på modsatte side 

Undgå Bambi-effekten
FUT besøgte køreteknisk Anlæg  
i Viborg den 15. november 2003, 
og arrangementet blev en stor 
succes. 

Under kyndig vej-
ledning af meget  
erfarne instruktører  
vil det blive muligt at  
få afprøvet sine færdig-
heder på glat vejbane.

Stemningsbilleder fra 
besøget hos Køreteknisk 
Anlæg i Viborg den 15. 
november 2003.

HUSK!
 FUT-BLADET ER OGSÅ DIT BLAD...  

Ligger du inde med nogle gode indlæg, 
modtages de meget gerne!

- sendes til: 

FUT v/ Johan Juul Larsen
Østerbro 14, Tommerup St., 5690 Tommerup

Du kan også bruge FUT-faxen:

66 17 17 74
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‘Besøg hos VelUx Danmark’
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i besøget hos VELUX Danmark, 
Tirsdag den 20. januar 2004.

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

SIDSTe FRIST FOR TIlMelDING eR 9. JANUAR 2004!K
up

on
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TIlMelDINGSKUpON...

Brug kuponen til 
tilmelding!

Sidste frist for 
tilmelding er

9. januar 2004

ArrAngementssted
og -dAto:

Tirsdag den 20. Januar 2004
Kl. 9.00-16.00
VelUx Danmark  
Industrivej 19 D  
Østbirk

ArrAngementets målgruppe:

Alle fra salgsafdelingen i 
trælasten vil lære noget her.

ArrAngementets formål:

Vi skal lære hvad der er 
inden i VelUx papkassen, 
og hvordan det bruges.

ArrAngementets pris:

Arrangementet er gratis for 
FUT-medlemmer.

‘Besøg hos       
VelUx’

☛

Program 
for dagen 

Kl. 9.00	 Vi	mødes	og	får	et	rundstykke.
Kl. 9.00-12.00	 VELUX	information.
	 VELUX	vindtunnel.
	 VELUX	samlingen.
Kl. 12.00-12.30	 Frokost.
Kl. 12.30-16.00	 VELUX	montage	i	fire	hold	af	6	pers.
Kl. 16.00 	 Tak	for	i	dag.

Tirsdag	den	20.	januar	kan	
FUT	med	stolthed	igen	
præsentere	et	sensationelt	
arrangement	i	samarbejde	
med	VELUX	Danmark.	
Hvem	har	ikke	prøvet	at	
skulle	svare	på	tekniske	
spørgsmål	omkring	VELUX	
produkter,	og	komme	til	
kort.	Dette	kan	nu	få	en	
ende,	når	du	har	deltaget	i	
vores	montage	kursus,	hvor	
du	vil	prøve	at	montere	
et	komplet	vindue	med	
indbygningspakke,	lysnings-
panel,	rullegardin	og	udv.	
markise.	Kort	sagt,	vi	når	
hele	vejen	rundt.

Vi	skal	også	have	en	
rundtur	i	VELUX	vindtun-
nel	(Nordeuropas	største	
med	test	op	til	40	sec/mtr)	
og	vi	skal	se	VELUX	samlin-
gen	(et	museum	med	alle	
VELUX	produkter	igen-
nem	tiden).	OBS!	skynd	
dig	at	melde	til.	Vi	har	
plads	til	24	deltagere.

FUT og VelUx Danmark gentager succesen:

prøv produktet og få god vind i VelUx salget

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

Medlemsnr.:	 	 	 HUSK MeDleMSNR.!

Firmanavn:  Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!
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‘Besøg hos VELUX Danmark’
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i besøget hos VELUX Danmark, 
Tirsdag den 20. januar 2004.

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

Brug kuponen til 
tilmelding!

Sidste frist for 
tilmelding er

9. januar 2004

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Tirsdag den 20. Januar 2004
Kl. 9.00-16.00
VELUX Danmark  
Industrivej 19 D  
Østbirk

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle fra salgsafdelingen i 
trælasten vil lære noget her.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

Vi skal lære hvad der er 
inden i VELUX papkassen, 
og hvordan det bruges.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Arrangementet er gratis for 
FUT-medlemmer.

