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Kære medlem!

FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Foråret er her!
Hvis det ikke er gået op for dig, så er foråret over det lille kongerige i nord, og
over vores hverdag i trælastbranchen. Efter en vinterperiode, hvor der de fleste
steder har været meget at lave i forhold til en normal vinter, er vi alle i god
form til at fortsætte ind i den periode af året, hvor det går stærkest.
I FUTs bestyrelse har vi også været igennem en periode, hvor tingene har gået
stærkt. Med baggrund i, at jeg har valgt at skifte job, har vi været nødsaget
til at lave en rokade i bestyrelsen (læs mere på side 6). Desværre har vi også i
denne forbindelse måtte tage afsked med Claus Krebs. Jeg vil gerne på hele bestyrelsens og foreningens vegne takke Claus for hans store indsats for FUT gennem
små tre år. Claus har bl.a. været blandt de bærende kræfter bag sidste FUT-konference og vores forrige stortur til Brasilien.
Heldigvis har vi fundet en afløser, idet Michael Levorsen har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen her midt i en valgperiode. Vi byder Michael velkommen til et
spændende arbejde og glæder os til at arbejde sammen med ham om at gennemføre vores planer for FUT.

Peter Lenarth Landergren

Hvor langt er vi nået?

Høgelsbjerg 70
6200 Aabenraa
Tlf. 73 62 40 43

Nu er det et halvt år siden, vi fremlagde vores planer for FUT på generalforsamlingen, og hvor langt er vi så nået?
Omkring bladet arbejder vi på højtryk for at give vores annoncører flere fordele i samarbejdet. Vi har haft kontakt med flere nye potentielle annoncører, hvor
nogle har set muligheden i et samarbejde med FUT, hvilket vi er meget glade for.
Vi ved dog, at nogle af vores faste annoncører på et tidspunkt vil vælge at holde
en pause, og derfor skal vi fortsat arbejde på at udbygge kredsen. Økonomien i
bladet er inde i en positiv udvikling.
Antallet af medlemmer er faldet en smule, men ikke til det niveau, som vi havde forventet efter vores forhøjelse af kontingentet. Vi håber meget, at vi i løbet af
sommeren kan få alle de nye elever i branchen som medlemmer, og der er stadig
plads til dine kolleger i foreningen.
Sammenholdt med, at vi har strammet op på økonomien, tyder alt på, at vi
når det forventede resultat med et mindre overskud.
Apropos branchens elever og unge, så har vi stadig fokus på dem. Vi har besluttet at gennemføre endnu en Elevtur Danmark i efteråret, som en introduktion til
branchen for primært nye elever.
Sammen med TUN er vi godt i gang med samarbejdet om at gøre det nemmere for branchens unge at rejse ud på praktikophold i udlandet. Vi har også
påbegyndt arbejdet med at udvikle et koncept, der skal formidle de muligheder
vores branche kan og vil give de unge i deres videre karriereforløb i branchen.
Vi håber derigennem at være med til at fastholde de dygtige elever, som uddannes i branchen.
Til de medlemmer, som har været elever (for nogle år siden), har vi også
mange tilbud. I dette nummer løfter vi endelig røgsløret for programmet for årets
store FUT-oplevelse, nemlig vores studietur til Kina i september. Jeg er overbevist
om, at vi med det program, der er sammensat, vil appellere til mange af vores
medlemmer, og vi ser frem til at få mange tilmeldinger til turen.
Peter Lenarth Landergren
Formand
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FUT-Stafetten 2005:

God og kompetent
service betyder alt
Klaus Malmgren er for tiden Sjakbajs i TV3's boligprogram ”Fra Skrot til Slot”, og der er
fart over feltet - det skal gå stærkt, og det har det såmænd altid gjort. Klaus har bl.a. arbejdet med mange filmkulisser rundt omkring i Danmark, ligeledes i Grønland. Han har
derfor også en stor berøringsflade med trælastbranchen – derfor dette interview.

1. Lidt om dig selv?
Jeg er oprindelig født i Japan, men
som ti-årig gik turen tilbage til Danmark. Siden 1996 har jeg arbejdet
som freelance, bl.a. med filmkulisser, og rejst i store dele af Europa
med udstillinger og butiksindretninger.
2. I hvilken forbindelse har du kontakt
med trælasten?
Jeg er uddannet tømrer for 15 år
siden, og har haft mit eget firma i
nogle år. Men så startede freelancekarrieren og med den et liv på farten.
Ligeledes er jeg på mange af de
forskellige opgaver ansvarlig for, at
tidsplan og økonomi holder, når det
gælder byggematerialer. Og deraf
har jeg megen kontakt med vores
leverandører – i dette tilfælde de
forskellige trælaster.
3. I hvilken forbindelse har du kontakt
med producenter?
Når jeg skal have nye ideer - det sker
som med så mange andre, at man
ser et smart produkt – så ringer jeg
til forskellige producenter for at
høre, hvordan tingene hænger sammen. Og får så ideer til, hvordan det
eventuelt kan kombineres med en
opgave. Sådan et tv-program, som
jeg er medvirkende i nu, kræver at
man er meget om sig hele tiden.
4. Hvilke fordele/ulemper har du ved at
have samhandel med tømmerhandlen?
Det kunne jeg snakke om i timevis men én af tingene, som jeg vil fremhæve, er tillid.
Tillid til, at det altid er den korrekte pris. Jeg ved godt, at der er
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virksomheder, som holder ”fødselsdag” fire-fem gange om året og
derfor kører knaldtilbud. Men når
man har en samhandel med en tømmerhandel, skal begge parter vise, at
man vil være loyal over for hinanden
- så man ikke finder ud af, at man
bare er et nummer i rækken og får
lov til at betale den højeste pris.
Men det er da klart, at kan man
sammen tilrettelægge nogle rutiner
for sit arbejde, og har det som en
aftale, så sparer man mange timer
på at bekymre sig om de småting.
5. Hvilke fordele/ulemper ser du ved
at handle med en producent?
En af de helt klare ulemper er, at
man hurtigt kan komme i lommen
på sådan én. Han har – som oftest
– kun ét produkt, er på ingen måder
fleksibel og kan måske nogle gange
komme til at glemme at se lidt nuanceret på tingene…
6. Er byggeriet i Danmark for dyrt?
Ja – på grund af for mange afgifter
og skjulte skatter, som lægges ind
alle vegne. Se bare på prisudviklingen på forskellige produkter – f.eks.
gips – hvor meget priserne er faldet
de seneste år. Det viser, at priserne
har været og er alt for høje.
Og på grund af dette begynder
folk at finde alternative veje – man
bliver opfindsom og får materialer
andre steder fra. Her tænker jeg på
nettet. Det er måske ikke så udbredt
med byggematerialer endnu, men
det kommer - er jeg sikker på.
7. Hvordan tror du handelsmønstret ser
ud om fem-ti år?
Jeg er af den helt klare, opfattelse at

specielt butikkerne er kommet for
at blive. Der hvor der ydes en god
og kompetent service, der kommer
folk også igen. Folk i dag vil have
ordentlig orientering og vejledning.
Derfor er de butikker, der vil satse,
også dem der vil overleve, for folk
gider ikke stå og høre på eksepdienter, der intet ved. Hermed siger
jeg også, at discountbølgen er ved
at vende – der er ikke mange håndværkere der gider give 300 kr. for en
boremaskine, for de ved udmærket
godt, at den ikke holder.
Men jeg er sikker på, at der stadig
kan findes mange billige materialer
andre steder, men så bliver det som
import fra et andet land, og så bliver
det unikke varer, der ikke umiddelbart findes her i landet.
8. Hvad mener du, tømmerhandlen kan
gøre anderledes/bedre? Her tænker jeg
også på, hvad vi skal gøre for at bevare
vores berettigelse i markedet?
Tømmerhandlen bør gøre op med
sig selv, om de vil servicere håndværkere eller om det skal være hr.
og fru Sovs. Et mix kan godt lade
sig gøre, men der skal være en klar
opdeling. Desværre er der en trend
på vej i den modsatte retning, og
der er sikkert mange håndværkere,
der ikke gider stå og glo på, at der
langes fire skruer og et læhegn over
disken til fru Madsen.
Det går bare ikke i længden - og
der må gøres en overvejelse fra
butikkernes side om hvad de vil.
Men vi ser jo en kædedannelse i
Danmark, og derfor vil jeg igen
fremhæve, at de der tør være specialbutikker, de vil stadig kunne have en
berettigelse i markedet.
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De unge FUTer mødte dette uhyre hos Vida Timber.

