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Kære medlem!
Nu har vi overstået årets generalforsamling, som Junckers Industrier A/S i Køge
lagde rammer til. Jeg vil på bestyrelsens vegne takke de fremmødte medlemmer
for deres deltagelse og opbakning til de planer og det budget, vi i bestyrelsen
fremlagde.
Vi er glade for opbakningen og er nu trukket i arbejdstøjet, så vi kan føre vores
planer ud i livet.
Som I kan læse i referatet fra generalforsamlingen (fra side 4) er det ikke en
revolution, vi vil gennemføre, men vi vil prøve at styrke de faglige netværk, som
vi har i vores forening, og samtidig gøre mere for elever og unge i branchen.
For at sikre en forsvarlig økonomisk drift af foreningen – i en tid med øgede
omkostninger til bl.a. medlemsbladet – gav generalforsamlingen bestyrelsen lov
til at gennemføre en mindre kontingentforhøjelse, så kontingentet fra januar
næste år bliver kr. 295,- årligt.
Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at vi kan skabe et bæredygtigt grundlag for
FUT, og at vi kan sikre vor fortsatte berettigelse i branchen.
Omkring berettigelse i branchen har vi i øvrigt oplevet endnu en succes i form af
vores nye tiltag Elevtur Danmark. Her i skrivende stund – en uge før turen gennemføres – har vi fået 30 tilmeldinger, hvilket betyder, at bussen er fuld, og at
opbakningen fra branchens elever er lige så stor som til den traditionsrige tur til
Sverige. Vi har ligeledes fået en kæmpe opbakning fra en række leverandører i
branchen, hvoraf nogle allerede har meldt sig som værter på næste års tur. Dette
er vi selvfølgelig både glade for og stolte over, og vi håber, at vi med den nye
elevtur har skabt en ny tradition i branchen.
Vi går nu ind i vintersæsonen, normalt en stille periode i branchen, men mit
indtryk – når jeg taler med kolleger i trælastbranchen, vores kunder og andre –
er, at det bliver en vinter med god aktivitet, hvilket jo er en rar følelse at have
her op mod jul. Jeg håber meget, at der også levnes tid i vores medlemmers
kalendere til at møde op i FUT-regi og få noget fagligt med hjem – og samtidig
få talt med andre i branchen under mere uformelle former.
Her til sidst vil jeg gerne byde Søren Anthonsen og Claus Wiuff Petersen
velkommen i FUTs bestyrelse – og samtidig ønske alle FUTs medlemmer en
rigtig glædelig jul og et godt FUT-år!
Peter Lenarth Landergren
Formand
Forside: FUTs generalforsamling blev afholdt hos Junckers Industrier A/S i Køge.
Maleriet portrætterer Flemming Juncker, der grundlagde virksomheden.
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Peter Lenarth Landergren
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Næstformand
Prinsesse Christines Vej 16, st.tv.
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Johan Juul Larsen
PR-ansvarlig
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Finsensvej 51, 4.th.
2000 Frederiksberg
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Tilmeldinger til arrangementer, indmeldelser,
fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt
til ovenstående adresse.
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Nye krav til T1-taglægter
Nye dimensioner på T1-taglægter skal nedsætte risikoen for faldulykker.
Med baggrund i de ujævnheder, der blev konstateret
på markedet for T1-taglægter i fjor, samt de konstaterede faldulykker, har parterne bag den frivillige
brancheaftale for T1-taglægter drøftet mulighederne for forbedring af sikkerheden i forbindelse med
lægter.
Brancheorganisationerne
bag T1-brancheaftalen har
sammen med Arbejdstilsynet drøftet forholdene
omkring T1-lægterne og
mulighederne for en opstramning af sorteringen
henholdsvis dimensionerne
for T1-taglægter.
Blandt andre Statens Byggeforskningsinstitut har
foretaget beregninger, der
viser, at en 38x56 mm lægtes styrke i dag er ca. 30%
for lav. Flere faktorer har
indflydelse herpå:
For det første er spærafstanden i dag én meter, i
modsætning til tidligere,
hvor den var ned til 80 cm.
For det andet er vægten
af en gennemsnitsmand –
og dermed også de udførende – forøget med ca. 10
kg over relativt få år.
Arbejdstilsynet kan ikke
umiddelbart stille krav til
taglægter, men det står
klart, at en frivillig opstramning er påkrævet, ellers vil
der blive fremsat krav om
en generel forøgelse af sikkerheden i form af f.eks.
net, stilladser, air-bags eller
lignende, hvilket vil være
stærkt fordyrende for byggeriet.
Noget tyder derfor på, at
det vil blive et ufravigeligt
krav hurtigst muligt at
forøge dimensionen på
lægter. To forslag ligger på
bordet – 38x73 mm eller
47x61 mm. Disse dimensioFUT medlemsblad - Nr. 5 - 2004

ner vil begge kunne leve op
til styrkekravene ved en
spærafstand på én meter.

To alternative dimensioner
Halvdelen af byggeaktiviteterne foregår imidlertid
som reparation og vedligehold i forbindelse med
eksisterende byggeri, hvorfor det synes nødvendigt at
finde en dimension, der
nemt kan kombineres med
de nuværende 38x56 mm:
38x73 mm tegner til at
være den dimension, der
nemmest kan indgå i etableret byggeri, og som formentlig samtidig vil kunne
skaffes i de nødvendige
mængder.
47x61 mm har, i henhold
til savværksrepræsentanterne, produktionstekniske
fordele, hvilket ville afspejle sig i en lidt billigere pris.
Den hermed forbundne
fordyrelse af byggeriet vil
beløbe sig til omkring kr.
1.500 pr. parcelhus. Brancheaftalens parter var enige
om, at dette ikke syntes
afskrækkende, i lyset af de
ellers krævede sikkerhedsforanstaltninger.

Nye krav fra 30. juni 2005
Det er aftalt, at de deltagende organisationer skal
få afklaret, hvorvidt der
kan bakkes op om en frem-

tidig T1-lægte på 38x73
mm.
Hos Trælasthandlerunionen-TUN mener man ikke,
at det skulle volde problemer, blot savværkerne er
indstillet på at skifte til denne dimension.
Med henblik på at undgå
lagerproblemer hos TUNs

medlemmer har TUN
ønsket en overgangsperiode frem til 30. juni 2005,
hvilket ser ud til at blive
accepteret.
Parterne mødes næste
gang i januar 2005, og der
er en positiv forventning til,
at man vil finde sammen i
en ny, frivillig brancheaftale.

FUT
Personaleinfo
- det er GRATIS!
Offentliggør din virksomheds nyansættelser, udnævnelser,
jubilæer, runde fødselsdage og andre begivenheder, som
du vil dele med de ca. 1.500 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 inden for trælastbranchen.
Jobannoncer indrykkes mod et mindre beløb.

Henvendelse til:
FUT v/ Johan Juul Larsen
Tlf. 40 73 48 66 ∙ jjl@danogips.dk
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FUT i nutiden:

2004

Generalforsamling
Lørdag den 6. november var Junckers Industrier A/S
i Køge vært for den årlige generalforsamling i FUT.
77 glade FUTere ankom til
Køge i strålende solskin og
mødtes hos Junckers Industrier A/S - i kantinen i
Afdeling A (det gamle savværk).
Ét ligger helt fast – alle
sejl var sat hos Junckers!
Hele personalet stod glade
og hjælpsomme, klar til at
yde deres bedste, så vi
FUTer kunne få en god og
indholdsrig dag.
Selv da strømmen i køkkenet pludselig gik, lige
inden alle gæsterne skulle
ankomme, trak man blot
på smilebåndet, og så blev
det problem løst. Godt
gået!
Dagens program var som
følger:

Kl. 09.00
Ankomst og morgenbrød
til alle de fremmødte deltagere.

ationen omkring den 12.
november 2003, hvor
Junckers gik i betalingsstandsning, de mange afskedigelser, Axcels overtagelses af Junckers Indu-

Alle fik et nærmere indblik i Junckers
Industrier A/S, præsenteret af et
veloplagt hold af guider.

Kl. 09.30
Velkomst ved FUTs formand Peter L. Landergren
og en kort præsentation af
FUTs bestyrelse.
Herefter fik underdirektør fra Junckers industrier,
Jørgen Jensen, ordet. Han
bød velkommen og gennemgik derefter dagens
program samt præsenterede Junckers personale.
Efter disse indledende
ord gennemgik Jørgen
Jensen Junckers - med hans
egne ord - ”turbulente periode”. Han gav bl.a. de
fremmødte et indblik i situ-
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strier og de fem ledetråde
for Junckers for perioden
2004-06.