‘Besøg hos       
VELUX’

Program 
for dagen 

Kl. 9.00 Vi mødes og får et rundstykke.
Kl. 9.00-12.00 VELUX information.
 VELUX vindtunnel.
 VELUX samlingen.
Kl. 12.00-12.30 Frokost.
Kl. 12.30-16.00 VELUX montage i fire hold af 6 pers.
Kl. 16.00  Tak for i dag.

Tirsdag den 20. januar kan 
FUT med stolthed igen 
præsentere et sensationelt 
arrangement i samarbejde 
med VELUX Danmark. 
Hvem har ikke prøvet at 
skulle svare på tekniske 
spørgsmål omkring VELUX 
produkter, og komme til 
kort. Dette kan nu få en 
ende, når du har deltaget i 
vores montage kursus, hvor 
du vil prøve at montere 
et komplet vindue med 
indbygningspakke, lysnings-
panel, rullegardin og udv. 
markise. Kort sagt, vi når 
hele vejen rundt.

Vi skal også have en 
rundtur i VELUX vindtun-
nel (Nordeuropas største 
med test op til 40 sec/mtr) 
og vi skal se VELUX samlin-
gen (et museum med alle 
VELUX produkter igen-
nem tiden). OBS! skynd 
dig at melde til. Vi har 
plads til 24 deltagere.

FUT og VELUX Danmark gentager succesen:

Prøv produktet og få god vind i VELUX salget

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf.:

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

☛
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Telefon 99 33 77 44 . www.aalborg-portland.dk

Team AALBORG CEMENT® hjælper i pit’en
Bag AALBORG CEMENT® er et team af kompetente medarbejdere
parat i ”pole position” – klar til at give dig den bedste behandling. Et
team, der er ”køreklar” og trimmet til at gøre sit yderste for hjælpe med

• Teknisk back-up, så du får klar besked
• Rådgivning på byggepladsen, når du kalder på os 

På banen med -
masser af råstyrke..!

Med lavstyrkecement forringes betonstyrken. For at opnå tilstrækkelig
styrke i belastede betonkonstruktioner skal der bruges op til 30% mere
lavstyrkecement end når der anvendes BASIS® og RAPID® cement.

239.017.40 På banen 187x262 FUT  14/05/03  16:15  Side 5
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Optimal viden om cement
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i ‘Optimal viden om cement’ hos
Aalborg Portland, torsdag den 5. februar 2004.

Max. antal deltagere er 40 personer.

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

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 28. JANUAR 2004!K
up

on
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TILMELDINGSKUpON...

Brug kuponen til 
tilmelding - eller 

klik ind på  
www.fut.dk!

Sidste frist for 
tilmelding er

28. januar 2004

ArrAngementssted
og -dAto:

Torsdag den 5. februar 
2004  kl. 10.00-14.00.             
Aalborg portland A/S, 
Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg.          

ArrAngementets målgruppe:

Alle fra salgsafdelingen i 
trælasten vil lære noget her.

ArrAngementets formål:

Optimere viden om cement.

ArrAngementets pris:

Arrangementet er gratis for 
FUT-medlemmer.

Optimal 
viden om 
cement

☛

Torsdag den 5. februar 
2004 inviterer Aalborg 
Portland til en dag, hvor du 
kan optimere din viden om 
fremstilling af cement og 
anvendelsen af cement.

FUT og Aalborg portland inviterer til cementdag:

Optimal viden om cement
Snyd ikke dig selv for 

muligheden for at få en 
rundvisning på en af de 
fabrikker, som vi alle med 
sikkerhed har produkter 
fra liggende på hylderne.

Dagen forløber ifølge 
nedenstående program:

Program for den 5. februar 2004 
Kl. 10.00 Ankomst til Aalborg Portland.
Kl. 10.00-10.15 Indledning og morgenkaffe.
Kl. 10.15-10.30 Billedserie.
Kl. 10.30-11.30 Info omkring fremstilling af cement.
Kl. 11.30-13.00 Rundvisning på Aalborg Portland   
 fabrikken.
Kl. 13.00-13.45 Spisning hos Aalborg Portland.
Kl. 14.00 Afslutning.