Spændende
elevtur
til Sverige
Så oprandt dagen, hvor vi igen skulle
mødes under uret til FUTs årlige
Sveriges-tur for elever.
Indlæggene her er bl.a.
skrevet af Martin Bager og
Erik Christoffersen.

”Under uret” var ikke svært
at finde for nogen – på
Københavns hovedbanegård.
Om end stemningen
ikke var højlydt – så kunne
vi se en glæde og forventning i alle dem, der nu var
mødt op, for nu skulle vi
til Sverige og se, hvordan
der arbejdes ude på alle de
fabrikker, som vi til daglig
hører så meget om.
Mange havde været
meget tidligt oppe for at
kunne nå at være på bussen
til kl. 07.00, men det gik,
selv om vi med lidt forsinkelse tordnede af sted mod
Helsingør.
Fra Hovedbanegården
gik turen direkte til Swedoor i Åstorp, som er den
største afdeling i koncernen.
Afdelingen er på ca. 5000
kvadratmeter og har 500
ansatte. De leverer til store
dele af Europa, hvor hovedparten går til Tyskland og
de nordiske lande.
Da vi ankom til Åstorp,
blev vi taget godt imod af
deres konsulent, som har
været ansat i virksomheden
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i 44 år som produktionschef. Vi fik en kort præsentation efterfulgt af rundvisning.
Rundvisningen bestod af
fire moduler – testcenter,
snedkeri, produktionshal
og varelager.
Det var meget interessant
at se, hvordan de testede,
forarbejdede, producerede
og pakkede deres varer klar
til levering.
Efter rundvisningen
var der mad og drikke i
kantinen, og menuen var
i dagens anledning ”pyt I
pände”.
Herefter gik turen videre
til Tarkett.
Vi ankom til hovedafdelingen i Hanaskog kl. 14.00,
hvor vi fik en præsentation

af koncernen, produkter og
kvalitet.
Da fabrikken havde nogle
strømproblemer på grund
af stormen midt i januar,
gik turen videre til deres
hovedlager i Broby, som
også er sidste stop for alle
produkterne, før de sendes
ud til diverse virksomheder
og forhandlere.
Det er dog ikke kun et
lager, der er også en vis
produktion, som består af
ca. 500 kvadratmeter gulv
i timen. De 150 ansatte er
fordelt med 30 sælgere og
120 i produktionen.
Efter endt rundvisning i
Broby gik turen til hotellet,
hvor vi fik en fin middag og
lidt til ganen efter en lang
og indholdsrig dag.

Sneen gav problemer
Om tirsdagen så vi Vida
Timber, Sveriges største privatejede savværkskoncern.
De står for ca. 1 mio. af de
80 mio. kubikmeter, der
bliver produceret i Sverige.
65% af træet bliver brugt til
tømmer, resten bliver lavet
til papir, flis, biogas osv. De
har eget forbrændingsanlæg, hvormed de opvarmer
hele den lokale by.
Vi var rundt og se hele
fabrikken, lige fra det fældede træ til det færdige
tømmer.
Vi hørte også lidt om de
problemer de har haft efter
den kraftige storm i januar
måned, som beskadigede så
mange træer, at de ikke må
fælde flere, før alt fra stormen er ryddet op. Et andet
problem efter stormen er,
at mange af træerne har
fået indre skader, så der er
mange, der ikke kan bruges
til T1.
Det var et rigtigt spændende og lærerigt besøg.
Senere på dagen skulle
vi have været ude i skoven,
hvor vi skulle se hvordan
en skovmaskine fungerede,
men på grund af sne sad
vi fast midt ude i ingenting - her sad vi så ca. 50
minutter, hvorefter vi endelig kom fri, så vi kunne
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komme hen til vores
hotel, hvor vi alle
nød en dejlig middag sammen.

Betontagsten og
heste…
På tredje og sidstedagen gik turen til
Edsvära. Her skulle
vi se en meget
effektiv og moderne
produktion af
betontagsten – BMC
i Aalborg var vært
ved vores besøg hos
Benders Tagsten.
Det var en yderst
god og grundig
gennemgang, vi fik
– her måtte vi gerne
tage billeder af produktionen, i modsætning til
vore andre besøg, hvor det
var os forbudt at anvende
kamera, når vi var inde
på fabrikkerne. Og det er
måske nok forståeligt.
Benders-fabrikkerne
er privatejet og er i disse
år inde i en meget kraftig
udvidelse for at kunne
følge med den stigende
efterspørgsel, som er på
verdensplan. Derfor har de
også fabrikker i Tyskland
og Grækenland.
På selve fabrikken i
Edsvära er der ansat ca. 150
personer. Fabrikken ser
ikke ud af meget, men der
køres i tre-holdsskift, og det
var meget imponerende at
se - hvor enkelt det så ud at
fremstille sådan en tagsten
i beton.

En af de flotte avlsheste på Bendersfamiliens stutteri.
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Først skal der røres lidt
beton, så lægges det i en
form, og så lidt maling på
for til sidst at komme i tørreovn. Alt sammen foregik
fuldautomatisk - med ganske få berøringer af mennesker, der kun tog stikprøver for at sikre et korrekt
produkt.
Dele af fabrikken lå desværre delvis stille i nogle
af de timer, vi var der, på
grund af daglig vedligeholdelse - men det gjorde ikke
opholdet mindre spændende. Så var der mere ro
til at spørge og høre om
de muligheder og ideer,
fabrikken går og arbejder
med. Alt dette foregik i
deres administrationslokaler, som bærer præg af, at
Benders-familien også er
meget hesteinteresseret.
Og dette skulle vi nu
heller ikke snydes for. For
i umiddelbar nærhed af
fabrikken ligger et af Europas største stutterier - det
var os ikke muligt at tælle
alle de heste, der var opstaldet, men der var mange…
Og familien Benders har
ikke ligget på den lade side,
når det gælder præmier og
avl. Stort set alt, hvad der
kan vindes af travpræmier,
er blevet vundet i årenes
løb. Og et ikke uvæsentligt
antal kommende vindere
løber rundt i Europa med
”Benders-blod” i årerne, da
avl også er en meget stor
del af stutteriets virke.
Til selve stutteriet er
tilknyttet en af Europas
førende hestetrænere og
-opdrættere. Han var ligeledes meget glad for at vise
os rundt, og spørgelysten
fejlede ikke noget, for det
var virkelig meget imponerende at se hele dette foretagende.
Den dag, vi var på besøg,
var der lige kommet et føl
til verden - og ude på marken gik omkring 50 andre
heste, så I kan nok forstå,
at det er en god forretning
at lave betontagsten!
■

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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Ændring i FUTs
bestyrelse
- Claus Krebs udtræder
Som følge af, at undertegnede har ansat FUTs
formand Peter som intern
sælger i ivarsson, har jeg
besluttet at træde ud af
FUTs bestyrelse. Dette med
baggrund i, at også Jens
Pedersen er ansat hos os.
Dermed er vi pludselig tre
personer fra samme virksomhed i FUTs bestyrelse,
hvilket naturligvis ikke er
holdbart. Da det er undertegnede, som er chef for de
to andre, er det naturligt,
at det er mig, som udtræder af bestyrelsen. Dette
sker i praksis medio juni.
Posten som kasserer overtages af Jens, som siden marts
har kigget mig ”over skulderen” for således at overtage opgaven i et glidende
forløb.
Med ovenstående beslutning søger vi også at sikre,
at der er en ligelig fordeling imellem leverandører
og trælasthandlere, idet
den nye mand i bestyrelsen
er Michael Levorsen fra
Elling Tømmerhandel. Ikke
fordi dette nødvendigvis
skal være afgørende for
bestyrelsens funktion/sammensætning, men fordi
vi i bestyrelsen mener, at
denne sammensætning
giver et godt sammenspil
og samarbejde omkring
vore målsætninger.