Kl. 09.45
Holdopdeling, hvorefter
det ene hold fik en meget

spændende virksomhedsog produktpræsentation i
udstillingslokalet på den
gamle MDF-fabrik, mens
det andet hold gik på
fabriksrundgang.
Alle fik et nærmere indblik i Junckers Industrier,

præsenteret af salgschef Anders Torp lige fra Flemming
Junckers start af virksomheden i 1930, indblik i produktions- og
omsætningstal, præsentation af produktsortimentet inden for
parket- og plankegulve samt
overfladesystemer.
Ved fabriksrundvisningen
fik alle set produktionslinien, lige fra råvarelager til
færdigvarelager – kædet
flot sammen af guiderne
fra Junckers.
FUT medlemsblad - Nr. 5 - 2004

Kl. 12.00
Som traditionen byder, var
næste punkt plantning af
en blodbøg. Med garanti er
plantningen ikke tidligere
sket i en murebalje, men
på grund af træets fremtidige placering kunne tidsplanen ikke overholdes, hvis
deltagerne igen skulle
transporteres i bus tilbage
til MDF-bygningen – derfor
denne nødplan. I samarbejde mellem underdirektør
Jørgen Jensen fra Junckers
og FUTs formand Peter L.
Landergren blev blodbøgen
da også behørigt plantet.
Som afslutning på denne
årlige ceremoni fik træet
og Junckers Industrier et
trefoldigt leve med på
vejen.
Herefter bød Junckers på
en lækker frokostbuffet.

Foredrag med Jesper Bank
Junckers kunne nu, efter
en dejlig frokost, byde velkommen til dagens fore-

Som traditionen byder, skulle der plantes en blodbøg. Med garanti er plantningen ikke tidligere sket i en murebalje, men
underdirektør Jørgen Jensen, Junckers (t.h.) og FUT-formand Peter Lenarth Landergren klarede opgaven til UG.

dragsholder, nemlig Jesper
Bank – sejlsportsmanden,
der som skipper ved OL i
Sydney var med til at vinde
guld i solingklassen.
Jesper Banks virke som
foredragsholder er en vide-

reudvikling af de kompetencer og erfaringer, han
har gjort sig som aktiv og
meget vindende sejlsportsmand. På den måde drog
han paralleller mellem det
at lykkes med et hold på van-

det til at få succes med et team
i en virksomhed.
Selv virksomheder med
vind i sejlene kan have
gavn af nye impulser og af
...fortsættes næste side

HUNTONIT®

– det robuste undertag
Det grønne træfiberundertag fra Huntonit®
er stærkt og robust. Skader under montagen sker yderst sjældent og med forventet
holdbarhed på mere end 50 år er Huntonit®
undertag det sikre valg.

••
••
•
•
•
••
••

Tåler UV-bestråling
UV-bestråling
Tåler
Modvirker kondensdryp
kondensdryp
Modvirker
Miljøvenligt naturprodukt
Robust og stærkt
Afprøvede detaljeløsninger
Støjer
Støjer ikke
ikke ii blæsevejr
blæsevejr
Undertagsklasse
Undertagsklasse 2
2
ii følge
følge BB
BB 22
22
Montagevejledning og CAD-detaljer kan hentes på www.huntonit.dk. Papirversion fås hos:

A. RINDOM A/S
Tlf. 43 96 22 11 Fax 43 63 17 24 www.rindom.dk
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fortsat fra side 5:

at søge viden og erfaring
uden for organisationen
for at udnytte ressourcerne
aktivt. Teamwork og kommunikation er væsentlige
parametre i både det
offentlige og det private
erhvervsliv.
Vi fik indblik i Jesper
Banks forslag til samarbejdet mellem lederne og
”holdet”, bl.a. hvorledes
man opbygger et hold, synliggørelse af mål og strategi, effektiv kommunikation,
udtrykt hierarki, konflikter
og motivation samt tillid og
mentoring.

Fagprøveprisen 2004
Det er fjerde gang siden
FUTs 50 års jubilæum i
2001, at FUTs fagprøvepris
uddeles. Fagprøvepriserne
uddeles til tre af de nominerede fagprøver, der i for-

Junckers kunne byde velkommen til dagens foredragsholder, Jesper Bank.
Sejlsportsmanden, der som skipper ved OL i Sydney var med til at vinde
guld i solingklassen, gav forsamlingen nogle spændende input.

året er afleveret af elever i
branchen på Mommark
Handelskostskole, og som
efterfølgende har været
grundlag for elevens eksamen samme sted.
Det er Mommark Handelskostskole, der nominerer fagprøverne, og i år
havde FUT modtaget seks
nomineringer:
• Anni Gräs Jensen,
Grønborg Tømmerhandel: ”Vådrumssystem
Litex”.
• Brian Deichgræber,
Trælasten Gørding:
”Tagstensprojektet”.
• Jonas Bové Andersen,
Jens Schultz A/S, Svendborg: ”Dit nye trægulv er
hjemmets Image”.
• Mads Roelsgaard,
Jelling Trælast:
”Fermacell Fibergips”.
• Marc Christensen,
C.F. Petersen & Søn:
”IT-standeren”.
• Søren Røn,
Trægaarden-Bellinge:
”Tagdage på Trægaarden”.

Altid kvalitetsPRODUKTER
Trælast

Plader og krydsﬁner

- ta’r den grønne sti!

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

Vinderne af Fagprøveprisen 2004 - fra venstre Jonas Bové Andersen (2. pris),
Søren Røn (1. pris) og Anni Gräs Jensen (3. pris). Yderst til højre FUTs
formand Peter Lenarth Landergren.

FUTs bestyrelse har nedsat en komité, der bedømmer de nominerede fagprøver. I år har der været
lidt udskiftninger i komiteen, som nu består af:
• Personalechef
Annette Fabild Omøe,
Bilka Aalborg
• Indkøbschef
Sussi Timmermann,
C.F. Petersen & Søn
• Trælastdirektør
Jørn Lassen-Schmidt,
STARK Bøtkers, Esbjerg
• Adm. direktør
Palle Thomsen,
Trælasthandlerunionen
• FUTs formand
Komiteen har bedømt de
nominerede fagprøver ud
fra nogle fastlagte kriterier,
og medlemmerne har
været enige om, hvordan
de nominerede fagprøver
skulle placeres. Resultatet
blev, at…
• 1. prisen på 10.000,- kr.
gik til Søren Røn.
• 2. prisen på 7.500,- kr. gik
til Jonas Bové Andersen.
• 3. prisen på 5.000,- kr. gik
til Anni Gräs Jensen.
FUT ønskede tillykke med
årets fagprøver samt held
og lykke til alle tre i branchen fremover. Ligeledes
blev der udtrykt en tak til
komiteen for arbejdet med
at bedømme de nominerede opgaver.
FUT medlemsblad - Nr. 5 - 2004

FUTs generalforsamling

Efter lidt kaffe og kage
kunne selve generalforsamlingen starte.
FUTs formand, Peter L.
Landergren, startede med
at byde velkommen. En
særlig velkomst blev rettet
til foreningens æresmedlemmer, og herefter gik forsamlingen i gang med dagsordenen:

Valg af dirigent

Peter L. Landergren foreslog Geir Tangen Nerhus,
Junckers Industrier A/S,
der blev valgt med klapsalver.
Geir Tangen Nerhus takkede for valget og konstaterede derpå, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt, da FUTs
medlemsblad nr. 3 udkom i
august 2004, indeholdende
generalforsamlingens dagsorden i henhold til vedtægterne § 12 og 13.

Beretning 2003/2004

Dirigenten gav hermed
ordet til formand, Peter L.
Landergren, der aflagde
foreningens beretning:
Nu er vi næsten nået
igennem FUTs 53. funktionsår, som har været et år
præget af mange overvejelser, diskussioner og tanker i
bestyrelsen. Årsagen var
sidste års generalforsamling, hvor vi i bestyrelsen

Vis hvad
hvad du
du har!
har!
Vis
II december
december vælger
vælger ByggeBasens
ByggeBasens bestyrelse
bestyrelse

ÅRETS
ÅRETS LEVERANDØR
LEVERANDØR
Årets
Årets Leverandør
Leverandør er
er den
den leverandør,
leverandør,
som har
har gjort
gjort mest
mest for
for at
at give
give de
de bedste
bedste og
og
som
mest fyldestgørende
fyldestgørende katalogdata
katalogdata til
til
mest
www.ByggeBasen.dk
www.ByggeBasen.dk

BLIV SET?
BLIV
SET?

Vinderen
Vinderen præsenteres
præsenteres på
på
TUNs
TUNs årsmøde
årsmøde 10.
10. februar
februar 2005.
2005.

BLIV BRUGT?
BLIV
BRUGT?

Du
Du fremhæves
fremhæves frem
frem for
for de
de andre,
andre,
som
som ikke
ikke er
er med
med ii ByggeBasen.
ByggeBasen.
Du
Du får
får færre
færre forstyrrende
forstyrrende telefonopkald,
telefonopkald,
fordi
fordi dine
dine kunder
kunder har
har alle
alle data
data lige
lige ved
ved
hånden
hånden ii ByggeBasen.
ByggeBasen.