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

Medlemsnr.:	 	 	 HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf.:

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

FUT medlemsblad - Nr. 6 - 200326

Optimal viden om cement
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i ‘Optimal viden om cement’ hos
Aalborg Portland, torsdag den 5. februar 2004.

Max. antal deltagere er 40 personer.

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

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 28. JANUAR 2004!K
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TILMELDINGSKUPON...

Brug kuponen til 
tilmelding - eller 
klik ind på www.

fut.dk!

Sidste frist for 
tilmelding er

28. januar 2004

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Torsdag den 5. februar 
2004  kl. 10.00-14.00.             
Aalborg Portland A/S, 
Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg.          

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle fra salgsafdelingen i 
trælasten vil lære noget her.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

Optimere viden om cement.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Arrangementet er gratis for 
FUT-medlemmer.

Optimal 
viden om 
cement

☛

Torsdag den 5. februar 
2004 inviterer Aalborg 
Portland til en dag, hvor du 
kan optimere din viden om 
fremstilling af cement og 
anvendelsen af cement.

FUT og Aalborg Portland inviterer til cementdag:

Optimal viden om cement
Snyd ikke dig selv for 

muligheden for at få en 
rundvisning på en af de 
fabrikker, som vi alle med 
sikkerhed har produkter 
fra liggende på hylderne.

Dagen forløber ifølge 
nedenstående program:

Program for den 5. februar 2004 
Kl. 10.00 Ankomst til Aalborg Portland.
Kl. 10.00-10.15 Indledning og morgenkaffe.
Kl. 10.15-10.30 Billedserie.
Kl. 10.30-11.30 Info omkring fremstilling af cement.
Kl. 11.30-13.00 Rundvisning på Aalborg Portland   
 fabrikken.
Kl. 13.00-13.45 Spisning hos Aalborg Portland.
Kl. 14.00 Afslutning.

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf.:

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



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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 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

Glatførekursus, Sorø

VELUX Danmark, Østbirk

17.01.2004 02.01.2004
Thomas Stoltz

Tlf. 59 43 71 43

20.01.2004

FUTs bestyrelse arbejder 

allerede nu på følgende 

spændende arrangementer:

 • Danish Crown

 • Temaaften om facadebeklædning

 • i marts måned

 • Elevtur til Sverige i uge 13

 • Byggeteknisk uddannelse

     
- så glæd dig allerede til næste FUT-blad.

For yderligere information - eller forslag og ønsker 

til arrangementer - kontakt PR-udvalget:

jjl@danogips.dk

             På FUT-konferencen 2003, der blev afholdt 20.-22.
             november, blev der i forbindelse med Byggevare-
direktivet benyttet en PowerPoint-præsentation til at klare 
begreberne. Denne fil kan nu downloades fra www.fut.dk.

Aalborg Portland 05.02.2004

09.01.2004

28.01.2004

Nick Rønsner

Tlf. 66 17 06 22

Nick Rønsner

Tlf. 66 17 06 22

En attraktiv kvinde fra New York kører igen-nem en ret øde egn i Texas, da hendes bil bryder sammen.En indianer til hest kommer hende til undsætning og tilbyder at ride hende til den nærmeste by.
Kvinden kravler op på hesten, og de rider afsted. Der sker intet særligt på turen, ud over at indianeren på et tidspunkt udstø-der et langvarigt suk.Da de ankommer til byen, sætter han hen-de af foran den lokale servicestation og rider afsted igen, mens han råber ‘yihaaaa!’.‘Hvordan gjorde du indianeren så glad?’ spørger ekspedienten på servicestationen.‘Jeg gjorde ingenting’, siger damen. ‘Jeg sad bare bag ham på hesten, havde armene rundt om livet på ham og holdt ved sadel-knoppen for ikke at falde af.’‘Dame’, siger ekspedienten, ‘indianere rider ikke med sadel...’

Damen & indianeren

FUT ØNSKER ALLE

MEDLEMMER EN GLÆDELIG 

JUL OG ET GODT NYTÅR
FUT ØNSKER ALLE

MEDLEMMER EN GLÆDELIG 

JUL OG ET GODT NYTÅR

  Byggevaredirektivet
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