Sjovt og lærerigt
Det er med vemod, at jeg
træder ud af FUTs bestyrelse. Vemod, fordi jeg synes,
at det er sjovt og lærerigt at
deltage i bestyrelsesarbejdet med usædvanligt gode

Claus Krebs - udtræder af FUTs
bestyrelse.

bestyrelseskolleger. En
bestyrelse, som har vist sig
at kunne stå sammen om at
løfte den store opgave, det
har været - og stadig er - at
forsøge at bevare FUT som
en aktiv brancheforening i
fremtiden.
Som mange tidligere
bestyrelsesmedlemmer sikkert vil kunne bekræfte, så
giver bestyrelsesarbejdet
både personligt og for virksomheden fantastisk mange

gode og givtige kontakter.
Jeg kan kun anbefale alle
at ”søge” en plads i bestyrelsen, hvis man ønsker
sig personlig udvikling og
samtidig muligheden for
skabe et godt netværk på
tværs af branchen. Og så
er det helt gratis… selvom
det naturligvis kræver, at
man vil investere noget af
sin fritid i vores spændende
branche. Måske vi ligefrem
på næste generalforsamling
for første gang i mange år
kunne opleve et kampvalg!
Afslutningsvis vil jeg
benytte lejligheden til at
takke nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer
for et fantastisk godt samarbejde. Det er dejligt at se,
at nogle stadig ”brænder”
for branchen og for FUT,
som I gør. Jeg er sikker på,
at I er de rigtige til at sikre
FUT i fremtiden!
Med stor FUT hilsen
Claus Krebs

Ny mand i FUTs bestyrelse fra medio juni 2005:
Michael Levorsen, 34 år, ansat i
Elling Tømmerhandel A/S
– yderligere introduktion af Michael i næste blad.
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FUT Personaleinfo

LejNu A/S
Anders Bang Christoffersen
er ansat pr. 1. januar 2005.
Anders er 30 år og har
netop afsluttet en to-årig
markedsuddannelse.
Anders' primære jobfunktion bliver at videreudvikle
LejNu's servicekoncept
samt at indgå i den daglige
kundeservice.

Anders Bang Christoffersen

HUSK - DET ER GRATIS!
Offentliggør din virksomhedes nyansættelser, udnævnelser,
jubilæer, runde fødselsdage og andre begivenheder, som du
vil dele med de ca. 1.500 FUT-medlemmer, som læser dette
blad. Denne service tilbydes uden omkostninger for dig.
Henvendelse til:
FUT v/ Johan Juul Larsen
Tlf. 40 73 48 66 · jjl@danogips.dk

Find din nærmeste forhandler på www.danwo.dk

Vi sælger:
Lamelparket, lamelplank,
massive plankegulve, fliser,
klinker, hårdttræsbeklædning
og terrassebrædder
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Havnen i
Ilulissat.

Branchefolk i udlandet:

Udfordring mod nord
Mange branchefolk søger nye udfordringer og
inspiration i udlandet. Denne artikel, der er skrevet af
Mads Madsen, er den første i en serie, hvor FUT sætter
fokus på branchefolk i udlandet.
Af Mads Madsen
I 2002 solgte jeg min virksomhed, Træmadsen Skagen A/S, til Bygma A/S.
Siden jeg som helt ung
var udvekslingsstudent i
Portland, Oregon, i USA,
hvor jeg i et år boede hos
en amerikansk familie, har
jeg med mellemrum tænkt
på, at det kunne være
spændende at prøve at bo
og arbejde et andet sted
end i Danmark. Og da jeg
nu havde afhændet min
virksomhed, var alle muligheder åbne, så da Superbyg
KN A/S i september måned
2002 søgte medarbejdere
til Grønland, blev jeg hurtigt enig med mig selv om
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– ja, selvfølgelig skal jeg til
Grønland!
Sådan blev det. Den 1.
marts 2003 startede jeg i

Superbygs afdeling i Aalborg, hvor alt pakning af
gods til Grønland foregår
på Grønlandshavnen. Den

17. marts gik turen så videre til Ilulissat (Jakobshavn),
Superbygs nordligste afdeling i Grønland, beliggende
smukt i Diskobugten lige
ved udmundingen af Ilulissat Isfjord. Isfjorden har
den mest produktive isbræ
på den nordlige halvkugle,
så hele året rundt driver
der store smukke isfjelde
rundt, når man ser ud over
bugten.

Turistby nummer ét

Mads Madsen har været i Superbyg Ilulissat siden marts 2003.

Ilulissat er Grønlands
turistby nr. ét og Grønlands
tredjestørste by. Her bor
ca. 5000 mennesker - og ca.
3500 slædehunde. Omkring
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2005

hver anden turist, der besøger Grønland, kommer
også til Ilulissat. De største
attraktioner er Isfjorden
med de store isfjelde og
flyvning til indlandsisen,
der kun ligger ca. 40 km
herfra. Endvidere sejlads
og vandreture om sommeren, og hundeslædeture om
vinteren.
Jeg er ansat som butikschef for Superbygs afdeling
i Ilulissat, der består af byggemarked på ca. 750 m2,
to kolde haller på i alt ca.
800 m2 og udendørs plads,
hvor tømmer, støbebrædder m.v. opbevares. Vi er
p.t. fire medarbejdere, lige
nu to grønlændere og to
danskere. De to grønlandske medarbejdere taler
både grønlandsk og dansk,
mens vi to danskere kun
taler dansk. En del kunder
taler kun grønlandsk, så
derfor er det vigtigt, at vi
har medarbejdere, der er
dobbeltsprogede.
Superbyg KN A/S er i

Et kig indenfor
hos Superbyg i
Ilulissat.

dag ejet af Pisiffik (Dagrofa) med 60% og Danske
Trælast med 40%. Superbyg har fem afdelinger i
Grønland - i Qaqortoq,
Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og
Ilulissat.
Af hensyn til håndværkerne, hvoraf en stor del er
danske, åbner vi ligesom de
fleste trælaster i Danmark
kl. 7.00, og vi lukker kl.
17.00. Lørdag er åbningsti-

den fra kl. 8.00-12.00. Vores
faste arbejdstid i Superbyg
i Grønland er 47 timer om
ugen, plus det løse! Jeg bor
i et hus, som Superbyg ejer,
og som jeg lejer til en pris,
der er fastlagt i min ansættelsesaftale.

Nemt at falde til

og imødekommende, så
det var nemt at falde til
her i byen. Der er et godt
foreningsliv i byen, og hvis
man er udendørsmenneske
som jeg, står den primært
på hundeslædekørsel om
vinteren. Jeg har p.t. 15
slædehunde sammen med
den lokale dyrlæge. Den
lokale biograf kører på

De lokale grønlændere og
danskere er meget søde

...fortsættes næste side

Walter Jessen gruppen søger
En virksomhed i DLH koncernen

- dækker hele Østdanmark & Bornholm

Salgsmedarbejdere
for vore ekspanderende salgsafdelinger
ASNÆS

Stillingerne omfatter opsøgende salg, ordremodtagelse,
tilbudsgivning, forhandling med leverandører i købssituationen samt edb-registrering i Aspect/4.
Du vil indgå i et yderst velfungerende team af arbejdskolleger, og for den rette person er det et job med gode
fremtidsmuligheder.

BRØNDBY
TUNE
KARLSLUNDE

RINGSTED
KORSØR

God løn efter kvalifikationer.
Tiltrædelse: Efter nærmere aftale.
NYHED: SOM KUNDE I WALTER JESSEN GRUPPEN

Skriftlig ansøgning mrk. Salgsmedarbejder.

får du
nu mulighed for, på dine sædvanlige gode betingelser,
at handle i 6 stærke virksomheder, der er godt placeret i
hele ØstDanmark.