SPAR PENGE!
PENGE!
SPAR

Du
Du sparer
sparer på
på markedsføringen,
markedsføringen, idet
idet
alle oplysninger,
oplysninger, billeder
billeder og
og vejledninger
vejledninger
alle
ligger ii ByggeBasen.
ByggeBasen.
ligger

DERFOR:
DERFOR:

LÆG KATALOGDATA
KATALOGDATA
LÆG
IND NU!
NU!
IND
Du
Du kan
kan kontakte
kontakte ByggeBasen
ByggeBasen
på tlf.
tlf. 45
45 80
80 78
78 77
77
på

...fortsættes næste side
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fortsat fra side 7:
stillede spørgsmålet, om
det var på tide, at vi skulle
slukke og lukke, efter et år
med meget ringe opbakning til arrangementerne.
Allerede dagen efter sidste generalforsamling begyndte vi i bestyrelsen at
arbejde med ”FUT i fremtiden”, og vi har siden haft
meget stor fokus på dette.
I første omgang med fokus
på arrangementer, og i
anden omgang også på
økonomien.
Omkring arrangementer
har vi arbejdet meget på at
styrke indholdet og kvaliteten af de arrangementer,
som vi udbyder. Dette har
betydet, at flere ideer aldrig
er kommet videre end til
bestyrelsen, mens andre er
sluppet gennem ”nåleøjet”.
Resultatet har I alle kunnet læse i bladet, nemlig at
vi har planlagt 18 arrangementer, hvoraf vi desværre
har måttet aflyse de to, som
begge var ”Se fabrikken prøv produktet” arrangementer. Det var besøg hos
Aalborg Portland og hos
Corus, som begge kun havde tre tilmeldinger. Denne
typer arrangementer har vi
gennem de sidste par år
haft succes med, men i år
har vi haft svært ved at få
deltagere og har måttet aflyse to ud af fem planlagte.

Vi har gennemført følgende 16 arrangementer:
Arrangement:

Deltagerantal:

Fokus på undertage,
København . . . . . . . . . . . 22
Fokus på undertage,
Horsens . . . . . . . . . . . . . 33
Glatførekursus, Viborg . . . 8
Undertage i praksis,
Icopal, Herlev . . . . . . . . 13
FUT konference:
”Tavshedens pris”,
Horsens . . . . . . . . . . . . . 32
Glatførekursus, Sorø. . . . 10
Velux ovenlys, Østbirk . . 18
Træ, tegl og murbinder,
Egernsund . . . . . . . . . . . 13
Facader i træ, Odense . . 33
Elevtur, Sverige . . . . . . . . 30
Nye brandkrav, Ivarsson,
Rødekro . . . . . . . . . . . . . 48
Nye brandkrav,
Swedoor/Kilsgaard,
Løgstør . . . . . . . . . . . . . . 22
Nye brandkrav,
HBC, Hvidovre . . . . . . . 23
Byggeteknik for
Trælastfolk, Hold 1,
Modul 1, Horsens . . . . . 19
Byggeteknik for
Trælastfolk, Hold 2,
Modul 1, Horsens . . . . . 20
Generalforsamling,
Junckers, Køge . . . . . . . . 75

ning, men med en meget
positiv tendens i forhold til
sidste år. Vi har gennemført væsentligt flere arrangementer med flere deltagere, og vi kan derfor se
resultatet af at sætte fokus
på indhold og kvalitet i
arrangementerne.

Velgennemførte
arrangementer
Vi havde sidste efterår et
samarbejde med Konstruktørforeningen, hvor vi sammen planlagde og gennemførte to aftenarrangementer for vores medlemmer,
hvor emnet var undertage.
Det var for os positivt at
arbejde sammen med en
anden forening, som på
mange måder ligner FUT,
og arrangementet blev ikke
ringere af, at flere andre
dele af byggebranchen var
repræsenteret blandt deltagerne.
I efteråret var det ligeledes tid for endnu en FUTkonference. Denne gang
havde vi valgt at ændre på
konceptet, idet vi kørte fra
torsdag aften til lørdag
morgen, og af hensyn til
den geografiske placering
havde vi valgt Bygholm i
Horsens som ramme.
Desværre blev det en
konference med få deltagere. Måske var emnerne omkring stress og Byggevare-

direktivet ikke ”hotte” nok
for vores branche, måske
var det manglen på nogle
meget kendte foredragsholdere, eller måske var det
dét, at TUN afholdt opstillingsmøder i disse dage,
der var årsagen til de få
deltagere.
Men der er ingen tvivl
om, at deltagerne havde
nogle gode og lærerige
dage.
Konferencen kunne ikke
gennemføres uden støtte
fra en kreds af sponsorer i
branchen. Vi er meget
taknemlige for deres
opbakning og takker for
deres økonomiske støtte.
Vi mener, at FUT-konferencen har sin berettigelsen, og ud fra tilbagemeldingerne fra deltagerne
har vi besluttet at tage FUTkonferencen op igen i
2006.

Elevtur til Sverige
– og til Danmark

FUTs bestyrelse trækker nu i arbejdstøjet for gennem en lang række tiltag at sikre fremtidens FUT. Yderst til højre ses
Geir Tangen Nerhus fra Junckers, der var generalforsamlingens dirigent.

Som traditionen byder, gik
årets Elevtur til Sverige. Vi
har valgt at sætte større
fokus på træet og træets vej
fra skov til færdig produkt.
Turen var som sædvanlig
en god oplevelse, selv om vi
stadig ikke får alle branchens elever med.
I forsøget på at give alle
branchens elever mulighed
for at komme med FUT på
elevtur, og samtidig give
branchens nye elever
mulighed for at lære mere
om nogle af branchens vigtigste produkter, har vi
valgt at planlægge en elevtur i Danmark. Turen er
over tre dage lige som den
traditionsrige tur til Sverige, som den er tænkt som
et supplement til.
Turen løber af stablen om
14 dage (22.-24. november,
red.), og vi har med stor glæde modtaget hele 30 tilmeldinger, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for, da
dette er et nyt initiativ, som
branchen åbenbart også har
kunnet se mulighederne i.
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Det giver i alt 419 deltagere, med lidt over 26 deltagere i gennemsnit pr.
arrangement.
Som I kan høre, har det
været en varieret opbak-

Efteruddannelse med FUT
Efter et års planlægning
kunne vi i foråret præsentere FUTs nye efteruddannelsestilbud til branchen, Byggeteknik for trælastfolk.
Vi har valgt at gennemføre uddannelsen i samarbejde med Vitus Bering i
Horsens. Vi var i bestyrelsen
lidt spændte på, hvor stor
tilslutning, der ville være til
uddannelsen, og selv om vi i
løbet af sommeren modtog
nok tilmeldinger til at gennemføre, valgte vi som planlagt at sende breve ud til
110 udvalgte forretninger.
Overraskelsen var meget
stor, da vi blev ved med at
modtage tilmeldinger. Slutresultatet blev, at vi modtog
39 tilmeldinger og måtte
oprette to hold.
Vi er meget glade og stolte over denne succes, og vi
håber - nu da begge hold
er gået i gang - at vi har
fået skabt et tilbud, som
hele branchen kan få gavn
af. Samtidig håber vi natur-

ligvis, at succesen giver os
mulighed for at gennemføre uddannelsen igen i
fremtiden.
Omkring konferencen
hørte vi flere sige, at FUT
var ved at være en forening
af leverandører. Vi har gennem de sidste tre år ført
statistik på deltagerne i
vores arrangementer, og vi
kan konstatere, at andelen
af leverandører blandt deltagerne kun har været 27%
i gennemsnit over de tre år.
Dette varierer selvfølgelig
fra arrangement til arrangement, da nogle vækker
større interesse blandt leverandører end andre.
Gennem de sidste tre år
har de aktive medlemmer
gennemsnitlig været med
1,25 gang. I år har 336
medlemmer således deltaget i arrangementer i løbet
af året.
Som en sjov lille krølle på
statistikken ligger pigernes
andel af de aktive medlemmer på 11%.

Ved regnskabsafslutningen var vi
1502 medlemmer
mod 1790 sidste år,
og vi er meget kede
af, at vi stadig skal
opleve en så markant
tilbagegang. Vi har
spurgt os selv om,
hvornår dette stopper, og uden at vi
kender svaret, er dette en udfordring vi
tager op i bestyrelsen, således at vi kan få
vores medlemstal stabiliseret.

FUT-bladet
På et tidligt tidspunkt blev
vi klar over, at bl.a. stigningen i distributionsomkostninger til FUT-bladet måtte
medføre, at vi skulle finde
besparelser på bladbudgettet. Vi valgte at fastholde
bladets kvalitet og omfang,
og i stedet skære et blad
væk og kun udsende fem
blade i løbet af 2004.