Sdr. Ringvej 27, 2605 Brøndby - Telefon 43 96 11 14 - Telefax 43 96 10 52

Kontaktperson: Salgsdirektør Michael Arent.

Motorgangen 1-5, 2690 Karlslunde - Telefon 46 15 20 91 - Telefax 46 15 24 99

Mellem Broerne 10, 4100 Ringsted - Telefon 57 61 00 50 - Telefax 57 67 01 81
Ørnumvej 10, 4220 Korsør - Telefon 58 37 00 13 - Telefax 58 37 00 30

Walter Jessen A/S · Sdr. Ringvej 27 · 2605 Brøndby
4396 1114 · www.wj.dk
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Industrivangen 1, 4550 Asnæs - Telefon 59 65 22 07 - Telefax 59 62 87 07

graﬁsk produktion: oestreklame.dk

Industrisvinget 1-5, Tune, 4000 Roskilde - Telefon 46 16 24 00 - Telefax 46 13 89 76

Tilbud er gældende i november - december 2004 samt januar-februar 2005. Alle priser er excl. moms, og gælder fragtfrit leveret på Sjælland og brofaste øer, excl.
broafgift, ved køb for min. kr. 2000,- excl. moms, såfremt andet ikke er nævnt. Mellemsalg forbeholdt, eller så længe lager haves. Forbehold for trykfejl.
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fortsat fra side 9:
foreningsbasis med frivillig
arbejdskraft, og den bruger
jeg også tid på om vinteren.
Om sommeren står den for
mit vedkommende meget
på sejlads og vandreture
i fjeldet, med eller uden
slædehunde, så fritiden er
hurtigt brugt. Der skal jo
også være tid til det sociale
liv, og en tur i byen bliver
det også til ind imellem.
På grund af byens nordlige beliggenhed er Ilulissat
det man kalder for en lukketvandsby, og det betyder,
at vi ikke får forsyninger
udefra med skib i perioden
fra midten af december til
midten af april. Det kræver
en god planlægning af ind-

køb til lager i efteråret, så
man har nok til vinterperioden, hvor forsyninger udelukkende kan flyves ind.
Fra 1. december til 13.
januar er det mørketid her
i Ilulissat. Solen kommer
ikke op over horisonten, så
der har vi kun lidt lys trefire timer om dagen, resten
af tiden er det mørkt. Til
gengæld tiltager dagene
meget hurtigt, når solen
kommer tilbage, og om
sommeren går solen slet
ikke ned fra ca. 20. maj til
25. juli.

Gør-det-selv på vej ind
Omsætningsmæssigt er
salget til professionelle den
største del her, men der

er ikke nogen tvivl om, at
”gør-det-selv” bølgen også
er på vej hertil. Langt de
fleste bor til leje hos INI
A/S, det hjemmestyreejede
boligselskab, men i de senere år er der bygget mange
andelsboliger og private
boliger med fordelagtig
belåning. Efterhånden
som der bliver flere boligejere, vil interessen for at
vedligeholde og forbedre
egen bolig helt sikkert stige
mærkbart.
Det meste byggeri er lette
trækonstruktioner, så hvis
bare soklen er støbt inden
frosten for alvor sætter ind,
er der ikke noget i vejen
for at bygge om vinteren.
Der bliver også støbt sokler om vinteren, men det

påvirker naturligvis prisen
i den forkerte retning for
bygherren.
Sortimentet her ligner
meget det, der er i danske
trælaster, men på byggemarkedssiden er der naturligvis mange produkter specielt til haven - som f.eks.
plæneklippere - vi ikke har
her!
En af de mere specielle
varegrupper her er materialer til hundeslædebygning.
Her sælges der mange
plastmeder og stålmeder og
så bruges der typisk støbekrydsfiner eller 25x200 u/s
hvl. 4 s. til vanger/meder,
og 19x175 u/s til tværbrædder til at sidde på.

En god fremtid i Grønland
Jeg har nu været her i Ilulissat i lidt over to år. Jeg
er stadig meget glad for
at være her, og har derfor
ingen aktuelle planer om at
tage herfra. Jeg tror på en
god fremtid for Superbyg
her i byen, og for byen i
det hele taget. Jeg tror, at
den kommende tid bliver
meget spændende, og jeg
vil gøre mit til, at Superbyg
får en god udvikling her
lokalt.
■

Fugt i fugen:

Hvor var dansk byggeri uden fugepistolen?
Onsdag den 2. februar
brugte 21 branchefolk en
aften på at få lidt mere styr
på fuger og vådrum.
Efter en gang gode danske bøffer tog Ardex og
Danogips over og gennemgik regler og love omkring
vådrum, belastningsgrader,
konstruktionsmuligheder
og løsningsforslag.
Efter kaffen stod Jens
Dons fra Byggeskadefonden for en tankevækkende
"skræk-kampagne" midt i
valgkampen – ikke om poli-
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tik, men om hvor problematiske fuger er, og hvor
stor tiltro der er i byggeriet
til, hvad og hvor meget en
fuge kan klare. Han stillede bl.a. deltagerne dette
spørgsmål: "Hvor var dansk
byggeri uden fugepistolen?"
Det var en aften, som gav
mange af deltagerne lidt at
tænke over og tale om.
Tak til Ardex og Danogips for værtsskabet og
indlæggene, og tak til Jens
Dons for hans deltagelse og
indlæg.

Der blev lyttet opmærksomt på "Fugt i fugen"-arrangementet 2. februar.
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Nye taglægter
pr. 1. maj 2005
Senest den 1. januar 2006 skal vi til at vænne os
til en ny dimension i trægalgerne på trælasterne
landet over - 38 x 73 mm T-1 Taglægter.
En ny brancheaftale er indgået med begyndelse
pr. 1. maj i år, dog med en overgangsperiode på
otte måneder.
Dette blev konklusionen
på den senere tids mange
drøftelser mellem byggeriets organisationer samt
Arbejdstilsynet. Den nye
aftale erstatter den hidtidige gældende aftale fra
1996, som blev fornyet i
1999, og som vi hermed
har fulgt de seneste seks år.
- Det helt nye ved denne
brancheaftale er, at aftalen
har den bredde i branchen, som den har. Der
er i aftalen deltagelse fra
Trælasthandlerunionen,
Træbranchens Oplysningsråd, Dansk Træforening,
Danske Træindustrier,
Dansk Byggeri, Fagforbundet Træ-Industri-Byg samt
ikke mindst Arbejdstilsynet, udtaler Kaj Albertsen,
direktør ved Rold Skov
Savværk, som ved forhandlingerne om aftalen har
repræsenteret Danske Træindustrier.
Med den nye aftale får
alle parter et bedre og
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2005

mere nutidigt produkt, som
opfylder de krav og normer, vi alle kræver i disse
dage. Først og fremmest får
håndværkerne nu en øget
sikkerhed i tagsagerne, så
de med god samvittighed
kan undlade f.eks. net, stillads m.v., som der tidligere
er fremsat forslag om. De
tungeste argumenter kom
slutteligt fra de udførende,
via en række udsagn/fordele, som talte for 38 x 73
mm dimensionen, frem
for 45 x 61 mm, som også
tidligere blev luftet som en
mulighed. Her kan nævnes,
at tykkelsen er den samme
som tidligere, og dette
bevirker enkel tilpasning i
forbindelse med tilbygninger osv.
Nu mangler vi så blot at
se, hvordan vi i trælastleddet tager imod det nye produkt, som i andre kredse
hilses meget velkommen.

ByggeBasen
tips & tricks:
Spring over
hvor gærdet
er lavest!
Som du kan se i midteropslaget,
har ByggeBasen udarbejdet et brugerkort,
der giver dig tips og tricks til, hvordan
ByggeBasen bliver dit vigtigste
værktøj på arbejdet.
Brugerkortet giver dig:
▼
Tips om den nemmeste adgang til
ByggeBasen - uden brug af password
▼
Tricks til at finde de bedste
salgsargumenter
▼
Samt masser af gode råd om
www.ByggeBasen.dk

Vil du vide mere?
Kontakt ByggeBasen på

45 80 78 77

Claus Wiuff.
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Hold 2 fra Byggeteknisk Uddannelse for Trælastfolk.

Evaluering af
Byggeteknisk
Uddannelse for trælastfolk

Hold 1 fra Byggeteknisk Uddannelse for Trælastfolk.

Vi har nu i bestyrelsen afsluttet
første del af evalueringen af den
netop gennemførte Byggetekniske
uddannelse for trælastfolk.
Når vi siger første del af
evalueringen, skal det forstås som den del, der er
gennemført på kurset, som
blev afsluttet i begyndelsen af februar. Anden del
består af interviews med
seks tilfældige udvalgte
deltagere og deres arbejdsgiver tre måneder efter kursets afslutning.
Det vi har kunnet se ud
af evalueringen, som er
gennemført på kurset, er at
deltagerne generelt er tilfredse med forløbet. Flere
peger på nogle få mindre
skønhedsfejl, som vi har
taget til efterretning. Mange af de elementer, som var
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lagt ind i kursusforløbet,
har vi fået ros og positive
tilbagemeldinger på, så vi
tør godt sige, at vores målsætning omkring kursets
indhold er blevet opfyldt.
Flere af deltagerne har
ønsket, at der var mere
tid til materialeudtræk
og mængdeberegning på
det sidste modul. Dette
budskab har vi forstået og
er gået i dialog med Vitus
Bering (teknisk skole i Horsens) omkring at udvikle et
to-tre dages kursus udelukkende med materialeudtræk og mængdeberegning
som en overbygning på
kurset.

Lidt udpluk fra evalueringen:
”En god idé, hvis den bliver finpudset lidt
– perfekt til det næste hold - tak!”
”Kunne godt bruge mere tid – evt længere
moduler.”
”Man fik en indsigt i nogle ting, man ikke
normalt tænker på i hverdagen – lærerne var
kvalificerede og gode!”
”Rigtig mange gode ting, som kan bruges i
hverdagen.”
”Til kl. 20 mandag var lige længe nok…”

Her på siden er ”holdbilleder” fra de to gennemførte kurser. På FUTs

hjemmeside er der flere og
mulighed for at downloade
disse.
■
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Vi giver dig
gode kort på hånden...

Her har siddet et

ByggeBasen
tips & tricks brugerkort.

Har du ikke fået kortet,
eller vil du gerne have flere,
så kontakt ByggeBasen
på tlf. 45 80 78 77
eller på tun@tun.dk

ByggeBasen HotLine - tlf. 45 80 78 77

- Coaching er når
vi frigør potentialet...
Af Christian Dinesen,
Certificeret Coaching Træner
At skabe præstationer er
blevet dagligdag i byggebranchen. Spillende trænere og fokus på meromsætning pr. kunde er med til at
øge kravene til lederrollen.
Så hvordan bruger vi
coaching til at fungere i en
omskiftelig verden, hvor
forandringer er dagligdag
og resultaterne er i fokus?
Coachingen er en adfærd
og et værdisæt, som hjælper
lederen til at fokusere på
sine medarbejdere og kolleger. Dermed hjælper coaching til at frigøre resourcer og skabe resultater.

Hvordan ser det ud i vores
hverdag?
Coaching giver lederen
mulighed for at sætte en
ramme, hvori medarbejderen kan udfylde sin rolle
i forhold til at udføre de
opgaver, der giver medarbejderen og virksomhed
et godt resultat på bundlinien.
Det betyder, at coaching
har indvirkning på at
skabe medarbejdere, der
arbejder med de opgaver,
der giver mening for egen
karrieretilfredshed, og som
samtidig giver værdi i form
af fortsat udvikling.
Den tilfredse medarbejder, der går op i sin
rolle, og som brænder for
at udvikle sig selv og sit
arbejdsområde, har også
overskud til at give kunder-
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Christian
Dinesen (tv) og
Niels Henriksen
er specialister
i coaching
- og som FUTmedlem får du
nu chancen for
at deltage på et
seminar. Læs
mere på side 16.

ne den optimale service.
Som coach motiverer og
inspirerer lederen gennem
coaching og uddelegering,
så alle medarbejdere har
fokus på mål og retning.
Lederen skal motivere
teamet til fortsat succes.
Medarbejderen vil gerne
tage og have ansvar. Faktisk
vil vi helst afprøve vores
egne ideer først, før andre
kommer med deres. Det
giver en følelse af selvtilfredshed og oplevelsen af
at have indflydelse og medbestemmelse. Alle mennesker har brug for at føle sig
betydningsfulde.

Fra styring og kontrol til
spillerum
Coaching bidrager til, at
medarbejderen selv tager
beslutning om, hvad der

kan gøres for at nå det
definerede mål, hvordan
det kan gøres og hvornår
det er realistisk. I tæt samarbejde med lederen, der
coacher imod de overordnede strategier og budgetter, kan medarbejderen
vælge ”metodefrihed” og
dermed selv bestemme,
hvordan opgaven skal løses.
Denne indflydelse giver
positiv energi og oplevelse
af at kunne mere, nu hvor
medarbejderen selv kan
bestemme. Med andre ord
sætter lederen rammen,
og medarbejderen vælger
opgave og løsningsmodel.
Dette er med til at begejstre medarbejderen, og vi
ser, at lederen i højere grad
kan skabe resultater gennem andre. Den nye lederstil gennem blandt andet
coaching medvirker til en

højere grad af effektivitet
og kvalitet i opgaveløsningen.
Spillerummet for medarbejderen fører til god
kundeservice og udvikler
medarbejderens kompetencer og fortsatte udvikling.
Når medarbejderen kan
afprøve gode idéer og føre
dem ud i livet, giver det en
stor tilfredstillelse.
Coaching er baseret på ligeværdig dialog og sparring.
Coachen stiller spørgsmål,
og medarbejdere og kolleger har svaret. Gennem
refleksion og egen indsigt
finder vi svaret på, hvad
der virker bedst for den
enkelte. Når jeg har fundet
ud af, hvad der virker bedst
for mig, tager jeg i højere
grad et mere naturligt ejerskab for min rolle, ansvar
og opgaveløsning.
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Medarbejdertilfredshed
betyder kundetilfreds
og resulterer i øget
lønsomhed
For virksomhederne handler det om at forstå og
dyrke begge sider af loyaliteten, både den der gavner
virksomheden, og den der
gavner den enkelte medarbejder. På denne måde får
begge parter noget ud af
samarbejdet.
Coachingen bidrager til
at sætte mål, hvorved fokus
og retning synliggøres for
alle parter.
Når de definerede opgaver har en værdi, løses de
med glæde og engagement.
Dette oplever kunderne.
Når vores kunder oplever
kompetente, glade og engagerede medarbejdere, kommer de tilbage. Dermed er
medarbejderne de bedste
ambassadører for at flere
og nye kunder kommer til.
Nogle af fordelene ved
coaching er:
- Giver en ny platform for

at udvikle og gøre virksomheden parat til forandringer.
- Resulterer i øget jobtilfredshed og derved til at
holde på værdifulde medarbejdere.
- Virksomheden er attraktiv for nye medarbejdere.
- Coaching kan bruges på
alle niveauer og i alle dele
af virksomheden.

gen, og at vi lærer ved at
gøre nye tiltag.
- Mennesker i vækst er
virksomheder i vækst. Kunderne oplever høj service.