Vi har endnu engang
oplevet, at det er svært for
os at fastholde vores annoncører, hvilket ikke har gjort
bladets økonomi bedre. Vi
har arbejdet med ideer til,
hvordan vi kan gøre bladets
økonomi stærkere, og samtidig har vi arbejdet på nye
tiltag til at kommunikere
med vores medlemmer.
Bl.a. arbejder vi på at oprette en internetbaseret
nyhedsformidling.

...fortsættes næste side

Spånplader
til ethvert
formål
NOVOPAN
AN TRÆINDUSTRI
TR
A-S
Fabriksvej 2, Pindstrup, DK - 8550 Ryomgaard
Tel.: 89 74 74 74, Fax: 89 74 75 76

Farvervej 11, DK - 8800 Viborg
Tel.: 86 62 33 55, Fax: 86 62 37 18
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DEVISION

Nyt spændende
sortiment til
væg, gulv og loft
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Vi har i bestyrelsen – ud
over bladet og de forskellige arrangementer - selvfølgelig også brugt tiden på
andre ting. I løbet af året
har vi således afholdt seks
møder og tre telefonmøder. E-mail er blevet en vigtig del af kommunikationen i bestyrelsen, og behovet for telefonmøder er
meget mindre end tidligere.
FUT har i øvrigt været
repræsenteret i den følgegruppe, der har fulgt udarbejdelsen af de nye klassifikationsregler for undertage. Vi havde håbet at få et
udbytte til gavn for foreningen i form af en temaaften
eller lignende, men de
revolutionerende resultater
udeblev. I starten af næste
år bliver klassifikationen
dog beskrevet i en artikel i
FUT-bladet.

FUT-Fonden
FUT-Fonden har ikke modtaget nogle ansøgning om
rejse- eller uddannelseslegater. Desværre er det to år
siden vi sidst har modtaget
en ansøgning. Dette har vi i
bestyrelsen planer om at
ændre.
I det seneste år har vi
søgt og modtaget følgende
donationer, som er brugt til
FUT-Fondens aktiviteter,
elevturen til Sverige og de
tre fagprøvepriser, som vi
har uddelt tidligere i dag:
• Danske Trælast
Jubilæumsfond,
kr. 30.000.
• Trælastbranchens Fond
af 1975, kr. 10.000.
• Svend O. Eskildsens
Mindefond, kr. 10.000.
• Østdanske
Trælasthandleres
Dispositionsfond
af 1987, kr. 22.500.
• DLH Fonden, kr. 20.000.
På FUT-Fondens vegne
takker jeg for disse flotte
bidrag.

10

FUT har indgået en administrationsaftale med TUN, der vil lette bestyrelsen for en række arbejdsopgaver. Sekretær og
kontaktperson hos TUN er Marianne Mouritzen, der her ses ved generalforsamlingen sammen med (fra venstre)
Jørgen Moth og TUNs formand, Jørgen Hansen.

FUT i fremtiden
- nu er det nutid
Som nævnt i beretningens
start har vi i bestyrelsen
brugt mange timer siden
sidste generalforsamling på
”FUT i fremtiden”.
Vi blev hurtigt klar over,
at vi i bestyrelsen ikke alene
var i stand til at danne os et
overblik over muligheder
og løsninger på FUTs fremtid. Da vi i høj grad er en
integreret del af branchen,
var det naturligt for os at
gå i dialog med de dele af
branchen, der er tættest på
FUT.
Vi har således været i
dialog med nogle tidligere
formænd for foreningen,
TUN, direktører og uddannelsesansvarlige i koncerner og indkøbsforeninger,
Odsgard og endelig Mommark Handelskostskole.
Gennem disse samtaler
har vi fået mange nye input,
skabt nyttige kontakter og
fået muligheder, som er
blevet – og vil blive - nyttige
i vores arbejde.
Vi har desværre også fået
bekræftet vores fornemmelse af, hvordan nogle andre
dele af branchen ser på
FUT og vores aktiviteter,
hvilket vi selvfølgelig har
taget til efterretning. Men
vi mener stadig, at FUT har
sin berettigelse som udby-

der af faglige arrangementer og uddannelsesaktiviteter.

FUT og TUN i samarbejde
Jeg vil dog specielt fremhæve vores dialog med
TUN og den administrationsaftale med TUN, som vi
kunne offentliggøre i sidste
FUT-blad.
Aftalen indebærer, at
TUN stiller en sekretær til
rådighed for FUT, og vi har
fået Marianne Mouritzen
som vores daglige kontaktperson. Marianne vil for
FUT løse opgaver som bogføring og regnskab, medlemsregistrering samt modtagelse og bekræftelse af tilmeldinger til arrangementer. Derudover vil Marianne
hjælpe de medlemmer, der
kontakter FUT. Denne aftale vil betyde, at FUT får en
fast adresse og vil få et
mere professionel ansigt
over for medlemmerne.
Jeg vil gerne takke TUNs
bestyrelse for dens positive
holdning og opbakning til
FUT, og jeg er overbevist
om, at vi vil få et udbytterigt samarbejde.
Som I kan se af generalforsamlingens dagsorden,
har vi i bestyrelsen valgt at
fremlægge vores tanker og
ideer om ”FUT i fremti-

den” under dagsordenens
punkt 4, indkomne forslag,
for derved at understrege
vigtigheden i disse tanker
og planer; og samtidig få
generalforsamlingens fulde
opbakning til, hvilken vej vi
skal vælge for FUT i fremtiden.
Desværre må vi i dag sige
farvel til tre bestyrelsesmedlemmer. Anders Brorsen og
Nick Rønsner har gjort
deres indsats for FUT gennem fire år og stopper nu
helt som planlagt. Thomas
Stoltz stopper efter to år
for at få mere tid til familien.
Jeg vil gerne på foreningens og den øvrige bestyrelses vegne takke jer for jeres
indsats for FUT, vores samarbejde i bestyrelsen og for
de mange timer, vi har tilbragt sammen, og ønske jer
alt held og lykke i fremtiden.
I aften mødes bestyrelsen
til en lille afskedsmiddag,
hvor vi tager endelig afsked
med Anders, Nick og
Thomas.
Vi har valgt i bestyrelsen
at gennemføre den tidligere generalforsamlingsbeslutning om at reducere
bestyrelsen til syv personer.
Det skal ses i lyset af, at vi
har lavet den førnævnte
administrationsaftale med
FUT medlemsblad - Nr. 5 - 2004

TUN, som gør, at vi får flere kræfter til bestyrelsesarbejdet.
Jeg vil her til sidst i min
beretning takke alle de personer, medlemmer og
andre, som vi i bestyrelsen
og FUT har været i
berøring med i årets løb,
for deres positive opbakning til FUT.
Specielt vil jeg gerne takke sponsorer på FUT-konferencen sidste efterår, vores
trofaste annoncører i bladet, de fonde, der har
bidraget til FUT-Fonden,
vores fagprøvepris-komité,
foreningens revisorer, de
virksomheder, som har
været værter ved vores
arrangementer i løbet af
året - og resten af bestyrelsen for et godt samarbejde
i årets løb.
Tak til jer alle!
Jeg vil også gerne takke
Junckers Industrier for
værtskabet ved denne generalforsamling. I valgte uden
tøven at tage udfordringen

op, hvilket vi er glade for,
og I har gennemført dagen
med et flot og spændende
program. Tak til Anders
Torp og Geir Tangen Nerhus for jeres indsats i spidsen for Junckers i dag!
Der var efterfølgende
ingen spørgsmål til formandens beretning, som blev
godkendt.

Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
Kasserer Anders Brorsen
gennemgik årsregnskabet,
der udviste et negativt resultat på i alt kr. 22.002,00.
Efter gennemgangen
spurgte dirigenten, om der
var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.
Lars Lind, medlem nr.
155: - De 4.000 kr., der
betales til medlemskabet af
TOP - bør disse ikke blive
sponsoreret af TOP?
Svar : Peter L. Landergren: - FUT får for disse

ivartegl

penge indblik og deltagelse
i TOPs årlige aktiviteter.

Behandling af
indkomne forslag
Geir Tangen Nerhus oplyste, at der var indkommet
to forslag fra bestyrelsen.
Første forslag - Bestyrelsens Plan for FUT i fremtiden – blev præsenteret af
formand Peter L. Landergren:
- Som tidligere nævnt og
skrevet har vi i bestyrelsen
gennem det sidste år arbejdet på, hvordan vi synes
FUT skal se ud i fremtiden.
Umiddelbart er det ikke
den store revolution, vi er
ude på at gennemføre,
men der er dog nogle
ændringer.
Vi vil skabe en forening,
som drives på en økonomisk forsvarlig måde. Dermed ikke sagt, at vi ikke
har gjort det tidligere, men
hvis vi ikke skal sætte vores
egenkapital over styr, er det

nødvendigt at skabe en
bæredygtig økonomi. Og
der sker heller ikke noget
ved, at vi forsøger at skabe
et overskud til udvikling af
foreningen og de tilbud, vi
giver vores medlemmer.
Vi mener, at FUT skal
gøre et større arbejde for
de unge i branchen. Det
betyder, at vi i fremtiden vil
se arrangementer, som retter sig mere mod de helt
unge i branchen. Vi har
oplevet en opbakning til de
ting vi laver for elever og
unge i branchen, og denne
opbakning vil vi selvfølgelig
udnytte til at fastholde og
udbygge tilbudene til elever, nyudlærte og unge i
branchen.
Vi har fornemmet, at
vores mere modne medlemmer i høj grad ser FUT
som en social forening, der
udbyder faglige tilbud. Det
betyder, at vi i fremtiden vil
forsøge at lave tilbud, som
...fortsættes næste side

®

- Danmarks nye tagsten med 125 års erfaring

ivartegl® Classic

ivartegl® Ventura

ivartegl® Magna

ivartegl® Plano

■ Stort udvalg
■ 4 profiler
■ Flere overflader

■ Perfekt pasform til ethvert tag
■ Keramiske kvalitetstagsten
■ Lang levetid

ivarsson & Co A/S Æ Kometvej 36 Æ DK-6230 R¿dekro Æ Tlf.: 73 66 19 99 Æ www.ivarsson.dk Æ Mail: info@ivarsson
Facadebeklædning
Tagprodukter
Brandtekniske byggeplader
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For de unge:

måske kun er af social
karakter, og at der - når vi
tilbyder faglige arrangementer - også bliver mulighed for at dyrke det sociale
med tid til en branchesnak.
Vi er også blevet
opmærksomme på, at vi i
vores tilbud skal tænke på
at placere arrangementerne geografisk spredt i landet, således at flere medlemmer får mulighed for at
deltage.
Bestyrelsen ser altså FUT
som en forening, der gennem tilbud til de unge i
branchen vil styrke og støtte faglighed og hjælpe med
at skabe et branchenetværk. Samtidig med, at de
øvrige medlemmer får tilbud, som vil styrke fagligheden og understøtte deres
branchenetværk.
Hvordan har vi så tænkt
at gøre dette? Jo, vi har en
del ideer og initiativer, som
understøtter dette:

• Bibeholde elevturen til
Sverige i foråret.
• Forsøge at gennemføre
en elevtur i Danmark i
efteråret, som et primært
tilbud til de nye elever i
branchen.
• Forsøge at udbyde den
byggetekniske uddannelse igen om to år.
• Tilbyde dagarrangementer for elever og unge
som f.eks. en ”havnedag”
med trælast og eller plader som tema.
• Informere nye elever på
Mommark om FUT.
• I samarbejde med TUN
at lave et netværk af personer og virksomheder,
som kan være behjælpelige med at formidle og
planlægge uddannelsesog studieophold i udlandet.
• At informere de unge
om mulighederne ved at
tage uddannelses- og studieophold i udlandet, og
informere om mulighed

for økonomisk støtte til
ophold fra FUT-Fonden
og andre fonde i branchen.
• At gennemføre arrangementer for elever, hvor
der informeres om både
karriere- og uddannelsesmæssige muligheder i
branchen efter elevtiden.

For de lidt ældre:
• At gennemføre køretekniske kurser.
• Tilbyde sociale arrangementer som f.eks. vinsmagning, ølbrygning og
lignende.
• FUT golfturnering.
• Temaaften om vådrum.
• I løbet af 2005 aftenarrangementer om det nye
Bygningsreglement.
• Besøg på byggepladser,
f.eks. det nye statsfængsel ved Horsens og DRbyen.
• En 8-10 dages studietur i
efteråret 2005, formentlig til Kina.

• I efteråret 2006 FUTkonference med tema
om uddannelsespolitikken i branchen.

For foreningen generelt:
• Udgive fire blade årligt
af minimun samme omfang og kvalitet som nu.
• Udbygge kredsen af
annoncører til bladet, og
give annoncørerne flere
muligheder for at blive
”set” sammen med FUT.
• Tilbyde medlemmerne
nyhedsbrev via e-mail.
• At opdatere vores hjemmeside www.fut.dk og
udbygge den med en
side om FUT-Fonden.
• At give FUT en mere
”professionel” profil
overfor medlemmer og
samarbejdspartnere, som
følge af administrationssamarbejdet med TUN.
• Ændre arbejdsformen i
bestyrelsen til at bruge
mere e-mail og internetbaseret kommunikation.
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med til at fastholde vores
nuværende medlemsantal.
Men som tidligere nævnt
mener vi også, at økonomien spiller en væsentlig rolle. Vi har derfor prøvet at
lave en økonomisk fremskrivning, der viser hvad
der vil ske, hvis vi fortsætter
foreningens drift som hidtil.
Denne fremskrivning vil
Claus Krebs nu gennemgå,
og herefter vil han fremlægge det budget, som vi i
bestyrelsen mener hænger
sammen med de lige gennemgåede planer for næste
år.

• Reducere antallet af
bestyrelsesmedlemmer
til syv.
• Styrke samarbejdet med
leverandører i branchen
omkring afholdelse af
arrangementer.
• At styrke den dialog med
den øvrige del af branchen, som vi har påbegyndt i løbet af det seneste år.
• At søge økonomisk støtte
hos fonde m.v. til konkrete aktiviteter og tiltag.
• Hæve kontingentet.
Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at disse tiltag og
tilbud vil gøre, at FUT stadig vil opleves som en seriøs og attraktiv forening i
branchen. Vi håber ligeledes, at disse tiltag kan være

Geir Tangen Nerhus
spurgte forsamlingen, om
der var spørgsmål eller
kommentarer til forslaget?
Uwe Plugge, medlem nr. 509: - Med
hensyn til konceptudvikling bør bestyrelsen overveje, om
det er en god idé
med golf, der afholdes af alle. Fortsæt
med konceptudvikling, der kan skaffe
nogle indtægter. Vi,
541
der er uddannede,
kan betale for vores
kontingent, men der
bør arbejdes hårdt
på at inddrage massevis af elever inden
for nogle fornuftige
-85
kontingentrammer.
På indtægtssiden i
det fremlagte regnskab mangler der
annonceindtægter.
Brug mere tid på at
opsøge eventuelle
annoncører. Henvend jer bredere!
-439
Svar fra Peter L.
Landergren: - Tak
17
for inputtet. Der vil
være øget fokus på
annoncører i fremtiden.
Æresmedlem Erik
Jepsen: - Eleverne
bør være kontingentfrie. Jeg ved, at
-22,5
...fortsættes næste side

Budget 2004/2005
(tkr.)
Indtægter:
Kontingent
(1200 x 295) . . . . . . . . . 354
Renter . . . . . . . . . . . . . . 9
Annoncesalg . . . . . . . . . 178
Indtægter i alt . . . . . . . 541
Udgifter:
Arrangementer:
Generalforsamling . . . .
Bestyrelsesseminar . . .
Udlandsrejser/studietur
Div. arrangementer . . . .
Arrangementer i alt . . .

-35
0
-20
-30
-85

Øvrige udgifter:
FUT-bladet . . . . . . . . . . . -265
Porto . . . . . . . . . . . . . . . -25
Bestyrelsen . . . . . . . . . . -110
Kontor/gaver . . . . . . . . . -10
EDB . . . . . . . . . . . . . . . . -5
TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . -4
Hjemmeside/PR . . . . . . -20
Øvrige udgifter i alt . . . -439
Resultat . . . . . . . . . . . . .
FUT-Fonden:
Donationer . . . . . . . . . . 90
Fagprøveprisen . . . . . . .-22,5
Elevtur 1 . . . . . . . . . . . . -50
Elevtur 2 . . . . . . . . . . . . -30
Byggeteknisk
uddannelse . . . . . . . . . . -10
Fondens resultat . . . . .-22,5
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01 Perle

Eternit® PLAN

stærk plade - mange farver

11 Sand

66 Ice

55 Jade

34 Siena

21 Flint

67 Granit

33 Okker

44 Rust

Eternit facade- og beklædningsplader hedder nu Eternit PLAN.
Dine kunder kan vælge blandt 9 farver + "natura". Pladen er
behandlet mod kalkudfældninger på overfalden. I øvrigt anvendes Eternit PLAN både på træ, stål eller aluminium.

Praktisk overflade
Eternit PLAN er »hydrofoberet«. Det betyder, at den er
vandskyende og ikke suger snavs, som giver grobund
for mos og alger. Og snavs fra byggepladsen fjernes let.

Gennemfarvet
Alle Eternit PLAN produkter er 100 % gennemfarvede.
Og hydrofoberingen holder kalken inde i pladen, så den
ikke skæmmer overfladen – og de nye flotte farver.