Hvordan kommer vi igang
og videre?
Coaching er en praktisk
kompetence, som alle der
arbejder med mennesker

LÆS OM FUTs COACHING-AFTEN
PÅ NÆSTE SIDE
- Der bruges et ensartet
sprog og udtryk, som alle
kan forstå og bruge.
- Fokus er på udvikling af
den enkelte for at sikre realisering af virksomhedens
strategi.
- Coaching lægger vægt
på det unikke potentiale i
den individuelle medarbejder og leder.
- Coaching legaliserer, at
fejl er en del af udviklin-

kan lære. Ved at opnå egen
indsigt som leder, kan lederen skabe udsigt for at støtte medarbejderen i at blive
bedre og tage ansvar for
egen succes og egne mål.
Træning og træning er
kodeordet. En blanding
mellem at være på uddannelse og træne videre hjemme i virksomheden, med
støtte fra professionelle
trænere, er en anbefalelses-

værdig løsning. At komme
fra styring og kontrol til
spillerum tager tid. Vi skal
afkode vores gamle vaner
og rutiner ved at tilegne en
adfærd, der bygger på, at
alle i virksomheden har en
berettigelse og vi alle har
noget at byde ind med.
Coaching kan læres af
flere omgange og behøver
genopfriskning. Vi er i konstant læring, og derfor skal
vi sikre, at virksomheden
giver spillerum til læring i
og udenfor virksomheden.

Når vi udvikles, kan vi også
udvikle andre
Hvis du vil vide mere om
coaching i byggebranchen
kan du deltage i FUTs seminar i samarbejde med Moth
& Partners og Dinesen
Gruppen. Seminaret afholdes hos Kwintet Kansas i
Odense den 26. maj 2005
kl. 18.00.
Læs om arrangementet
på næste side.

GRÅ FACTS
B10-MARKETING

Let tilgængelig viden om cement og beton
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AALBORG CEMENT® er sikkerhed for, at den
nyeste viden er til rådighed via:
• Hjemmeside
• Cement & Beton bogen
• Personlig/teknisk rådgivning
• Kalender med fagligt indhold
Det er din sikkerhed for, at du kan levere et solidt
stykke håndværk i mørtel og beton, der holder.

Aalborg Portland A/S
www.aalborg-portland.dk
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I samarbejde med Moth &
Partners og Dinesen Gruppen arrangerer FUT en
tema-aften om coaching.
Tema-aftenen henvender sig til lederen på alle
niveauer, som ønsker at få
afklaret sit lederskab og
sine udviklingsmuligheder
og derfor gerne vil vide
mere om coaching.
Coahing kan kort defineres som en samtale for
lederen i en proces, hvor
der indgår en coach og
en leder. Coachens rolle
er at lytte interesseret og
spørge aktivt. Lederen får
på denne måde afklaret sit
lederskab og sine udviklingsmuligheder, og bliver
gennem dialogen i stand til
at træffe de rigtige valg.
Coaching giver overblik
til at reflektere over spørgsmål fra coachen, indblik i
egne ressourcer, klarsyn til
handling og dermed et prioriteret fokus. Med andre
ord strukturerer coaching
din vej til målet, samtidig
med at der gives plads til
løbende evaluering.
Der er altså lagt op til
nogle spændende timer hos
Kwintet Kansas i Odense
torsdag den 26. maj 2005.
Ses vi?

Tema-aften:
Coaching

STED OG DATO
Kwintet Kansas
Blangstedgaardsvej 66
5220 Odense SØ
Torsdag den 26. maj 2005
kl. 18.00-21.00

PROGRAM

MÅLGRUPPE

Kl. 18.00:
Velkomst v/direktør Niels Henriksen,
Moth & Partners, og direktør Christian Dinesen,
Dinesen Gruppen, og FUT.

FUT-medlemmer som ønsker at få et
indblik i, hvordan coaching er et værktøj til at udøve bedre ledelse.

Kl. 18.10: Kansas Kwintet er vært ved en let middag.

Arrangementet er gratis.

PRIS

Kl. 18.40: Præsentation af Kansas Kwintet.

INFORMATION

Kl. 19.00:
Christian Dinesen:
• Hvad er coaching?
- Reflektion over eksemplet
- Den gode coach
- 5 gyldne regler for god coaching
- Praktisk eksempel
• Hvorfor coaching?
• Hvorfor er coachende adfærd en af de mest
efterspurgte kompetencer for ledere?

Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14.

Kl. 20.45:
Niels Henriksen:
• Hvordan kommer jeg videre med coaching?
Kl. 21.00:
Christian Dinesen og Niels Henriksen:
• Afslutning og mulighed for uddybende spørgsmål

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i tema-aften
om coaching torsdag
26. maj 2005.

Tema-aften om coaching
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 11065Tilmelding 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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SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 16. MAJ 2005!
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IVARTEGL® KERAMIK P» TOPPEN
IVARSSON HAR FULDT SORTIMENT AF IVARTEGL® I ET UTAL
AF FARVER OG I  FORSKELLIGE FORMER OG OVERmADER

IVARTEGL® #LASSIC MED DEN lNE
STRUKTUR OG OVERmADE SAMT DET
OMFANGSRIGE SORTIMENT GR DENNE
KERAMISKE TAGSTEN TIL DEN FULDENDTE
KLASSIKER
IVARTEGL® 6ENTURA MED DEN BLDE
LINIEFRING GIVER DEN TRADITIONELLE
VINGETAGSTEN NYE DIMENSIONER
$EN SPECIELLE DYBDEFALD SIKRER STOR
TTHED SAMT PERFEKT PASFORM P»
ETHVERT TAG
IVARTEGL® -AGNA ER DEN STORE
KERAMISKE TAGSTEN MED DEN VELPRO
PORTIONEREDE LINIEFRING GR B»DE
MONTAGE OG DET FRDIGE RESULTAT TIL
EN KONOMISK PERFEKT LSNING
IVARTEGL® 0LANO ER ET TIDSLST
DESIGN MED EN KONSEKVENT LINIE
FRING OG KLAR STRUKTUR I OVERmADEN
IVARTEGL® 0LANO SKABER EN HELT
SPECIEL SKYGGE OG KONTURDANNELSE
P» TAGET

IVARSSON  CO !3
KOMETVEJ  $+  2DEKRO
TLF   FAX  
WWWIVARSSONDK INFO IVARSSON
L

L

L

Spånplader
til ethvert
formål
NOVOPAN TRÆINDUSTRI 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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FUT STORTUR 2005:

KINA - er du klar?
Så byder FUT Kina op til dans! Nu får FUTs medlemmer en enestående
mulighed for at opleve en kultur og natur, som er helt og aldeles anderledes
end den vi kender. Kina er et land i kæmpe vækst, og det gør sig ikke
mindst gældende indenfor byggebranchen.
Årets store oplevelse finder sted i dagene 15.-24.
september 2005. Turen går
til Shanghai og Suzhou i
det østlige Kina. Turen er
planlagt i tæt samarbejde
med flere velkendte danske
virksomheder og med Samson Travel, som er teknisk
rejseleder på turen.
Udgangspunktet for
turen har været at give
vores deltagere en indsigt i
Kinas produktion af byggematerialer, bl.a. til det danske marked. Hvorfor køber
vi i stor stil produkter, som
bliver fabrikeret tusindvis
af kilometer hjemmefra, og
hvorfor har dette kinesiske
marked så stor indflydelse
på priserne i vores lille
Danmark?
Derudover får man også
muligheden for at komme
tæt på kinesernes måde at
leve på, og ligeledes byder
turen på sociale og kulturelle arrangementer af høj
karakter.

Denne enestående 10
dages tur kan - takket være
bl.a. turens værter - tilbydes
til en utrolig billig pris.

Paradis på jord
Den første del af turen
foregår I Suzhou, som ligger ca. 150 km vest for
Shanghai. Suzhou kaldes
for Østens Venedig.
(”I himlen finder man
paradiset. På jorden finder
man Suzhou” Kinesisk ordsprog)
Efter ankomst om fredagen vil en dansk erhvervskonsulent fra South Denmark Asia Office byde os
velkommen og fortælle om
Kina, samt om områderne
omkring Shanghai og Suzhou. Denne aften vil der
være mulighed for afslapning, hygge og spisning i
Fiskerens Have (Wangshi
Garden), hvor man byder
på masser af kinesisk
underholdning.

Lørdag og søndag byder
på spændende sightseeing.
De gamle haver i Suzhou,
besøg på silkeindustri og
en heldagstur til Tongli
”water town”, hvor vi sejler
ad vandvejene imellem
flere små byer, med mulighed for at studere det helt
specielle landskab og arkitekturen.

Byggeplads- og
fabriksbesøg
Mandagens program byder
på nogle interessante byggepladsbesøg i Suzhou,
hvor Jes Jensen fra JJN
Consulting, Engineering
and Project Management
er vært. Jes Jensen er - som
navnet lyder - dansk og driver entreprenørvirksomhed
i Kina. Vi vil se, hvordan
arbejdsforhold og byggepladsstyring foregår i det
kinesiske. Senere på dagen
vil vi skifte destination og
køre med bus til Shanghai.

Ved ankomst til et godt
hotel, centralt placeret i
Shanghai, får vi en introduktion til Shanghai af det
danske konsulat.
Om tirsdagen vil vi køre
på fabriksbesøg på havnen
i Shanghai. Derefter er der
arrangeret fælles City-sightseeing, hvor vi bl.a. besøger
Yu Garden, Buddha Temple, Shanghai Museum m.m.
Om aftenen er der arrangeret sejlads på Huangpu
River, hvor vi ser den storslåede by fra vandsiden.

Krydsfinermøller
Onsdagen står i DLH’s
tegn. DLH afhenter os på
hotellet i bus, som kører
os ca. 100 km sydpå til
Jiaxing, hvor vi skal se to
krydsfinermøller. Møllerne
her i området har hver sin
arbejdsopgave. Opskæring
og limning foregår på hver
sin mølle. Derefter går
turen ned til floden, hvor
vi skal spise på en flydende
restaurant, lige ved en gammel kinesisk by, som skulle
være helt speciel.

Moland og Maersk

Hengshing Peninsula hotel (tv), hvor vi skal bo i Shanghai. I baggrunden byens vartegn, Oriental Pearl TV-Tower.

Om torsdagen overtager
Moland værtsskabet. På
havnen i Shanghai, som
i øvrigt er verdens tredjestørste havn, ligger en
gulvfabrik, hvorfra Moland
opkøber en stor del af
deres lamelgulve. Vi får
her muligheden for at
se hvordan lamelgulvene
produceres, og vi får lige-
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ledes en orientering om
produkterne og deres vej til
Danmark.
Herefter vil Moland være
vært ved en frokost på en
god kinesisk restaurant.
Om eftermiddagen har vi
fået mulighed for at besøge
Maersk Sealand Shanghai.
Vi skal se miljøet på de
store havneterminaler, herunder vil Maersk orientere
om deres bedrifter i Kina.
Moland tilbyder herefter
aftensmad på hotellet.
Fredagen bliver med et
kort fabriksbesøg, hvorefter
eftermiddagen vil være til
egen disposition.
Om aftenen arrangeres
der Farewell Dinner med
underholdning og fælles
hygge.
Lørdag går turen hjem til
Danmark; Shanghai-København non-stop.

Priser m.m.
Prisen for turen vil være kr.
13.500,- pr. person. Eventuelle tillæg er enkeltværelse på de to hoteller (kr.
2100,-) og tilslutningsfly

Farewell dinner, inkl.
underholdning, excl. drikkevarer.
Alle bustransporter til og
fra faglige besøg.
Dækning af ansvarsrisiko
i henhold til EU-lovgivningen.
Bidrag til rejsegarantifonden.
Dansk teknisk rejseleder
under hele arrangementet.
Den imponerende indgang til gulvfabrikken, som rejsedeltagerne skal besøge.
Moland køber en stor del af sine lamelgulve fra denne fabrik.

med SAS fra provinsen (kr.
650,-).
Prisen for turen inkluderer følgende:
Flybilletter fra København til Shanghai og retur
på økonomiklasse. Alle lufthavnsafgifter, dansk statsafgift og en-route afgifter.
Alle transfers mellem lufthavn og hoteller med lokal,
engelsktalende guide.
Ophold på ovennævnte
førsteklasses hoteller i Suzhou og Shanghai, hhv. tre
og fem nætter.
Buffet morgenmad på
hotellerne hver dag.

Alle service charges og
taxes på hotellerne.
Lunch på hotellet på
ankomstdagen i Suzhou,
ekskl. drikkevarer.
Halvdages sightseeing i
Suzhou med engelsktalende lokal guide.
Heldags tur til Tongli,
inkl. lunch på lokal restaurant, ekskl. drikkevarer.
Transfer mellem Suzhou
og Shanghai.
Halvdages city-sightseeing
i Shanghai med engelsktalende lokal guide.
Aftencruise på Huangpu
River.

Du er velkommen til at
tilmelde en ledsager på
turen, alder dog min. 18 år.

Turen dag for dag
Torsdag d. 15/9-05:
Kl. 18.30 – afgang fra
Kastrup non-stop Shanghai.
Fredag d. 16/9-05:
Kl. 10.50 lokal tid –
ankomst Shanghai. Buskørsel til Suzhou. Frokost på
hotellet samt introduktion
fra SDAO. Eftermiddag
til egen disposition. Aftenhygge i ”Fiskerens have”.

...fortsættes næste side

TIP 13 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra fredag den 6. maj 2005 kan du på www.fut.dk
afprøve din viden og forsøge at tippe 13 rigtige.
Sidste frist for svar er mandag den 30. maj 2005 kl. 16.00.
Blandt de rigtige besvarelser trækkes der lod om
4 biograf-billetter. Er DU dygtig nok..??
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2005
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ulykkestilfælde, indtruffet efter afgivet bestilling,
samt dødsfald, der overgår
deltageren eller dennes
nærmeste familie, koster kr.
500,- pr. person.
Denne forsikring kan
KUN tegnes samtidig med
tilmeldingen.

Rejseforsikring:
Den offentlige sygesikring
dækker ikke for rejser
udenfor Europa, hvorfor
hver enkelt deltager vil få
tilsendt tilbud på en rejseforsikring fra Europæiske
Rejseforsikring A/S gennem Samson Travel.
fortsat fra side 19:
Lørdag d. 17/9-05:
City-sightseeing i Suzhou.
Resten af dagen til egen
disposition.
Søndag d. 18/9-05:
Heldags sightseeing tur til
Tongli ”Watertown”.
Mandag d. 19/9-05:
Besøg på byggepladser i
Suzhou. Transfer til Shanghai. Introduktionsaften ved
konsulatet.
Tirsdag d. 20/9-05:
Fabriksbesøg. City-sightseeing i Shanghai. Aftensejlads
på Huangpu River.
Onsdag d. 21/9-05:
DLH-dag: Besøg på krydsfinermøllerne i Jiaxing samt
frokost på floden.
Torsdag d. 22/9-05:
Moland-dag: Fabriksbesøg
på gulvfabrik på havnen
i Shanghai samt frokost.
Besøg hos Maersk Sealand
Shanghai. Fælles spisning
med Moland som vært.
Fredag d. 23/9-05:
Fabriksbesøg. Eftermiddag til egen disposition.
Farewell dinner i Dai Jia
Chun med underholdning.
Lørdag d. 24/9-05:
Kl. 13.40 – afgang fra
Shanghai non-stop.
Kl. 18.40 dansk tid –
ankomst til Kastrup.
Mindre ændringer i programmet kan forekomme!
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Tilmelding:
Tilmeldingsfrist er senest
den 1. juni 2005. Tilmeldingskuponen på næste
side skal sendes til Samson
Travel, sammen med vedlagt check på kr. 3.000,- pr.
deltager som depositum.
Restbeløbet skal være
Samson Travel i hænde
senest den 8. august 2005.

Bekræftelser:
Bekræftelse på tilmelding
til turen vil blive udsendt
straks efter tilmelding.
Bekræftelse på det endelige
program, afgange, ankomster og adresser på hoteller
samt deltagerliste vil blive
udsendt medio august.

Afbestillingsgebyrer
Ved modtaget, skriftlig
afbestilling til Samson Travel:
Senest 31. maj: kr. 500,pr. person.
- fra 1. juni: kr. 3000,- pr.
person.
- fra 1. juli: 50% af rejsens
pris.
- fra 8. august: hele rejsens pris.
Afbestillingsforsikring,
der dækker ovenstående
afbestillingsgebyrer i tilfælde af alvorlig sygdom eller

Ændringer i programmet
FUT og Samson Travel
forbeholder sig ret til at
ændre i rejseprogrammet,
hvis dette skønnes nødvendigt og hensigtsmæssigt for
turens bedst mulige gennemførelse.

Ansvar
Rejsens arrangører tager
i øvrigt forbehold for evt.
ændringer i valutakurser,
internationale flypriser og
offentlige afgifter m.v., ligesom man ikke påtager sig
ansvar for force majeure,
forsinkelser o.l., som skyldes vejrlig eller andre
forhold, som man ikke har
indflydelse på.
Rejsens pris er kalkuleret
efter gældende valutakurser
per 16. marts 2005.

STED OG DATO
Kina
Afgang fra København
15. september 2005 kl. 18.30.
Hjemkomst til København
24. september 2005 kl. 18.40.

MÅLGRUPPE
Alle med rejselyst og interesse i
udviklingen i fjerne lande, samt med
lyst til en oplevelse ud over det normale.

FORMÅL
At give indblik i Kina og landets gøremål inden for byggebranchen, samt at
give deltagerne en oplevelse kulturelt
og socialt, sammen med andre kolleger fra branchen.

PRIS
Kun kr. 13.500,- pr. person.
Depositum ved tilmelding er
kr. 3.000,- pr. person.
Tillæg for enkeltværelse er
kr. 2.100,- pr. person.
Tillæg for tilslutningsfly fra
provinsen er kr. 650,- pr. person.
Tillæg for afbestillingsforsikring
er kr. 500,- pr. person.

DELTAGERANTAL
Minimum 20 personer.
Maksimum 40 personer.

LINKS
www.sdao.dk
www.maersksealand.com
www.dlh-timber.dk
www.moland-skive.dk
www.samson-travel.dk

Kontakt
Har du spørgsmål til turen
bedes du kontakte FUT
– Johan Juul Larsen på
tlf. 40 73 48 66 eller Peter
Landergren på tlf. 74 74 39
93, begge efter kl. 19.00 på
hverdage.
Har du spørgsmål af rejseteknisk karakter, bedes du
kontakte Samson Travel,
Hans J. Wellejus, på telefon
98 42 78 00.
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TILMELDINGSKUPON...

Med FUT til Kina i september 2005
(Udfyldes med blokbogstaver)
Fulde navn (som det fremgår af pas):
Pasnr.:

Udløbsdato:

FUT-medlemsnr.:

11065–

Privatadresse:
Privat tlf.nr.:

Privat email:

Firmanavn:
Firmaadresse:
Firmatlf.:

Mobil tlf.:

Firma email:

Evt. ledsagernavn (som det fremgår af pas):
Ledsagers pasnr.:

Udløbsdato:

Jeg/vi ønsker at deltage i FUTs grupperejse til Kina i perioden 15.-24. september 2005
i henhold til rejseprogrammet i FUT-blad nr. 2-2005. Depositum DKK 3.000,- pr. person.
❏ Jeg ønsker enkeltværelse på begge hoteller mod tillæg DKK 2.100,❏ Jeg er ryger

❏ Jeg er ikke-ryger

❏ Jeg er dansk statsborger

❏ Jeg/vi ønsker afbestillingsforsikring, DKK 500,- pr. person. Se betingelser i programmet.
❏ Jeg/vi ønsker tilslutningsfly fra provinslufthavnen: ________________________________, billetpris DKK 650,- pr. person
Jeg ønsker, at rejsen faktureres til: ❏ Ovenstående firmaadresse
❏ Min privatadresse
Depositum DKK 3.000,- pr. person ❏ Betales med vedlagte check
❏ Overføres til BG Bank Frederikshavn, konto (9068) 16 900 567
❏ Jeg accepterer eventuelle nødvendige ændringer af detaljer i rejseprogrammet
Evt. bemærkninger:

Dato:

Underskrift:

Hele denne side sendes snarest i lukket kuvert til:

SAMSON TRAVEL - Box 9 - 9900 Frederikshavn - Att.: Hans J. Wellejus
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2005
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NYT FRA FUT-SEKRETARIATET:

Kære FUT-medlemmer
Jeg har nu haft fornøjelsen
af at servicere jer i et halvt
år, hvilket vil sige, at jeg
både har været igennem
tilmeldinger til diverse
arrangementer samt kontingentopkrævningen...
og det giver jo altid nogle
spørgsmål.
Hvis I er i tvivl om noget,
hvad enten det drejer sig
om arrangementer, kontingent eller medlemskabet
generelt, så tøv ikke med
at ringe til at mig. Og hvis
jeg ikke har svaret på rede
hånd, så skal jeg nok finde
ud af det!
For at kunne give jer
en hurtig og gnidningsløs

medlemsservice, bedes I
straks ved opkaldet oplyse,
at I ringer vedrørende FUT.
Jeres medlemsnummer må
I også meget gerne have
klar. Det står bag på FUTbladet – det er tallet efter
"KHC" (de første fem cifre
er noget Post Danmark
bruger internt).
Godt forår og god sommer til alle!
Marianne

OBS! Indbetalinger vedrørende FUT bedes sat
ind på FUTs bankkonto
2237 1519 394 665.

PS!
Jeg og TUNs kontor
holder sommerferielukket i ugerne 29,
30 og 31.

Kære medlem!
Har du husket at betale
dit kontingent??
Vi mangler stadig
mange indbetalinger
fra opkrævningen
februar 2005, så tjek
venligst op på dette!
Bestyrelsen.

TIL FUTs SENIOR-MEDLEMMER:

Er det snart tiden igen?
Vi har i bestyrelsen talt om, at det måske snart igen var tiden, hvor
foreningens og branchens seniorer havde lyst til et uformelt møde.
Til efteråret er det fire år siden, at seniorerne sidst var samlet i FUT-regi,
da der i jubilæumsåret var arrangeret ture til Sverige og en hyggelig frokost.
Hvis der blandt foreningens seniorer igen er lyst til,
at der skal arrangeres f.eks. en uformel frokost eller lignende,
er vi i bestyrelsen klar til at bakke et sådant ønske op.
Har du ønsker eller kommentarer, så kontakt FUTs formand
Peter Lenarth Landergren (se side 2).
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DECRA®

Elegance

Decra er et smukt tag med 30 års produktgaranti. Det
er udviklet med en stærk stålkerne, der er velegnet til
nybyggeri og renovering, da det ofte kan lægges direkte på det eksisterende tag.
Decra Elegance er nyeste version fra Icopal. Med sit
elegante og stilrene udseende er Decra Elegance gan-

ske enkelt prikken over i’et. Det eksklusive udseende
understreges af den blanke overflade, der giver taget liv
og kontrast.
Vil du vide mere om Decra Elegance er du velkommen
til at besøge www.icopal.dk eller kontakte Icopals kundeservice på tlf: 44 88 55 33.

Leverandør af den indre ro

WE LEAD.
WE LEARN.

WISA® for fremtiden.
At bygge er at skabe noget nyt. Man kan
sammenligne det med at nå højder, som
ingen før har nået. Produceret af de
bedste råvarer af UPM opfylder WISA®
træprodukter dine behov og forpligtelser
til kvalitet med respekt for fortiden og
med stærk focus på fremtiden.
www.upm-kymmene.com
www.wisa.com
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Magasinpost -

B

FUT
c/o Trælasthandlerunionen
Egebækgård, Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring

Icopal

®

Tryg fra toppen

ANNONCØR-HOLDET BAG FUT-BLADET!

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

- nøglen til en branche -

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Tema-aften om coaching

26.05.2005

16.05.2005

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

FUT-stortur til Kina

15.09.200524.09.2005

01.06.2005

Johan Juul Larsen
Tlf. 40 73 48 66

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

Vin-arrangement · Besøg hos TV/Midt-Vest
'Iron-man for træmænd' • Elevtur Danmark
Det nye Bygningsreglement • FUT "begynder-golf"
Generalforsamling hos ivarsson

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

TRÆLASTHANDLERUNIONEN