Som PLAN så brædder
Altså også Eternit brædder – akkurat som Eternit PLAN.
Eternit PLAN: 1200x2500/1200x3050 / 6 og 8 mm tykke.
Eternit brædder: 150, 200, 250 og 300 mm / 6 mm tykke.

Med Eternit® Garanti
Eternit® PLAN er også sikkerhed med 15 års garanti.
Måske endda landets bedste af sin art. Den 15 års Eternit
garanti virker nemlig fuldt og helt i hele garantiperioden.

- stærkere end nogensinde..!
www.dansketernit.dk
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fortsat fra side 13:

Nye ansigter
i FUTs bestyrelse
På generalforsamlingen blev Claus Wiuff Petersen
og Søren Anthonsen valgt ind i bestyrelsen, og vi
har bedt dem om kort at præsentere sig selv:

dette er svært at styre, men
det er vigtigt, at FUT er et
sted for branchens unge.
Svar fra Peter L. Landergren: - Det er hørt, og
det arbejdes der videre
med.

Budget 2004/2005

Claus Wiuff Petersen

Søren Anthonsen

Jeg er 27 år og har mine
rødder i det sønderjydske. Hele min opvækst samt min læretid hos
ProTræ, Skodborg - er
blevet tilbragt i det sydlige af Jylland.
Herefter gik turen
videre over Den Kongelige Livgarde til ProTræ,
Odense.
I 2001 “endte” jeg så
her på Frederiksberg
med min kæreste, efter
vi havde været jorden
rundt med rygsæk sammen. Jeg har siden september 2001 været ansat
som sælger hos Bygma,
Roskilde Trælast.
Lige nu befinder jeg
mig midt i et jobskifte,
og jeg ser frem til at
skulle starte hos STARK/
Superbyg, Glostrup,
hvor nye udfordringer
venter.

Jeg er 35 år gammel og
har i det seneste år været bosat i København,
men er oprindelig fra
Maribo.
Jeg blev udlært i 1989
hos Vestlollands Trælasthandel i Nakskov – og
blev samtidig medlem af
FUT. Efter læretiden
skulle turen egentlig
have gået til en savmølle
i Canada, men i stedet
blev Grønland de næste
mange års opholdssted –
i henholdsvis Nuuk og
Illulissat, begge steder
som ansat i tømmerhandel.
Efter otte år og mange
oplevelser gik turen så
tilbage – først til Aalborg, så til Odense og
nu altså til København,
hvor jeg er ansat som
sælger hos STARK i Glostrup.

ADRESSER & TELEFONNUMRE
PÅ FUTs BESTYRELSESMEDLEMMER
- SE SIDE 2
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Ordet blev derefter givet til
Claus Krebs, der fremlagde
bestyrelsens fremskrivning
og forslag omkring konsekvensen af ikke at hæve årskontingentet fra de nuværende kr. 225, - til kr. 295,(se det fremlagte budget på
foregående side).
Geir Tangen Nerhus
spurgte forsamlingen, om
der var spørgsmål til budgetforslaget. Det var der
ikke, og han spurgte derefter, om bestyrelsens forslag
kunne godkendes. Dette
skete med klapsalver.

Valg til bestyrelsen
Afgående var Nick Rønsner, Ringsted, Anders Brorsen, Vordingborg, og Thomas Stoltz, Holbæk.
Geir Tangen Nerhus kunne oplyse, at jfr. vedtægterne og formandens beretning skulle der vælges to
nye bestyrelsesmedlemmer.
Eftersom forsamlingen
ikke havde nogle forslag,
foreslog bestyrelsen følgende nye bestyrelsesmedlemmer:
Søren Anthonsen, Vanløse (sælger hos STARK
Glostrup), og Claus Wiuff
Petersen, Frederiksberg
(sælger hos Roskilde Trælasthandel).
Igen klappede forsamlingen, og dirigenten konstaterede, at de to var valgt til
bestyrelsen.

Valg af suppleanter
Geir Tangen Nerhus spurgte, om forsamlingen havde
nogle forslag, og da dette

ikke var tilfældet, pålagde
han bestyrelsen selv at udpege de nødvendige suppleanter.

Valg af revisorer
De nuværende revisorer,
æresmedlem Morten Bergsten og Jes Gravesen, var
villige til genvalg og blev
valgt uden modkandidater.

Eventuelt
Herefter var ordet frit –
dog uden at der kunne
ændres på nogle af de foregående punkter.
Æresmedlem Jens Schultz:
- Som medlem af ”græsrodsbevægelsen” FÆT (Foreningen for Ældre Trælastfolk,
red.) vil jeg på vores vegne
følge op på en udmeldelse
på sidste års generalforsamling. De forslag, der nu er
blevet præsenteret under
punktet ”FUT i fremtiden”,
viser at bestyrelsen vil
noget, men jeg har ikke set
dét eller de forslag, der vil
vende skuden. Jeg frygter
fortsat, at foreningen stille
og rolig vil forsvinde. Betingelserne er hårde. De unge
– medarbejdere/elever - vil
ikke bruge deres tid på
branchen. Med andre ord –
branchen og brancheforholdene er svære; de unge
vil videre og opsøger forandringer hele tiden.
Omkring uddannelse af
elever samt efteruddannelse vil virksomhederne og
kæderne selv uddanne.
FUT er ikke en relevant
medspiller på dette område. Igen – de gør det selv!
Kontingentforhøjelsen vil
efter min opfattelse øge
antallet af udmeldinger. Jeg
vil ikke se foreningen forsvinde langsomt. Sæt jer
nogle mål. Erkend om FUT
fortsat kan være med. Sæt
jer nogle minimumsmål –
dette bør gøres efter denne
generalforsamling. Tak.
Svar fra Peter L. Landergren: - Tak FÆT. Der er
opbakning i branchen.
FUT medlemsblad - Nr. 5 - 2004

Enig – det er hårde vilkår,
uddannelse vil virksomhederne/kæderne selv. FUT
skal bare produktudvikle.
Det kan så godt være, at
andre vil efterligne, men vi
må hele tiden fortsætte
med at produktudvikle.
FUT-bestyrelsen og vores
medlemmer vil kæmpe. De
1.500 nuværende medlemmer vil der blive arbejdet
for at fastholde. Vores tilbud og aktiviteter vil fortsat
være spændende og interessante.
Bestyrelsen garanterer, at
vi vil arbejde hårdt på at nå
de mål, som vi her har
præsenteret.
Lars Lind, medlem nr.
155: - Tænk, at vi er så
mange forskellige foreninger i branchen. Jeg tror på,
at man bør samle sig. FUTs
samarbejde med TUN er
godt. Man har set hinanden. Samarbejdet med
TUN er fremtiden. Der er
behov for faglig forståelse.
Tænk på, hvis vi kunne slå

flere foreninger sammen –
det ville skabe en stærk forening. Bliv ved – prøv at
tvinge forretningerne til at
betale deres elevers kontingent. Tak.
Peter L. Landergren takkede for indlægget.
Geir Tangen Nerhus konstaterede herefter, at generalforsamlingen var afsluttet og takkede for ro og
orden, hvorefter han gav
ordet til formanden.
Peter L. Landergren takkede igen Junckers Industrier og alle de ansatte for
deres store indsats for
dagen og FUTs generalforsamling, og ønskede alle de
deltagende medlemmer en
fortsat god dag.
Der blev afslutningsvis
udråbt et kraftfuldt trefoldigt leve for FUT.

Anders Brorsen

Tak for
gode år...

Nick Rønsner

Thomas Stoltz

På generalforsamlingen udtrådte tre medlemmer af
bestyrelsen, nemlig Anders Brorsen, Nick Rønsner
og Thomas Stoltz.
Bestyrelsen vil gerne sige dem alle tre tak for nogle gode år, hvor de har lagt mange timer og en stor
arbejdsindsats i FUT. Samtidig glæder os vi til at se
dem i fremtiden, som aktive medlemmer.

Jens Pedersen, FUT.

GRÅ STYRKE
B10-MARKETING

Mindre cementforbrug og holdbare betonløsninger...

FUT medlemsblad - Nr. 5 - 2004

AALBORG CEMENT® er højstyrkecement.
Det sikrer dig den fornødne styrke i belastede
betonkonstruktioner.
AALBORG CEMENT® betyder også, at du opnår en cementbesparelse på mindst 30%, end
hvis der anvendes lavstyrkecement. Så er du
også fri for at slæbe så mange sække...

Aalborg Portland A/S
www.aalborg-portland.dk
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Velbesøgte arrangementer:

Stor interesse for
nye brandkrav
I september og oktober havde FUT arrangeret tre
fyraftenskurser om de nye brandkrav. Det blev meget
velbesøgte arrangementer med i alt 93 deltagere.
De tre arrangementer blev
afholdt hos henholdsvis
Ivarsson & Co. A/S i Rødekro, hos Swedoor-Jutlandia/Swedoor-Kilsgaard i
Løgstør og hos Dansk
Brand- og sikringsinstitut i
Hvidovre, hvor HBC A/S
var vært.
Billederne her på siden
er fra arrangementet hos
Ivarsson & Co. A/S.
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Var du ikke blandt
deltagerne?
Så læs mere om de
nye brandkrav på
de følgende sider.

Ib Bertelsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI, fortalte de
mange FUTer om de nye brandkrav.
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Nyheder
fra FUT - direkte
på din mail!
Nu kan du få sidste nyt om FUTs
arrangementer - virksomhedsbesøg,
studierejser m.m. - samt anden relevant information fra DIN forening...
direkte på din mail.

Bliv opdateret før de andre, få tip om
nye arrangementer, bliv mindet om
tilmeldingsfrister etc.

Det er nemt at melde sig til. Du skal
bare klikke ind på...

www.fut.dk

www.fut.dk <

FUT-tema om de nye brandkrav:

I gang med nye
brandkrav

Brandkapitlet i bygningsreglementet er
blevet mindre, mens kravene er blevet
mere komplicerede. Men der er hjælp at
hente.
Det syner ikke af så meget,
det nye Tillæg 8 til Bygningsreglement 1995. Tillægget, som erstatter det
hidtidige kapitel 6, udgør i
omfang kun en tredjedel af
det gamle brandkapitel,
som dominerede
BR95 ved at
optage fire
ud af ti sider i reglementet.
Men tillægget kommer
heller ikke til at stå alene.
For at lette overgangen fra
de gældende regler til de
nye, har Erhvervs- og
Boligstyrelsen udgivet et
par hjælpeværktøjer:
”Eksempelsamling om
brandsikring af byggeri” og
”Information om brandteknisk dimensionering”. To
publikationer, som skal
hjælpe byggeriets parter i
arbejdet med at finde frem
til de rette brandsikringsløsninger.
De gamle regler stillede
krav om én bestemt måde
at gennemføre brandsikringen på. De nye regler, derimod, er funktionsbaserede;
hvilket vil sige, at de beskriver hensigten og målet
med bestemmelserne, men
ikke hvorledes bygningen i
detaljer skal udføres.
Det vil dog fortsat være
muligt at benytte principperne fra det gamle kapitel
6 i bygningsreglementet. I
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så fald skal man nu have fat
i eksempelsamlingen - og
der er yderligere hjælp at
hente i Håndbog om
brandsikring af byggeri fra
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Når eksempelsamlingen
ikke rækker til de løsninger, man kunne tænke sig,
er det Information om
brandteknisk dimensionering, man skal have fat i.
Her finder man de retningslinier, som gælder, når
man får brug for at udføre
en brandteknisk dimensionering af sit projekt.

To metoder
De funktionsbaserede
bestemmelser indebærer
således valgfrihed til at
dokumentere, at byggeriet
er brandsikkert enten ved
anvendelse af eksempelsamlingen med fastlagte
sikringsløsninger - eller på
grundlag af dokumenteret
beregning.
På kort sigt forventer
Erhvervs- og Boligstyrelsen,
at eksempelsamlingen vil
blive anvendt på alle almindelige byggeopgaver, mens
metoden med brandteknisk
dimensionering vil blive

anvendt på sportsarenaer,
indkøbscentre og andre
større, komplekse byggerier
til kulturelle og erhvervsmæssige formål mv.
På længere sigt forventes
brandteknisk dimensionering også at
vinde indpas
i mere
almindelige
byggeopgaver. Erhvervs- og
Boligstyrelsen nævner som
eksempel, at lejlighedsstørrelser i etageboligbyggeri
kan gøres mere fleksible. I
den forbindelse kunne boligsprinkleranlæg være et
alternativ til det nuværende
krav til brandsikker adskillelse mellem to lejligheder.

Sammenhæng
De nye danske brandkrav
hænger i øvrigt godt sammen med de nye europæiske brandklassifikationsstandarder for byggevarer.
Den fælles branddokumentation for europæiske byggevarer gør det muligt at
kombinere det store udvalg
af byggevarer på mange
forskellige måder, når man
skal opfylde brandkravene.
En faktor som også bidrager til øget konkurrence på
byggevareområdet.
Kilde: Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut, DBI.
FUT medlemsblad - Nr. 5 - 2004

Dansk Bra
ndog sikrin
gsteknisk
Institut

SKOLE

HOTEL

CENTER

Brandsikr
ing af byg
geri

DBI

Håndbog om
brandsikring af
byggeri er klar
Er der brug for nød-flugtvejsbelysning i et dagcenter?
Skal der installeres sprinkleranlæg i en svømmehal?
Hvor lange gangafstande kan accepteres i flugtvejene
på et vandrerhjem? Hvordan skal man forebygge vinkelsmitte på sygehuse? Og hvad gælder der om flugtveje
og brandceller i et fængsel?
Spørgsmålene er mange,
når de brandmæssige forhold i forskellige typer bygninger skal projekteres. Og
spørgsmålene er blevet
endnu flere efter indførelsen af funktionsbestemte
brandbestemmelser i dansk
byggeri.
Nu er der hjælp af hente
i en ny håndbog, Håndbog
i brandsikring af byggeri,
som netop er udgivet af
Dansk Brand- og sikringsFUT medlemsblad - Nr. 5 - 2004

teknisk Institut (DBI).
Håndbogen er udarbejdet for at lette arbejdet
med projektering af bygninger, hvor brandsikkerheden ikke eftervises ved
hjælp af brandteknisk
dimensionering. I praksis
betyder det, at bogen kan
anvendes på bygninger,
hvor for eksempel flugtvejene er mindre end 25 m lange – hvilket gælder for
langt de fleste bygninger.

Godt hjælpeværktøj
Håndbog om brandsikring af
byggeri er et hjælpeværktøj,
som udbygger og supplerer
tillæg 8 til Bygningsreglement 1995 og Eksempelsamling om brandsikring af
byggeri fra Erhvervs- og
Boligstyrelsen (nu Erhvervsog Byggestyrelsen).
For at gøre håndbogen
praktisk og overskuelig er
den disponeret, så den følger de seks kategorier for

bygningsanvendelse, der er
indført med Bygningsreglementets nye kapitel 6 (Tillæg 8). Kategorierne har
betydning for, hvilke krav
der stilles om såvel konstruktions- og flugtvejsmæssige som installations- og
anlægsmæssige forhold.
Anvendelseskategorierne
afspejler, om bygningen
benyttes til dag- og/eller
natophold, om personerne
i bygningen kender bygningens indretning og flugtveje, og om personerne selv
kan bringe sig i sikkerhed.
Der ligger et grundigt
forarbejde bag bogen, hvis
faglige indhold er gennemgået og behandlet af et teknisk udvalg under Dansk
Brand- og sikringsteknisk
Institut (DBI).
Følgende myndigheder
og organisationer har været
repræsenteret i det tekniske udvalg: Beredskabsstyrelsen, Dansk Brandsikringsforening, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk
Forening for Passiv
Brandsikring, Dansk Industri, DBI,
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension,
Foreningen af Kommunale
Beredskabschefer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Håndværksrådet,
Konstruktørforeningen,
Praktiserende Arkitekters
Råd og TEKNIQ Installatørernes Organisation.
Håndbog om brandsikring af bygninger er på ca.
300 sider og koster 500 kr.
ekskl. moms. For DBI-medlemmer er prisen 400 kr.
Bogen kan bestilles direkte via DBI’s hjemmeside
www.brandteknisk-institut.dk
eller på telefon 3634 9000.
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TUN på udkig efter
Årets Leverandør 2004
Hvilken virksomhed løber med titlen som »Årets Leverandør«?
Dét spørgsmål bliver besvaret, når Trælasthandlerunionen - TUN
på sit årsmøde den 10. februar 2005 på Hotel Nyborg Strand
uddeler prisen for anden gang.
De virksomheder, der kommer i betragtning til hæderen, er dem, der har leveret
de fleste, bedste og mest fyldestgørende data om deres
produkter til ByggeBasen.
ByggeBasen er en internetbaseret produktdatabase, som letter produkt- og
informationssøgningen for
TUNs medlemmer - over
400 tømmerhandler, byggemarkeder og kæder.
I ByggeBasen kan leverandørerne lægge blandt
andet tekniske data, tegninger, billeder og samlevejledninger ind på deres produkter. Og “i den anden
ende” - hos tømmerhandlerne – kan medarbejderne
med få klik finde alle relevante oplysninger direkte
på skærmen. De slipper
således for at skulle finde
og lede i diverse datablade,
brochurer, prislister, produktmapper med videre.

Friske data
En af de virksomheder, som
kunne være en kandidat til
prisen, er Scandi-Roc ApS i
Esbjerg. Firmaet er især
repræsenteret med murafdækningsprodukter i ByggeBasen, og Scandi-Roc gør
meget ud af at lægge så
omfattende og friske data
ind som muligt, fortæller
indehaver Visti Flemming
Jacobsen.
- Vi har oplysninger om
farver, mål, leveringstid,
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Med titlen
”Årets
Leverandør”
følger en
skulptur og
plakette.
Sidste års
pris (vist her)
var udført af
kunstneren
Hanne G.
Salamon.

indpakningsmåde, skitsetegninger, pris og meget
andet. Man kan også se, om
varen er på lager eller ej.
- Jeg synes, det er vigtigt,
at man kan få svar på alle
spørgsmål. Det er jo oplysninger, medarbejderen i
tømmerhandlen skal formidle videre til sin kunde –
som måske sidder lige over
for.
Når tømmerhandler og
byggemarkeder ringer til
Scandi-Roc for at få oplysninger, som de selv kan finde på ByggeBasen, fortæller Visti Flemming Jacob-

sen dem om de muligheder, der ligger i selv at kigge på skærmen.
En af de helt store forcer
ved ByggeBasen er ifølge
Visti Flemming Jacobsen
leverandørernes muligheder for hurtigt og nemt at
tilføje og opdatere oplysninger:
- Jeg kan få produktoplysninger ud til 400 virksomheder ved at knipse med
fingrene. Jeg sparer at skulle fremstille og sende papirmateriale ud i øst og vest –
og håbe på, at man får sat
mine ting ind i de rette

mapper ude i tømmerhandlen, påpeger Visti Flemming Jacobsen.
Om det bliver Scandi-Roc
Aps eller en anden flittig
leverandør, der 10. februar
2005 kan smykke sig med
titlen »Årets leverandør«,
skal ByggeBasens bestyrelse
i den kommende tid tage
stilling til.
Da “Årets Leverandør”
første gang blev kåret, var
det ANCO Wood, nu UPMKymmene Wood A/S, som
løb med prisen.
■
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Elevtur
Sverige

ByggeBasen
ByggeBasen
-- din
din fordel
fordel ii salget
salget

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved dagen 7.-9. marts 2005.
Så er vi næsten klar med
programmet for den traditionsrige elevtur til Sverige
anno 2005.
Det bliver igen et spændende program med et
højt fagligt niveau - og med
det sociale element, der
har gjort elevturene til starten på mange lange branchevenskaber.

Vi skal af sted i dagene
7.-9. marts 2005 - så husk at
reservere disse dage!
Kender du en elev, som
kunne tænkes at ville med
på turen? Så fortæl dem
om 2005-turen!
Se det endelige program
og tilmelding i næste FUTblad, der er på gaden i slutningen af januar.

Vil
Vil du
du være
være bedre
bedre til
til dit
dit arbejde?
arbejde?
Så
Så klik
klik ind
ind på
på

www.ByggeBasen.dk
www.ByggeBasen.dk
HAR DU
DU PRØVET?
HAR
PRØVET?
Har
Har du
du f.eks.
f.eks. prøvet
prøvet integrationen
integrationen til
til
dit
dit eget
eget ERP-system?
ERP-system?
Hør
hvad det
det kan
kan bevirke:
bevirke:
Hør engang,
engang, hvad
Jeg
Jeg har
har fået
fået mere
mere tid
tid
“
“
til
til den
den enkelte
enkelte kunde,
kunde, og
og
samtidig
samtidig kan
kan jeg
jeg give
give dem
dem
en
en bedre
bedre service.
service.

””

2005-udgaven
af den traditionsrige
elevtur til Sverige løber
af stabelen i dagene
7.-9. marts 2005.

Ole
Ole Thomsen,
Thomsen,
Roslev
Roslev Trælasthandel
Trælasthandel A/S
A/S

VIL DU
DU VIDE
VIDE MERE?
MERE?
VIL
Vil
Vil du
du vide
vide mere
mere om
om ByggeBasen,
ByggeBasen,
integration
integration til
til eget
eget ERP-system
ERP-system og
og hvordan
hvordan
din arbejdsdag
arbejdsdag kan
kan blive
blive lettere,
lettere, så
så
din

KONTAKT
KONTAKT
BYGGEBASEN
BYGGEBASEN
PÅ TELEFON
TELEFON
PÅ
45 80
80 78
45
78 77
77
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STED OG DATO

Fugt i fugen
FUT har i samarbejde med
Ardex, Danogips og Byggeskadefonden planlagt et
spændende aften-arrangement under temaet ”Fugt i
fugen”.
Ardex er i dag et velkendt
varemærke over hele verden, som en af verdens mest
fremgangsrige producenter
af hurtige spartel-, klæbe- og
fugemasser af højeste kvalitet. Alle cementbaserede
produkter, som vi får indblik i denne aften.
Danogips er leveringsdygtig i såvel gipsplader som
Knauf vådrumsmembran –
et komplet produktprogram til vådrumsløsninger.
Byggeskadefonden vil
komme ind på fuger i bred
forstand og vise eksempler
på fugeproblemer forskellige steder i byggeriet, herunder vådrum. Jens Dons
fra fonden vil fremvise nogle skræmmende eksempler
på svigt og skader på grund
af dårlige og/eller forkerte
fuger.
Der er alt i alt lagt op til
en spændende tema-aften.

Øst:
Tirsdag den 1. februar 2005
kl. 17.30-21.00
Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Vest:
Onsdag den 2. februar 2005
kl. 17.30-21.00
Ardex Skandinavia A/S
Hecovej 4, 8722 Hedensted

MÅLGRUPPE
Alle som i dagligdagen ekspederer og
rådgiver kunder, både private og
håndværkere, om vådrumsløsninger.
Alle aktive FUTere, som har lyst til at
få opdateret deres viden omkring
vådrum og fuger.

PROGRAM

FORMÅL
At sætte fokus på vådrum/fuger og
give deltagerne en fornyet viden om
emnet.

Kl. 17.30:

Ankomst – middag.

Kl. 18.15:

Indlæg ved Ardex.

Kl. 19.00:

Indlæg ved Danogips.

Kl. 19.45:

Kaffepause.

Kl. 20.15:

Indlæg ved Byggeskadefonden.

Kl. 21.00:

Forventet afslutning.

PRIS
Arrangementet er gratis.

LINKS
www.ardex.dk
www.danogips.dk
www.byggeskadefonden.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i: ‘Fugt i fugen’
(sæt kryds)
❑ Øst: 1. februar 2005
Ardex Skandinavia A/S,
2730 Herlev
❑ Vest: 2. februar 2005
Ardex Skandinavia A/S,
8722 Hedensted
Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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Fugt i fugen
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 11065-

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 10. JANUAR 2005!

FUT medlemsblad - Nr. 5 - 2004

HELT NYE FODLISTER
med ledningsskjul i omviklet MDF
Vi har videreudviklet Flexkarm-konceptet og ført ideen helt ned
på gulvet. Dermed har vi nu én gang for alle løst det evindelige
problem med synlige ledninger!

Nyheden finder du på fodlistens
bagside, hvor en genial udfræsning
både skjuler ledninger og fastgør
listerne via clips - helt uden mærker
fra søm eller skruer.

Det betyder samtidig, at fodlisterne
nemt afmonteres, når der skal
males, tapetseres eller trækkes nye
ledninger.

Når jobbet er gjort, clipses listerne
blot på igen .... og alt er som nyt. De
nye fodlister med ledningsskjul fås i
glat og almue, så de matcher gerigterne. Leveres i længder af 3,60 m
og incl. vægclips m.v.

Danmarksvej 9 · 9670 Løgstør · Tlf. 70 130 530 · Fax 70 130 531
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FUT TAKKER FOR SAMARBEJDET OMKRING
ARRANGEMENTERNE “NYE BRANDKRAV”

E ØNSKER G
S
L
E
R
Y
T
S
FUTS BE , ANNONCØRER O
ER
E
MEDLEMM MARBEJDSPARTNER
ANDRE SA GLÆDELIG JUL OG
EN RIGTIG ODT FUT-ÅR!
ET G

ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

“Fugt i fugen” hos
Ardex Skandinavia A/S, Herlev

01.02.2005

10.01.2005

Marianne Mouritzen
Tlf. 45 80 78 77

“Fugt i fugen” hos
Ardex Skandinavia A/S, Hedensted

02.02.2005

10.01.2005

Marianne Mouritzen
Tlf. 45 80 78 77

Elevtur Sverige

07.03.200509.03.2005

Søren Bendix
Tlf. 40 25 19 14

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

• Havnedag

• Stortur til Kina

- læs mere i FUT-bladet næste år!

Ansvarshavende redaktør: Johan Juul Larsen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.900 eks.

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -

