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Så har vi taget hul på endnu et nyt år. Jeg er sikker på, at der ligger mange spændende udfordringer og venter på os.

Søren Bendix

Arbejdsmæssigt fortsætter det høje aktivitetsniveau, både hos tømmerhandlerne og i leverandørleddet.

Prinsesse Christines Vej 16, st.tv.
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1. januar 2006 trådte der nye energikrav i kraft (se arrangementet
side 23). Branchen bruger netop nu mange kræfter på at sikre, at
de nye regler og vedtægter bliver formidlet rundt til alle.
Et af de helt store spørgsmål i branchen er: ”Hvad sker der med
STARK?” Bliver de solgt inden sommerferien? - og hvem bliver
køberen eller køberne? Det bliver spændende!
Som bestyrelse er vi jo til for medlemmerne. Så når vi laver en
medlemsundersøgelse, er det for af få en dialog i gang. Vi ønsker
input fra jer medlemmer til i hvilken retning I ønsker foreningen
skal bevæge sig, samt forslag til mulige aktiviteter. Vores ambitionsniveau er højt, så vi håber selvfølgelig på en masse konstruktive
forslag – det var derfor skuffende at se, hvor få af pigerne, der
benyttede sig at muligheden for at give deres mening til kende. Se
også artiklen på side 18. Chancen er stadig ikke spildt, for bestyrelsen er altid åben for gode forslag.
For branchens erfarne medlemmer - dem i alderen 50+ - vil der i
maj måned blive afholdt en frokost i København. Tidligere kolleger
og gamle bekendte har her mulighed for at tilbringe nogle hyggelige
timer sammen. Mon ikke snakken går tilbage til gode minder og
branchens udvikling gennem de sidste par årtier?
Jeg vil ønske alle et aktivt forår.
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FUT-Stafetten 2006:

Fokus på berettigelsen
I dette nummer har FUT-Stafetten været i hænderne
på direktør Peter Michelsen fra ingeniør-, murer- og
betonentrepenørfirmaet Bo Michelsen A/S i Tønder.
1. Lidt om dig selv?
Min far og mor startede virksomheden
i 1975, og den er siden vokset støt frem
til i dag, hvor vi ca. er 90 ansatte. Vi
udfører murer- og betonarbejde både
i fag- og totalentrepriser i hele Syd- og
Sønderjylland. Derudover arbejder vi
med udviklingsprojekter, primært i vores
lokalområde.
Jeg er selv udannet Cand. Merc. fra
Handelshøjskolen i Århus. Hele min
byggemæssige baggrund har jeg fået ind
med ’modermælken’ og i årene siden
1999, hvor jeg blev ansat som projektleder. Mine opgaver har primært været
udregning af tilbud og licitationer samt
indkøb af materialer.
I dag har jeg købt 50% af aktiekapitalen
og driver virksomheden i samarbejde
med min far.
2. I hvilken forbindelse har du kontakt med
en trælast?
Min daglige kontakt til trælasterne
består af to ting - indhentning af priser
til licitationer og indgåelse af indkøbsaftaler omkring de enkelte projekter.
Den daglige kontakt mellem vores byggepladser og trælasten tager de forskellige sjak på pladserne sig selv af. De har
meget nemmere ved at kommunikere og
klare de daglige problemer, end vi har
fra kontoret.
3. Hvilke fordele/ulemper har du ved at
købe gennem en trælast?
Fordelen ved at handle med en trælast
skulle jo være, at sælgeren gerne skulle
vide mere om produkterne end én selv.
Derudover er fordelen jo klart, at trælasten er tæt på én, da vi vælger at handle
hos forretninger i nærheden af de
enkelte byggepladser. Det giver mulighed for en kort leveringstid, samt at en
kontaktperson kan hjælpe med mange
varegrupper på én gang.
Ulempen er, at på nogle produktgrupper har trælasten en for høj avance i
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forhold til den merværdi, de giver varen.
På nogle produkter vil vores kostpris
være den samme, hvad enten vi vælger
at handle direkte eller over en trælast.
4. Hvilke fordele/ulemper har du ved at
købe gennem en producent?
Fordelen er klart, at producenter ved
meget mere om deres produkter end
trælasten - og for den sags skyld også
mere end vi ved.
Vi handler produkter som betonelementer, armeringsstål og beton direkte med
producenten. På andre produkter skal vi
oftest købe for store mængder for at få
en fornuftig pris og for at holde logistikomkostningerne nede, så derfor er det
oftest en fordel at benytte trælasten til
disse produkter.
Der er dog produkter, som vi er tvunget
til at handle gennem trælast, f.eks. mursten, hvor det ville være meget nemmere
for alle parter, hvis vi både kunne have
dialogen og handlen direkte med teglværkerne.
Vi valgte at være medstifter af Bygind
(indkøbsforening for håndværksvirksomheder, red.), men da vi indtil nu har
været for få murervirksomheder, har
hovedparten af de indgåede aftaler være
tømrer/snedkerrelaterede.
5. Er byggeriet i Danmark for dyrt?
Jeg ved ikke, om byggeriet i Danmark er
for dyrt, for ser vi i forhold til de priser,
som huse bliver handlet til i forhold til
byggeomkostningerne, så er byggeriet
ikke for dyrt. Ikke, når du to-tre år efter
opførelsen af et hus kan opnå en fortjeneste på op til 30% ved salg.
Jeg tror ikke, at vores effektivitet som
håndværkere på nogle måder har
betydning for, om prisen på et byggeri
i Danmark er højere end i andre lande,
da mange danske håndværkere er mere
fleksible end f.eks. tyske. Jeg føler, at
mange af de love og regler vi som virksomhed - og vores arbejde - er under-

lagt, klart er med til at gøre byggeriet
dyrere. Det er f.eks. regler om sikkerhed, standarder og lovgivningen.
Vi kan godt se nogle fordele ved at
benytte partneringmodeller, men jeg
tror, at det er vigtigt vi som entreprenører bliver tvunget ud i konkurrence hver
gang, f.eks. gennem licitationer, for på
den måde er vi hele tiden nød til at optimere vores drift.
6. Hvordan tror du handelsmønstret ser ud
om 5-10 år?
Jeg tror ikke på, at handelsmønstret vil
ændre sig meget. Der vil dog nok være
nogle produkter, som vil forsvinde fra
trælasten til fordel for direkte leverancer
efter pres fra os entreprenører, men
trælasten er god til at opfylde den lagerog logistikfunktion, som vi har behov
for, og vi kan på ingen måde gøre dette
bedre eller billigere selv.
Der er nok ingen tvivl om, at flere af de
mindre trælaster fortsat vil være mål for
opkøb fra de større kæders side.
7. Er discountbølgen kommet for at blive?
Jeg tror ikke på, at discount som begreb
kan bruges i den professionelle handel.
Konkurrenceniveauet er og vil fortsat
være en del af byggebranchen, og der
skal skrabes ind til benet hver gang.
Service og logistik er og bliver en meget
væsentlig parameter, og prisen vil fortsat
spille ind i valget af leverandør.
8. Hvad mener du, trælasten kan gøre
anderledes/bedre? Her tænker jeg også på
at bevare vor berettigelse i markedet?
Som jeg lige har sagt, så er det vigtigt at
prisen, servicen og logistikken er i fokus
for trælasten. De skal hele tiden have
fokus på, hvad der skaber deres berettigelse i værdikæden, og samtidig have
for øje, på hvilke varer man som trælast
har mulighed for at skabe en merværdi
overfor en entreprenør.
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Branchefolk i udlandet:

Fra Teheran til København
Mange branchefolk søger nye udfordringer og inspiration i
udlandet. Denne artikel er imidlertid lidt atypisk, da vor skribent
denne gang ikke selv ønskede at rejse ud for at opleve og
dygtiggøre sig. Men omstændighederne gjorde, at det blev sådan,
og at Danmark blev hans nye hjem.
Iranskfødte Mehdi Sabet
giver her sit syn på det at
rejse ud, og hvordan det
har været - set fra en lidt
anden vinkel.
Jeg er oprindelig født i
Teheran, hvor jeg har levet
hele min barndom og ungdom. Jeg er vokset op i en
ganske almindelig familie,
meget lig en dansk. Det
har altid interesseret mig at
rejse - men det var nu helt
andre årsager, der fik mig
til Danmark.
Det var jo dengang,
Shahen af Iran havde regeringsmagten. Mange ting
var dengang som i Europa.
Og der var ingen begrænsninger.
Iran var et meget højtuddannet land - vi var et af
de førende lande i regionen. Og vi kunne rejse
hvorhen vi ville for at få en
uddannelse. Der var ingen
begrænsninger på dette.
Jeg har lige fra folkeskolen vidst, at jeg gerne ville
have noget med håndværk
at gøre, og da tiden kom,
var det muligt at komme
på universitetet. Her påbegyndte jeg at læse til ingeniør. Uddannelsen er ikke
helt at sammenligne med
den danske uddannelse,
men i store træk kan den
forklares sådan: Der er fire
års grunduddannelse, og
dernæst skal man vælge ét
af tre liniefag. Jeg valgte
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under og efter revolutionen – men min uddannelse
fik jeg ikke brug for. I stedet fik jeg job på en fabrik ikke som håndværker, men
med diverse småjobs.

Flygtet

bygning og arkitektur.
Det er en meget teoretisk
uddannelse, som krævede
to år yderligere. Hovedvægten var lagt på materialer,
beregninger og tegningsforståelse.
Jeg var 18 år, da jeg påbegyndte dette studie – og
var meget glad for det. Jeg
nåede at komme igennem
de første fire år, inden det
fik en brat ende. I 1979
fik vi en revolution, og

det vendte op og ned på
mange ting.
I kølvandet på revolutionen blev skoler og samtlige
højere læreranstalter lukket. Så var det jo bare om
at finde noget andet at tage
sig til, selvom det ikke var
det, jeg havde ønsket - men
omstændighederne gjorde
det nu sådan.
Jeg vil ikke her komme
med en lang forklaring om,
hvordan forholdene var

Krigen mod Irak kom, og
alle der kunne, skulle bære
våben. Det var noget værre
rod, og jeg kunne ikke helt
forene mig med dette. Jeg
prøvede at undgå hæren,
men det var meget svært at
gemme sig.
Så jeg valgte at ’søge nye
udfordringer’ og finde et
sted, hvor der ikke var krig.
Tilbage i 1983 kom jeg
så til Danmark. Det var en
svær tid - at skulle være i
en flygtningelejr og vente
på måske at blive sendt
videre til et andet land. Jeg
var i den heldige situation
at blive forelsket, og også
gift. Min danske kone og
jeg flyttede så i lejlighed,
og jeg brændte stadig for
at bruge min halve uddannelse.
Jeg har hele tiden gennem mit ophold her i
Danmark – som jeg nu
betragter som mit nye
hjemland – følt, at det har
været spændende at lære
noget nyt.
Jeg har haft mange job
som håndværker og har
lært de danske byggenorFUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

mer at kende. Og det har
jeg været glad for.
Så tilbage i 1997 kom
muligheden for at jeg kunne starte for mig selv. Jeg
havde sparet op og ønskede
at udleve min drøm - samtidig med, at jeg kunne gøre
brug af den viden, som
jeg havde erhvervet for år
tilbage.
Det kan godt være meget
svært at starte op selv her i
Danmark – men når man
først har styr på papirerne
og hvordan man skal forholde sig til det offentlige,
så går det sin gang.
Jeg er startet helt fra
bunden og har efterhånden fået mig en god kundekreds. Jeg laver meget
snedkerarbejde – tegner
selv køkkener og laver dem
så sidenhen. Det er noget,
jeg har oplevet, at mange
er meget glade for. Jeg har
en lille nicheforretning og
tager ikke mere ind, end
jeg kan overkomme selv.
Jeg beskæftiger mig stort

set kun med det indvendige
i huset.

Hvordan er danskere?
Danskerne er generelt
meget søde – lidt forbeholdne, men de vil meget
gerne snakke. Sproget har
voldt mig meget besvær, og
i starten foregik det hele
også på engelsk. Dette var
for at undgå misforståelser
– mange danskere siger
jo noget og mener noget
andet! Det kan man jo ikke
vide, med mindre man er
født her eller har boet her i
mange år.
Men én ting, som jeg
gerne vil fremhæve, er, at
jeg i mange år har skulle
bevise, at jeg kunne noget.
Det var ikke nok at kunne
fremvise en referenceliste
- ak nej, om igen og forfra.
Jeg ved ikke, om det er mistro! Det kan godt være, at
jeg i nogens øjne ligner én,
der kommer fra den anden
siden af bjerget - men dér

ivarcem®

ligger måske en spændende
by på højde med ens egen!
Det skal man da lige tænke
over.
Jeg har haft mange ’sjove’
oplevelser i de første år,
hvor jeg har skullet bevise,
at jeg kunne. Men i hvert
fald har jeg ikke tabt modet
– og det har da også resulteret i, at jeg har mange
faste kunder.
Det at ’rejse ud’ har helt
klart lært mig meget – både
på godt og ondt.

Ud og se noget andet!
Det er min klare holdning,
at unge mennesker skal
rejse ud og se andre steder.
Du skal se andres reaktioner, for du er anderledes,
når du rejser. At opleve
hvordan andre ser på én,
det flytter nogle grænser.
Det forandrer man sig af
– forhåbentlig i positiv retning. Man kan ikke altid se
det med det samme, men
det kommer støt og roligt

med tiden, når indtrykkene
bundfælder sig.
Tag ud og få erfaring
– det behøver såmænd ikke
at være langt væk, men det
er med til at skabe et menneske. Jeg er glad for at bo
i Danmark. Det har lært
mig meget, og - som jeg har
nævnt tidligere - betragter
jeg det som mit nye hjemland. Man skal bare sørge
for at sætte sig ind i landets
vaner. Det er ikke så meget
anderledes end hvis du
tager til Frankrig. Der findes jo også sære vaner og
normer.
Jeg er klar over, at denne
artikel ikke helt svarer til
de andre artikler, som har
været skrevet i FUT-bladet
om branchefolk i udlandet.
Men jeg fik opfordringen
og syntes det var en god
idé. Og dette er jo så en
anden vinkel at se det fra,
det ’at rejse ud’.
Ja, sådan har lykken tilsmilet mig…
Af Mehdi Sabet

bølgeplader

- kvalitet på toppen
ivarcem® P3:
Småbølge profil til tage, facader, balkoner, legehuse m.v.

ivarcem® P5:
Bølgeplader til renovering eller tilbygning med samme profil i
naturgrå og farve sortblå.

ivarcem® P6R:
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Profil i farverne lysegrå, sortblå, teglrød, rødbrun, mocca samt i
natur-grå. Mange forskellige længder.

ivarcem® P9R:
55,8

177,0

177,0

177,0

177,0

177,0

1030,0

78,8

Bølgeplader til renovering eller tilbygning med samme profil i
naturgrå og farverne teglrød, rødbrun og mocca.

ivarcem® PRO-9/R:
Er det økonomiske sikre profil til bl.a. landbrugs- og industribyggeri i naturgrå og farverne sortblå og lysegrå. Profilet der dækker
20% mere og vægten er under 20 kg. pr. plade.

R-udgave med indstøbte polypropylen bånd. Dermed opfyldes kravene til tagelementers styrke mod gennemtrædning.

Markedets bredeste sortiment i fibercement bølgeplader
ivarsson leverer brandsikre byggeplader, tagprodukter
og facadeplader til solidt, dansk byggeri.
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ivarsson & Co. A/S
Kometvej 36 · 6230 Rødekro
Tlf. 7366 1999 · Fax 7466 1020
www.ivarsson.dk · ivarsson@ivarsson.dk
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Et fyrtårn går fra borde:

Er der stadig købmænd
i branchen?
Der er med garanti skrevet en del om Finn Christensen,
A/S Baagøe & Riber, igennem tiden, men her har du chancen
for at læse om, hvad et af branchens fyrtårne nu skal lave efter
beslutningen om at ’gå fra borde’.
Læs bl.a. om Finn Christensens spændende læretid i
Århus – karriereforløbet
– Dendek – er der stadigvæk købmænd i vores branche? – og hans syn på ’den
nye generation’ – fortalt
med hans egne ord. God
fornøjelse.
Hvornår blev beslutningen
truffet om at gå på pension?
Der har ikke været tale
om længere tids overvejelser, idet det er sket i forbindelse med et generationsskifte. Jørgen Ribers søn,
Hans Jørgen Riber, ville
gerne være tømmerhandler
og overtog i den forbindelse den daglige drift.
Da den beslutning var
taget, tænkte jeg, at så kunne jeg lige så godt gå på
pension – jeg var jo blevet
64 år, så det var vel meget
passende aldersmæssigt.

Landbrugsromantiker
Hvorfor trælastmand og ikke et
andet erhverv?
Der var mange omveje for
at nå så vidt. Dengang jeg
gik i skole var man lige så
usikker på, hvad man ville
arbejde med, som man tilsyneladende også er i dag.
Jeg gik på privatskole i
Århus og blev faktisk der-
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efter landvæsenselev. På
daværende tidspunkt var
jeg måske nok lidt af en
landbrugsromantiker, men
jeg holdt ud et år, før jeg
måtte erkende, at det ikke
lige var mig.
Så gik jeg i tømrerlære
og blev udlært tømrer. Kort
tid derefter kom jeg ind
som soldat i Slesvigske Fodregiment i Haderslev. Der
mødte jeg en gammel skolekammerat, der fortalte,
at han havde været ude at
sejle med ØK, og jeg tænkte: ’Det er lige noget for
mig’ - for jeg ville gerne ud
og opleve eventyret. Jeg fik
så et job hos ØK og sejlede
i to år - og var så heldig,
at de ruter, jeg besejlede,
hentede trælast fra henholdsvis fra Afrika, Østen,
Filippinerne og andre steder så som Indonesien og
Bangkok.
På den måde har træet
altid fulgt mig, og da jeg
kom hjem fra mit ’sejleri’
gik jeg i lære hos Århus
Tømmerhandel som 26årig. Jeg tog ganske enkelt
derop en fredag og spurgte, om jeg kunne komme i
lære dér. Jeg fik et møde i
stand med d´herrer brødrene Barnow. De kikkede
på mig og spurgte om, hvor
gammel jeg var. Det fortalte

jeg dem og tilføjede, at jeg
havde en baggrund som
tømrer. Mig kunne de godt
bruge og spurgte så, hvornår jeg kunne begynde?
Jeg foreslog at begynde den
følgende mandag, men svaret kom omgående – ’man
starter aldrig på et nyt job
en mandag, De kan begynde i morgen’. Så jeg måtte
starte på mit nye arbejde
næste dag.
Barnows Tømmerhandel
var en meget stor virksomhed, og det kunne til
tider være et barsk sted.
Det var jo en rigtig gammeldags konsulforretning,
hvor lærlingene sagde De
til hinanden. Man startede
også med at gå i jakkesæt
og slips. Vi skulle opføre
os pænt. Der måtte ikke
ryges eller drikkes kaffe ved
bordene - dette var bandlyst
og foregik kun i spiselokalerne. Denne regel har jeg
også gerne ville indføre i
de tømmerhandler, hvor
jeg har været – det gik bare
ikke. Det er kutyme, at de
ansatte både ryger og drikker kaffe ved bordene. Det
kan man tydeligt se på de
kaffepletter, der kommer
på følgesedlerne - og det
syntes jeg ikke om.
Når du tænker tilbage til den
tid, var det så hårdt slid? Eller

er det blevet mere romantisk,
som årene er gået?
Der var selvfølgelig noget
romantik, når man tænker
tilbage på tingene, men der
var også en masse hårdt
slid. Da jeg kom i lære, havde Århus Tømmerhandel
en filial, der hed Holme
Tømmerhandel. De havde
ikke truck dengang, og det
gjorde, at når der kom en
lastbil med cement eller
pind-up plader, så måtte
disse håndaflæsses. Sådan
et helt træk cement, det
var temmelig anstrengende
at læsse af ved håndkræft,
og det samme med pindup plader, der skulle stilles
ind i et mindre lokale. Så
jo, der var en del slid i det
dengang, som man heldigvis er foruden i dag.
Var der respekt for medarbejderne dengang?
Vi lærlinge havde i hvert
tilfælde meget respekt for
vores ældre og erfarne kolleger. Det var både dem,
der satte træ ind på pladsen, og de som var i ekspeditionerne. Der var en
helt klart defineret respekt
i tonen, og hvis ikke vi forstod dette, blev vi ’banket’
på plads. Men set tilbage,
så havde jeg en ganske god
læretid. Brødrene Barnow
kunne hurtigt konstatere,
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

Finn Christensen byder
velkommen.

Finn viser stolt rundt.

at jeg ikke havde noget
imod hverken at lave kaffe
eller gå i banken, så jeg bliv
hurtigt fritaget for sådanne
lærlingejobs og fik muligheden for rigtigt at kunne
lære noget. Og netop det,
at jeg kendte udtrykkene i
forvejen og selv havde stået
med træet i hænderne og
forarbejdet det, gjorde, at
det ikke var noget nyt for
mig, hvilken dimension
træet havde – jeg vidste
også, hvor det skulle bruges
samt hvilke søm, der skulle
anvendes dertil.
Jeg blev udlært i 1970,
blev i tømmerhandlen et
par år og var i denne periode også blevet gift med min
kone, Else. Vi havde ikke
nogle børn og valgte at tage
Danmarkskortet frem for at
studere, hvor i Danmark vi
kunne tænke os at bo. Man
skal ikke blive hængende på
sin læreplads!
Vi kunne godt tænke os
at bosætte os ved en kystby.
Vi kikkede på steder som
Skagen, Grenå, Ebeltoft og
Svendborg, og lige pludseFUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

Er der nogle hobbyer, som du
har tilsidesat, som der nu skal
bruges tid på?
Jeg har altid været ivrig
lystfisker, og jo ældre man
bliver, jo mindre tid får
man! Det kan også være fordi man prioriterer anderledes! Eller ens arbejde fylder
for meget i tilværelsen! – så
jeg har ikke fisket så meget,
som jeg har haft lyst til, men
det vil jeg helt klart tage op;
startende med, at mine lystfiskerkammerater og jeg til
sensommer rejser til Norge,
hvor vi skal op og fiske laks.
Det ser jeg meget frem til,
for jeg har – med passende
intervaller – fisket i Norge
siden 1970.
Jeg fisker også to gang
om året i Karup Å og er
medlem af Søndre Resen
konsortiet.
Det har gennem årene
været en glimrende ’ventil’ at tage på fisketur med
mine lystfiskervenner. Forstået på den måde, at der

har været mulighed for at
vende de små problemer,
som vi alle sidder med. Det
har været godt og har også
knyttet nogle gode venskaber uden for branchen.

Bestyrelsesmedlem i
Dendek – et ’borgerligt
ombud’
Dit forhold til Dendek?
Da jeg blev direktør for
A/S Baagøe og Riber i 1988
var det første, jeg gjorde, at
få meldt os ind i Dendek.
Jeg havde tidligere haft en
samtale med Flemming
Kroer, hvor han fortalte, at
han var medlem af denne
indkøbsforening, og det
mente han også, at vi burde
være.
Jeg meldte os ind, og det
har vi aldrig nogen sinde
fortrudt. Et medlemskab
betød selvfølgelig også en
del møder på regionsplan,
...fortsættes næste side

lig var der et opslag i FUTbladet, at man søgte en disponent netop i Svendborg
- hos firmaet A/S Baagøe
og Riber.
Jeg tog kontakt til firmaet, fik jobbet og startede
den 1. marts 1972. Og ja,
det er jo snart 34 år siden.

Hvad så nu?
Vil du holde dig væk fra
branchen, efter du er gået på
pension?
Jeg har truffet den beslutning, at selvfølgelig vil jeg
ikke holde mig væk fra
branchen som sådan, og jeg
er da også blevet spurgt af
tre virksomheder fra branchen om jeg kunne tænke
mig at arbejde i deres bestyrelser – men jeg har faktisk
valgt at sige nej tak, fordi
det typisk munder ud i en
del møder. Den fleksibilitet,
som mit liv netop har fået
til at besøge børn og børnebørn eller rejse, når vi vil
det, vil blive hæmmet af at
passe en eller flere bestyrelsesposter.
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EDB er indført...men
der er jo ingen grund til
at smide ud!

fortsat fra side 7:
og jeg har måske stukket
snuden frem i ny og næ og
sagt min mening –så meget,
at nogle af de andre mente,
at jeg kunne bruge min
kræfter i Dendeks bestyrelse.
Jeg kom ind i bestyrelsen
på opfordring af Verner
Steffensen i Esbjerg, som
hans egen afløser. Havde
på daværende tidspunkt
nok at lave hjemme i butikken og forsøgte nogle
undvigelsesmanøvrer, men
som han sagde: ’Det skal
du! – det er et borgerlig
ombud’.
Og er der noget, jeg
aldrig har fortrudt, så er
det, at jeg tog imod denne
udfordring og blev bestyrelsesmedlem i Dendek.
Det har virkelig udviklet
mig personligt og fagligt at
arbejde med de udfordringer, som skal løses, når man
arbejder for en bestyrelse.
Som et tillæg havde man
muligheden for at være på
forkant med, hvad der kom
til at ske i branchen.
På et senere tidspunkt
valgte den daværende formand at gå over i politik.
Det var Svend Jørgensen,
Frederiks Tømmerhandel,
der blev valgt som borgmester for Venstre i Karup.
Han opfordrede mig til at
stille op som formand. Igen
var mine første udmeldinger, at det havde jeg ikke
lyst til, men der var ingen
kære mor – det skulle jeg,
så jeg blev valgt og var
bestyrelsesformand for
Dendek i seks år frem til
fusionen med Ditas i 2003.
Det var en meget spændende periode op til fusionen, at få de to enheder til
at blive én. Det gik væsentligt bedre end forudset og
var et meget spændende
arbejde. Havde også fornøjelsen af at være formand
for Ditas i en kort periode,
indtil jeg efter 11 års tro
tjeneste valgte at træde helt
ud af bestyrelsesarbejde.
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Her har Dendek
reserveret.

Indgang til
frokoststuen.

Historien bag ’det blanke
DENDEK-skilt’
Hver gang vi havde bestyrelsesmøde i Dendek, og
mødet var i Århus med
overnatning, skulle vi altid
spise på vores sædvanlige
spisested, Teater Bodegaen.
Menuen bestod altid af en
forret, som var Brottsjö
sild med øl og brændevin.
Hovedretten var engelsk
bøf med rødvin. Til disse
anledninger havde man
så fået lavet et skilt, og det
syntes Jon Puggaard, at jeg
skulle have, da man opløste
Dendek.
Teater Bodegaen har
for øvrigt altid haft en stor
plads i mit hjerte, også før
denne periode, da stedet
også var mit foretrukne
spisested som ung mand i
Århus.

Personer i branchen, som
har betydet noget for dig?
Er der nogle personer i branchen, som har inspireret
dig?

personligt ligger de meget
langt fra hinanden. Den ene
er rolig og stille, den anden
ilter og opfarende, men
de har begge to haft en fin
næse for forretninger.
Vil fremtidens trælastleder
være den akademiske type? Forsvinder købmanden?
Jeg tror faktisk, at det
vil blive mere udbredt, at
fremtidens leder har en
videregående uddannelse,
fordi enhederne vil blive
større og stille større krav
til direktøren. Derfor vil vi
se disse typer træde ind på
de ledende poster ude i de
store forretninger. Typerne
såsom ’købmanden’ og
’branchemanden’ vil man
fortsat møde i forretningerne i visse områder i mange
år fremover, men i de større
byer og tættere befolkede
områder, hvor der ligger
større enheder, vil vi se de
højt uddannede ledere.

Branchen i fremtiden
Jeg tager hatten af for
nogle mennesker i dyb
respekt for det købsmandskab, som de har udvist.
Ingen nævnt - ingen glemt,
men der er et par stykker,
som jeg kan sætte navn på;
personer, som jeg kender
godt og som jeg synes har
gjort et flot stykke arbejde
i deres tømmerhandel,
nemlig Poul Anker Ravn og
Flemming Kroer.
Jeg ved, at der er andre
gode købmænd inden for
branchen, som jeg ikke
kender så godt, men Jens
Søholm i Randers har også
gjort det fantastisk godt.
Sidstnævnte har jeg først
lært at kende efter vi fusionerede med Ditas.
Når en person skal gøre indtryk på dig, hvilke egenskaber
lægger du så vægt på?
Hvis vi vender tilbage til
Poul Anker Ravn og Flemming Kroer, så er de to
personligheder svære at
sammenligne. Deres lighed
er deres sans for forretning
og godt købmandskab. Rent

Hvordan vil fremtiden se ud i
vores branche med hensyn til
elever og branchefolk?
Der er altid stor forskel
på den kommende generation og den afgående.
Der tales om generations-,
opdragelses- og arbejdsmoralskløfter. De er reelle. Vi
andre lærte mere kæft, trit
og retning samt respekt for
de mennesker, der nu skulle lære os noget, hvorimod
de unge mennesker i dag
tager mere let på tingene.
Vi kan jo heller ikke
trække de normer ned over
hovederne på de unge mennesker i dag, som vi andre
levede under – så griner de
bare af os. Mange ting i dag
modtages med en holdning
af ligegyldighed eller ’det
går jo nok’. De giver for
hurtigt op, men de har heller ikke fået de ’klø’, som vi
andre har fået. Det skyldes
primært den opblødning i
samfundet, at man er ’blødere’ over for hinanden.
Kravene er blevet færre,
det er blevet nemmere at
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

gennemføre videregående
uddannelser – der bliver
simpelthen ikke stillet de
kæmpe krav, som man gjorde i den ’sorte’ skole.
Selvfølgelig kan den nye
generation udvikle sig til
dygtige og voksne branchefolk, men jeg tror, at det bliver med en lidt anden type
ledere end vi tidligere har
set. Det er de bløde værdier,
der værdsættes i ledelse i
dag. Jeg har også altid ville
skabe en atmosfære for mit
personale, så de har haft lyst
til at gå på arbejde, smile og
have det sjovt.
Det var jo ikke fordi der
blev grinet så meget i vores
branche, dengang jeg var
i lære. Det var sjældent, at
direktøren og prokuristen i
tømmerhandlen var særlig
morsomme. De var meget
stive og stilige mennesker.
Det kan godt være, at de
– når de var sammen med
deres jævnbyrdige – kunne
være lige så pjankede som
vi andre er i dag, men den
moderne ledelsesform,
hvor man griner sammen
med personalet, synes jeg
er dejlig afslappende, og
den værdsætter jeg højt.

FUT
Hvad har FUT betydet for dig?
Jeg skulle ind i FUT, da
jeg kom i lære. Dengang
betalte tømmerhandlen
kontingentet i den periode,
man var i lære, og så forventede man selvfølgelig, at
man blev hængende i FUT,
når man var udlært. Når
FUT havde et fagmøde,
foredrag eller andet – så
skulle man deltage! Det
var ilde set, hvis man ikke
mødte op.
Jeg har deltaget på mange arrangementer gennem
tiden og har haft muligheden for at deltage på flere
af FUTs storture rundt om
i verden.
Jeg vil stadigvæk være
medlem af FUT og vil så
vidt muligt deltage i rejserne – og oftere deltage
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

på FUTs generalforsamling.
Med hensyn til generalforsamlingen kunne det
jo være, at FUT på et eller
andet tidspunkt fandt
ud af, at lørdage måske
ikke er så attraktive for
medlemmerne – men på
den anden side er det de
færreste, der kan rive en
halv eller hel dag ud af
deres arbejdskalender.
Jeg vil godt opfordre flere
til aktivt at deltage i de
arrangementer, som FUT
tilbyder. Bestyrelsen arbejder benhårdt på at være et
omdrejningspunkt i vores
snævre branche, og jeg har
ved flere tilfælde kunnet
konstatere, hvor få af de
fynske tømmerhandlere,
som er medlem af FUT
– det er ikke godt nok!
Hvis vi ikke bakker op,
kan det tænkes, at der i
fremtiden ikke er noget der
hedder FUT – og så vil der
opstå et tomrum, hvor vi
vil sidde tilbage og sige til
hinanden: ’Hvad så? Hvem
skal nu sætte vores elever
i fokus, skabe et unikt netværk inden for vores branche, videreuddannelse osv.’
Støt op om FUT – og
sørg nu for, at de af dine
kolleger, som ikke er medlemmer, bliver indmeldt.

Efterskrift
Kære Finn Christensen. Tak
for nogle hyggelige timer
sammen i dit hjem. Tak for
rundvisningen og til personalet hos A/S Baagøe &
Riber, for at vi måtte kikke
ind.
Vi vil fra FUT sige dig tak
for din indsats for foreningen og ser frem til at se dig
til vores fremtidige arrangementer.
Held og lykke fremover til dig og din dejlige
hustru, Else.
På vegne af FUT,
Jens Pedersen
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Daværende FUT-formand Peter Lenarth
Landergren og underdirektør Jørgen
Jensen, Junckers, planter her blodbøgen
den 6. november 2004.

Hvad blev
der af bøgetræet?
Ja, hvad blev der af det? Og hvordan er det gået siden FUT overrakte et
bøgetræ til en virksomhed, der var vært for FUTs generalforsamling.
Junckers har valgt at lægge
ud med dette indlæg, som
både fortæller om virksomheden, men også om hvad
den har været igennem,
siden FUT i 2004 holdt
generalforsamling hos
Køge-virksomheden.
Det er vanskeligt – om
ikke umuligt – at forestille
sig 100 millioner kvadratmeter. Men det er faktisk,
hvad der i runde tal er lagt
af de verdenskendte Junckers parket- og plankegulve
verden over. En stor del
af dem ligger naturligvis
i Danmark, for det var jo
her forstmanden Flemming
Juncker i 1930 begyndte sit
industrieventyr.
Det er på mange måder
en ganske usædvanlig virksomhed, som Flemming
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Juncker har opbygget ved
hjælp af egne teknikker og
metoder. Han regnes i dag
for én af de mest betydende industrifolk herhjemme
og fremhæves ikke mindst
for sin store indsats inden
for skov- og landbruget
– og for skabelsen af en
træindustri, der blev verdens største på sit felt.
Junckers er i dag Europas
største producent af massive trægulve, og koncernen
beskæftiger 700 medarbejdere, hvoraf 500 er tilknyttet fabrikken i Køge.
De massive trægulve har
altid været Junckers kerneområde, men undervejs har
man også forsøgt sig med
sideløbende produktioner
af papirmasse, MDF-plader
og energi for at få udnyttet

resttræet fra gulvproduktionen bedst muligt. Disse
produktioner er nu lukket
eller frasolgt, og dermed
kan Junckers igen koncentrere indsatsen fuldt ud om
kerneområdet trægulvene
og den tilhørende produktion af lakker og olier.

Stærkt tilbage
Som i ethvert andet eventyr, så har Junckers også
måtte igennem nogle
grumme oplevelser, senest
med betalingsstandsningen i november 2003, som
nærmest sendte chokbølger
gennem byggeindustrien
og det danske samfund.
Aldrig før havde et børsnoteret selskab overlevet en
betalingsstandsning.

Men takket være en
utrolig opbakning fra alle
sider – og nye ejere i form
af investeringsselskabet
Axcel – lykkedes det Junckers at komme helskindet
igennem de værste fem
måneder i virksomhedens
historie. I dag er Junckers
stærkt tilbage, og med den
nye ledelse med administrerende direktør Lars Hermansen i spidsen, arbejdes
der intenst på at styrke
Junckers yderligere. Indsatsen tager udgangspunkt i
Junckers stærke mærkevareposition, og de enkelte
fokusområder er samlet i
”Fundament for fremtidig
vækst”.
Fokusområderne er:
- Udvidelse af produktsortimentet
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

- Indførelse af ”Lean”
sive parket- og plankegulve
færdigvarelagrene mindre
og ledende embedsmænd
principper i produktions- og fås i forskellige træsorter
og mellemvarelagrene
fra Køge Kommune, ledenordrebehandlingssystemet
med forskellige overflader.
større. Det handler om at
de medarbejdere fra Energi
- Optimering af salgs- og
Parketgulvene fremstilles i
indfri markedets ønsker, og
E2 samt Junckers bestyrelse
marketingressourcer
Køge, mens de populære
derfor går Junckers nu fra
og koncernledelse. Endvi- Ændring af virksomplankegulve fremstilles på
at have været hovedsageligt
dere var repræsentanter for
hedskulturen
Junckers fabrik i Nørre
produktionsorienteret til
pressen til stede.
- Fokus på bundlinieforAlslev. Junckers fremstiller
fremover at være markedsVed arrangementet blev
bedring 2004-2006
selv sine lakker og olier,
orienteret.
arealet, hvor Junckers InduDet overordnede mål
hvor en stor del af proDen 14. november 2005
strier og Energi E2 i dag
for 2005 var at få knækduktionen anvendes i gulvstod en ny administrationsligger, navngivet ’Flemming
ket afsætningskurven efter
produktionen, mens den
bygning på godt 2000 m2
Junckers Erhvervspark’.
de senere års tilbagegang,
øvrige del sælges under
klar på Junckers. BygninBaggrunden er, at et komog anstrengelserne og de
varemærket Blitsa.
gen huser størstedelen af
mende salg af MDF-fabrikiværksatte tiltag er begyndt
Foruden de to nævnte
Junckers administration, og
ken til én eller flere nye
at virke og har givet bonus
fabrikker omfatter Juncden nye kantine er et godt
ejere vil tilføre området nye
på bundlinien.
kers-koncernen salgsselskasamlingssted for samtlige
virksomheder. Som et led
Herhjemme er det en
ber i England, USA, Frankvirksomhedens medarbeji denne udvikling er der
kendt sag, at Junckers har
rig, Spanien, Tyskland, Itadere.
udarbejdet et projekt til
et stærkt brand, og det
lien og Sverige. Det første
forskønnelse af indkørselsunderbygges nu af internadatterselskab blev stiftet i
forholdene til Erhvervspartionale undersøgelser, der
udkanten af London for
75 år – og ’still going
ken. Arbejdet ventes igangviser, at det også gør sig
mere end 40 år siden, og
strong’
sat i 2. kvartal 2006.
gældende på store gulvmarStorbritannien har gennem
Den 22. november 2005
Sideløbende lægges der
keder som Storbritannien
alle årene været Junckers
var det 75 år siden, at den
øget vægt på, at medarbejog Tyskland. Og det er netvigtigste eksportmarked.
unge forstkandidat Flemderne er helhedsorientereop med afsæt i det stærke
Koncernen omsætter årligt
ming Juncker tog det første
de, og at kommunikationen
brand, at Junckers satser
for cirka 700 millioner kr.,
spadestik til den virksomstyrkes på alle niveauer i
på at øge afsætningen. Et
hvoraf det internationale
hed, der siden skulle blive
organisationen. Men afgøaf midlerne er et dybere og
salg udgør 70%.
én af verdens førende på
rende for gennemførelsen
bredere produktprogram
I ændringen af produktisit felt. Denne begivenhed
af de mange nye tiltag er
og senest er introduceret
onsapparatet benytter Juncmarkeredes helt i Flemresultaterne, og derfor
nye parket- og plankegulve
kers sig af ”Lean Manufacming Juncker’s ånd - på en
vil de enkelte tiltag blive
som Ask Nordic og Moseeg, turing” principperne. Målet ganske uformel måde ved
prioriteret ud fra, hvad
mens flere er på vej –
er at sikre en høj leveringset mindre arrangement på
der bedst muligt fremmer
eksempelvis Bøg og Eg Nor- evne gennem øget flekdagen for indbudte gæster,
bundlinien i ’det nye Juncdic. En anden og særdeles
sibilitet, og således gøres
som talte økonomiudvalg
kers’.
markant styrkelse
af produktprogrammet så
B y g g e r i e t s f a g f o l k m ø d e s p å BYGGERI 2006
dagens lys i efteråret 2005, hvor
et bredt program
af lamelgulve i
Junckers kvalitet
blev introduceret. Lamelgulvene fås i bøg, eg,
ask og merbau i
21. - 24. marts Fredericia Messecenter
14 og 22 mm.
www.byggeri-messen.dk Fri adgang for fagfolk Tirsdag - fredag kl. 10-17
Junckers mas-

Smid bæltet og få
en på opleveren...
BYGGERI 2006
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Byggepladsbesøg:

Fængslende
torsdag

FUTs byggepladsbesøg på Horsens Statsfænglsel/
Statsfængslet i Østjylland blev lige så spændende og
interessant, som man på forhånd kunne have håbet.
På en kold novemberdag
blev vi budt velkommen
af Niels Rønde fra Friis &
Moltke Arkitekterne. Niels
har været med på sagen
helt tilbage fra udbudsrunden, hvos Friis & Moltkes
projekt vand konkurrencen. Niels var med denne
baggrund den perfekte
rundviser, og det skinnede
allerede fra starten klart
igennem, at han vidste alt
om dette projekt.
Rundvisningen begyndte
ved byggepladsskiltet, så vi
kunne danne os et overblik
over det kæmpe område
– f.eks. kan det nævnes,
at den betonmur, som
omkranser området, har en
længde på 1,4 kilometer.
Undervejs blev vi ’fodret’
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med mange facts og en god
’arkitekt-forklaring’ (dette
må ikke opfattes negativt)
på, hvorfor man havde
valgt at gøre tingene på lige
netop denne måde.
Herefter var vi ’klædt på’
til at gå inden for murene
i det kommende statsfængsel, som efter planen skal
modtage den første fange i
starten af januar 2007. Selve byggeriet skal overdrages
til Kriminalforsorgen her i
begyndelsen af 2006.

Ingen tremmer for
vinduerne
Inden for murene fulgte vi
i hælene på Niels i godt to
timer, hvor der var en ivrig
dialog. Mange spørgsmål

blev besvaret undervejs på
denne rundvisning, som
foregik både inde og ude
på denne dag, hvor vejret
viste sig fra sin værste side
med regn og rusk.
Fængslet, som er opdelt
i fem fangeafsnit, er muret
op i mursten, og der er
– modsat andre fængsler
– ingen tremmer for vinduerne.
Efter tidsplanen var man
på tidspunktet for vores
besøg ca. to måneder
bagud. Råhusene stod færdige, men den indvendige
del af arbejdet tilbagestod.
F.eks. overvågning og elektronik, som efter grundige
undersøgelser er udvalgt
og hjemtaget fra hele verden.

Vi rundede dagen af med
et indlæg af Torben Kleinstrup fra Swedoor-Jutlandia,
som har dørleverancen til
det nye fængsel.
Alt i alt var det et rigtig
godt arrangement, dog
med alt for få deltagere (ti
personer inklusive undertegnede). Det blev så ikke
bedre af, at tre deltagere
meldte afbud og én valgte
helt at udeblive. Vi kan
ikke stille noget op for at
undgå disse situationer
– personligt synes jeg dog,
at det er meget uheldigt,
ikke mindst af hensyn til
den leverandør, som i dette
tilfælde også bruger en
eftermiddag på FUT.
Claus W. Petersen, FUT
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

STARK s¿ger:

150 nye medarbejdere
med ¿je for service og projektstyring
STARK ¿nsker en ny salgsstruktur, der skal virkeligg¿re vores st¾rke ambitioner for kundeforholdet.
Kort fortalt skal kunden s¾ttes i centrum Ð hver gang. Derfor spejder vi efter nye talenter til vores professionelle medarbejderstab.
Du bde kan og vil give kunderne en god service og har mske indblik i byggeriets mange facetter.
Og du har helt sikkert lyst til at v¾re p forkant i en organisation, hvor kundetilfredshed aldrig er i restordre.
Hvis du ¿nsker at g¿re en forskel for vores kunder Ð og for dig selv - kan du gl¾de dig til at tage del i en travl og sjov hverdag
hos Danmarks ubetinget st¿rste leverand¿r af byggematerialer.
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Det er vigtigt at bruge den rigtige
type trykimprægneret træ til de
forskellige opgaver - men det kræver
naturligvis, at man kan stole på
mærkningen...

Tikkende bombe under
tvivlsomt imprægneret træ
Det kan blive ansvarspådragende for trælasthandlere og
byggemarkeder at sælge trykimprægneret træ af tvivlsom
kvalitet. Fra foråret 2006 starter en kampagne, der informerer
professionelle og private om problemerne.
Der sælges stadigt mere
trykimprægneret træ af
tvivlsom kvalitet, som ikke
giver kunderne den forventede holdbarhed. Tværtimod er der eksempler på
trykimprægneret træ, og
især granprodukter, der
rådner op inden for mindre end fem til otte år.
Det kan hverken kunder
eller træbranchen være
tjent med, og derfor iværksættes der nu en informa-
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tionskampagne, som fra
foråret 2006 og i de kommende år vil informere
både professionelle og
private om at se sig for, når
de køber trykimprægneret
træ.
– Det er godt købmandskab at kunne tilbyde professionelle og gør-det-selv
kunder varer til en god
pris – så længe man sikrer
sig, at de er tilfredse med
produktet, siger direktør

Bjarne Lund Johansen,
Træbranchens Oplysningsråd, der sammen med
Trælasthandlerunionen,
Dansk Træbeskyttelse og
Miljøstyrelsen tilrettelægger
kampagnen. Også Nordisk
TræbeskyttelsesRåd (NTR)
og Svenska Träskyddsföreningen støtter indsatsen.
– Desværre har vi set en
udvikling, hvor der sælges
billige varer, som inden
for få år har vist, at de ikke

lever op til kundernes forventninger. Det er produkter, som dårligt kan kaldes
trykimprægneret.

Det kan blive
ansvarspådragende
– Det er i den sammenhæng vigtigt for trælast og
byggemarkeder at vide, at
det i værste fald kan blive
ansvarspådragende for dem
at sælge varer, som vildleFUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

- Vi ser stolpevarer, der imprægneres i NTRklasse AB eller indtrængningsklasse P5 efter
den europæiske standard (EN351-1) eller
ringere, vel vidende, at træ i jordkontakt skal
imprægneres i NTR-klasse A eller P8,
siger direktør Bjarne Lund Johansen,
Træbranchens Oplysningsråd.

der kunderne, siger Bjarne
Lund Johansen.
– Ingen i træbranchen
kan producere eller forhandle dårligt imprægnerede produkter i god tro. Vi
ser stolpevarer, der imprægneres i NTR-klasse AB
eller indtrængningsklasse
P5 efter den europæiske
standard (EN351-1) eller
ringere, vel vidende, at træ i
jordkontakt skal imprægneres i NTR-klasse A eller P8.
- Vi ser også P1 mærkede
varer, selv om indtrængningsklasse P1 ikke giver en
reel beskyttelse til udendørs
brug. Det er dyppede varer
eller svagt trykimprægneret
træ, som ofte heller ikke
opfylder optagelseskravet
– altså hvor meget imprægneringsmiddel, der skal ind
i træet.
– Mange af produkterne
er ydermere imprægneret
gran, selv om alle ved –
eller bør vide – at gran ikke
kan trykimprægneres.
– I alle tilfælde er varerne
grønne, og forbrugerne
kan derfor ikke umiddelbart konstatere, at de får
et ringere produkt – det
opdager de først, når træet
rådner før tid.
– Derudover har de ikke
en chance, hvis træet er
forsynet med kontrolmærker, som ikke er udfyldt.
Det giver indtryk af kvalitet,
men reelt ved man ikke,
hvilken behandling træet
har fået. Det har vi desværre set flere eksempler på.

Uholdbar situation
– Situationen er uholdbar for alle parter, siger
Bjarne Lund Johansen.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

Træbranchen og det
trykimprægnerede
træ får et dårligt
rygte – blandt andet
via medierne – når
utilfredse professionelle og private
kunder oplever,
at det trykimprægnerede
træ ikke holder,
som forventet.
Det går først
og fremmest
ud over det
korrekte trykimprægnerede
og NTR-mærkede træ.
– Oven i
købet skader
det miljøet
unødigt, for
når træet kun
holder nogle
få år i stedet for
20 til 50 år, skal store
mængder trykimprægneret
træ bortskaffes alt for tidligt og lægges på deponi.
Er træet imprægneret med
krom, er problemerne endnu mere komplicerede.

Kampagne starter i foråret
– Vi starter derfor en
omfattende oplysningskampagne, hvor både professionelle og private fra foråret
2006 og flere år frem bliver
gjort opmærksomme på
problemet, siger Bjarne
Lund Johansen.
– De vil blive informeret,
så de bliver bevidste om,
hvorfor de bør forlange
korrekt imprægneret træ,
der lever op til gældende
europæiske standarder og
imprægneret med dansk
godkendte midler, og som

belaster miljøet mindst
muligt.

Træbranchen forberedes
Trælasthandlerunionen
har allerede forberedt trælast og byggemarkeder på
kampagnen og udsendt en
indkøbsvejledning, der gør
det nemt at købe de rigtige
kvaliteter, som overholder
de europæiske standarder.
– Yderligere informationsmateriale udsendes
medio februar til producenter og importører samt
trælast og byggemarkeder
med svar på 25 vigtige
spørgsmål om trykimprægneret træ, så alle får en
solid viden, som de kan
give videre til kunderne.
– Fra påske ligger alle
nødvendige oplysninger
om trykimprægneret træ

også på en ny internetside,
samtidig med at professionelle og private informeres
via foldere og i medierne.
– Fra alle organisationer
bag kampagnen er der et
ønske om, at der etableres
et bredt branchesamarbejde med forretningskæder
og enkelforretninger for
at fastholde det imprægnerede træs kvalitet og
forbrugernes tillid til produkterne. Lige så vigtigt er
det, at træbranchen tager
hensyn til de miljømæssige
konsekvenser og vælger
trykimprægneret træ, der
overholder Miljøstyrelsens
regler. Interesserede er
velkomne til at kontakte
Trælasthandlerunionen
eller Træbranchens Oplysningsråd for et nærmere
samarbejde.
■
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En byggebranche
i højeste gear
mødes i Fredericia
Det historisk lave renteniveau og de stadigt voksende friværdier
kan mærkes i byggebranchen. 2005 blev et fantastisk år for
byggeriet og alt tyder på, at byggeboomet fortsætter.
Fra Vesterhavet til Øresund
arbejder håndværkere,
entreprenører og trælasthandlere på højtryk for at
holde trit med efterspørgslen. Det er med andre ord
en branche i højeste gear,
der mødes på BYGGERI
2006 i Fredericia Messecenter 21.-24. marts.

’Håndværkerne har
travlt for tiden, og jeg
tror, at vi alle kan trænge
til en inspirationsdag,
hvor vi kan møde leve-
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randører og samarbejdspartnere,’ siger adm.
direktør Palle Thomsen,
Trælasthandlerunionen–TUN, der sammen
med Danske Fagmesser
arrangerer BYGGERI
2006. ’Vores fornemste
mål er at gøre hverdagen
nemmere for håndværkerne. Derfor inviterer
mange tømmerhandlere
håndværkerne på tur, så
de selv kan se og prøve
de mange nyheder, som

tømmerhandlen kan tilbyde. Vi glæder os til at
tage imod dem alle,’ slutter Palle Thomsen.

Nye materialer og
løsninger
Det høje aktivitetsniveau i
byggeriet afspejler sig også
på BYGGERI 2006, der bliver den hidtil største BYGGERI-messe nogensinde.

300 førende leverandører til byggeriet vil

således stå klar den 21.
marts til at præsentere
en lang række nye byggematerialer og intelligente løsninger, som både
rummer designmæssige
fornyelser og samtidig
øger effektiviteten i byggeriet. De nye løsninger
vil gøre det lettere at
følge med byggeboomets
efterspørgsel, hvilket i sig
selv gør messen et besøg
værd - også i en travl
hverdag.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

BYGGERI 2006:

Udskriv adgangskortet
på nettet - og bliv
racerkører for en dag!

Byggeriets smiley
sætter fokus på
intelligente løsninger
Den store travlhed i byggeriet øger behovet for løsninger, som gør håndværkeren endnu mere effektiv
i dagligdagen. BYGGERI
2006 introducerer derfor
det nye smiley-logo ’Bedre
BYGGERI’, der gives til de
udstillere, der præsenterer
løsninger, som giver byggeriet et kvalitetsløft i form af
øget effektivitet, brugervenlighed, miljørigtighed etc.

DECRA®

Løsningerne, der vil
blive præsenteret på
BYGGERI 2006, vil fremgå af et særskilt afsnit
i messekataloget. Det
betyder, at de ca. 30.000
besøgende fagfolk, som
forventes at besøge BYGGERI 2006, guides rundt
til de stande, der præsenterer ”Bedre BYGGERI”løsninger.

I forbindelse med
BYGGERI 2006 kan
de besøgende på forhånd registrere sig og
udskrive deres personlige
adgangskort på BYGGERI 2006´s hjemmeside:
www.byggeri-messen.dk.
På denne måde slipper
man for ventetid ved
indgangen og deltager
samtidig i en lodtrækning om en rejse til en
engelsk racerbane tæt på
London, hvor vinderen
efter kyndig briefing og
grundig instruktion af
drevne racerkørere får
lejlighed til at prøvekøre

drømmebiler som Mazda
Rx8, Mercedes SLK,
Porche 911 turbo, Ferrari 360 og Lamborghini
Murcielago.

Præmien gælder
for to personer og
inkluderer desuden
fly tur/retur London,
overnatning og middag i London. Deltagelse i lodtrækningen
forudsætter naturligvis,
at man besøger BYGGERI 2006. Vinderen
bliver udtrukket umiddelbart efter messens
afholdelse og vil få
direkte besked.

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

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006
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Nyt fra sekretariatet
Godt nytår til alle her fra
FUTs sekretariat.
Traditionen tro udsender FUT kontingentsopkrævninger i januar
– du burde allerede have
modtaget et girokort
fra PBS. Hvis ikke, kan
det så være fordi du har
fået ny adresse? Kontakt
sekretariatet, så finder vi
ud af hvorfor.
Husk at betale kontingentet, så du ikke går
glip af alle de gode tilbud fra FUT. Hvis du vil
være sikker på altid at få
betalt dit kontingent til
tiden, så tilmeld betalingen til PBS.
Har du mistet det
fremsendte girokort, kan

Kære piger:

du indbetale kontingentet (kr. 295,00) på FUTs
konto 2237 1519 394
665. Husk at anføre dit
medlemsnummer - det
står bag på bladet. Eller
ring til sekretariatet, så
finder vi det.

Marianne Mouritzen.

Vi er ikke sure,
men skuffede…
Vi har nu gennemført
opgaven med udsendelse
og analyse af spørgeskema målrettet til vores
registrerede kvindelige
medlemsskare.
Vi har udsendt 79 stk.
spørgeskemaer og der er
kun kommet 14 stk. tilbage, hvilket er meget skuffende. Derudover har vi
udsendt 39 stk. spørgeskema og medlemsblade
til de kvinder, som i løbet
af 2005 har meldt sig ud
af FUT. Her var tilbagemeldingen 3 stk.
Vi havde sat os som
mål at sætte fokus på jer
piger i FUT med målrettede arrangementer, der
kunne medvirke til at
FUT kunne blive mere
interessant for jer og
samtidig gøre jer mere
aktive i vores forening,
men svarene har været
mangelfulde og desværre
ikke uddybende nok
– desværre.
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Derfor er der ikke
kommet noget nyt frem,
som kan bidrage med
nye, spændende og målrettede arrangementer,
som kunne være interessante, men hvis du læser
dette og vil bidrage med
forslag, kan du altid
henvende dig til vores
sekretariat, mail fut@fut.
dk, eller du kan linke dig
videre fra vores hjemmeside www.fut.dk.
Som nævnt på vores
generalforsamling i
Rødekro i november
2005 har vi som mål, at
vi skal have en kvinde
ind i vores bestyrelse i
næste funktionsår. Vi vil
øge vores fokus på denne
opgave og vil arbejde
hårdt på at finde det
rette emne til bestyrelsen, således at vi også på
dette område kan øge
fokuseringen på vores
kvindelige medlemmer.
Bestyrelsen.

Frands
I. Grex

John Sohn

Aalborg Portland
Aalborg Portland A/S har
med virkning fra 1. januar
2006 udnævnt Frands
I. Grex til direktør med
ansvar for Aalborg Portlands samlede forretningsområde for grå cement
i Danmark, der omfatter
afdelingerne for salg, produktion, indkøb og logistik,
økonomi, kvalitet, miljø og
personale. Frands I. Grex
har hidtil været produktions- og forsyningsdirektør.
Samtidig er John Sohn
udnævnt til underdirektør
med ansvar for salg. John
Sohn har hidtil været salgschef for løs cement til Aalborg Portlands industrielle
kunder samt pakket cement
til byggemarkeder og tømmerhandlere.

Aktiviteterne i Aalborg
Portland Gruppen og UNICON Gruppen er fra den
1. januar 2006 samlet i en
ny struktur. Strukturen
består af tre forretningsområder, Aalborg Portland
Hvid Cement, Aalborg
Portland Grå Cement samt
Unicon Fabriksbeton samlet under et holdingselskab
ledet af koncernadministrerende direktør Søren
Vinther og koncernøkonomi- og finansdirektør
Henning Bæk. Det skal
sikre optimale rammer for
fremtidig vækst og sikre
synergier for forretningsområderne.
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Er der FUT i dig?

PIGE SØGES!
Udfordrende muligheder for en aktiv og engageret FUTer
Som et naturligt led i vore ønsker om at gøre mere
for pigerne i branchen ønsker vi en pige i FUTs bestyrelse.

ER DU DÉN,
VI STÅR OG MANGLER?
Vi har brug for en udadvendt person med
masser af gå-på-mod og lyst til at skabe ny
grobund for eleverne i branchen.

FUT er en aktiv og deltagende
medspiller inden for trælastbranchen.
Vi tilbyder spændende faglige
arrangementer og studieture til udlandet,
både for branchens nye elever samt
for branchen i øvrigt.
Er du klar til at være med til at sætte
dagsordenen de kommende år?
Vil du tage aktivt del i arbejdet
med at skabe opmærksomhed og
vække interesse omkring branchen
- så er dette noget for dig!

KVALIFIKATIONER
Arbejde i trælastbranchen, enten i
tømmerhandel/byggemarked eller hos
en leverandør til samme.
INTERESSER
Du har et ønske om at være med til at
tilbyde og skabe spændende arrangementer
til branchen.
Du ønsker også at udvikle dig personligt
og samtidig komme i kontakt med mange
mennesker i branchen.
KRAV
Du er indstillet på at bruge noget af din
fritid på FUT.
Du har relevant kendskab og tilknytning til
branchen.
Du vil brænde for at udvikle FUT i en
positiv retning.
VI KAN TILBYDE
En forening med stort engagement.
Store muligheder for personlig udvikling.
Et godt kammeratskab i bestyrelsen.

Er du interesseret i at høre mere, er du
velkommen til at kontakte FUT-formand
Søren Bendix eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer (se side 2).

Ironman for

STED OG DATO
LMG Lemvigh-Müller
Vestre Teglgade 16
2450 København SV

trælastfolk

Efter at have været nødsaget til at aflyse det først
programsatte arrangement
omkring armeringsstål og
leca, prøver vi nu igen med
dette arrangement.
Det er igen LMG Lemvigh-Müller, som åbner
dørene for FUT. Arrangementet omhandler de
krav og normer, der stilles i
dagens byggeri hvad angår
armeringsstål og leca.
Der vil på denne aften
være en dybdegående gennemgang af de forskellige
kvaliteter, normer og løsninger samt af anvendelsen
af armeringen på byggepladsen. Herunder også
en gennemgang af de nye
produkter, som er kommet
til i den senere tid.
I forlængelse af dette vil
Dansk Leca, som er søsterselskab til LMG, gennemgå
fundamenter og terrændæk, dele som naturligt

hænger sammen, når vi
taler om armering. Her vil
vi også se nærmere på de
nye krav omkring varmetab
i forhold til Bygningsreglementet.
Dette arrangement afholdes i denne omgang kun i
København.

18.30

20.00
20.15

21.00

MÅLGRUPPE
Alle i branchen som i hverdagen arbejder med stål til byggeriet og som sælger til murer, tømrer og GDS-manden.

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING

PROGRAM
18.00

Onsdag den 29. marts 2006
kl. 18.00

Senest 20. marts 2006

INFORMATION

Velkomst ved LMG Lemvigh-Müller A/S
og Dansk Leca A/S.
Let traktement.
Præsentation af LMG Lemvigh Müller A/S.
Stål i byggeriet.
Armeringsstål – kvaliteter, typer,
godkendelser og montering.
Konstruktionsstål – Bjælker og søjler,
kvaliteter og typer.
Kaffe m/kage.
Præsentation af Dansk Leca A/S Produkter.
Leca – konstruktioner og nye isoleringskrav
iht. fundament og terrændæk.
Afslutning.

Claus Wiuff, tlf. 4026 4064
cwp@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Ironman for
trælastfolk’, onsdag
den 29. marts 2006.

Ironman for trælastfolk
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 20. MARTS 2006!
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Skal du med til Sverige?

Elevtur Sverige
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Så er programmet til Elevtur Sverige 2006 ved at være
på plads. I dagene 27.-29. marts skal vi for 38. gang over
Øresund og besøge en række spændende virksomheder,
som alle leverer varer til det danske marked.
Vi skal også i skoven - for at
se, hvordan træet kommer
derfra og videre til savværk.
Og forhåbentlig får vi lov
at se træfældning med de
store maskiner der varetager denne proces. Dette for
at få en forståelse for træets
vej fra skoven til færdigt
pakketræ – klar til afsendelse til Danmark.
Er du elev – eller måske
nyudlært trælastekspedient,
som ikke lige nåede turen
sidste år – har du nu chancen for at tilmelde dig en
lærerig, spændende og hyggelig tur sammen med elever fra hele landet. En tur,
som du senere vil kunne
tænke tilbage på med gode
minder.
Men skynd dig – da grænsen er 30 deltagere, så er
det ’først til mølle’!
Turens program er som
følger (med forbehold for
ændringer):

1. dag – mandag den
27. marts
Traditionen tro mødes vi
under uret på Københavns
Hovedbanegård. Bussen
afgår kl. 07.00 PRÆCIS.
Turens første besøg er i
byen Bjärnum hos Älvsbyhus – et typehusfirma, der
udelukkende bygger i træ.
Virksomheden er grundlagt tilbage i 1944, men
først i 1960 begyndte man
produktionen af træhuse.
Vi skal se fabrikken og
få et indblik i, hvordan en
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

sådan virksomhed arbejder.
Der produceres mere end
25.000 huse årligt til hele
det skandinaviske marked.
Det blive helt sikkert et
spændende besøg, for vi
kommer til at se, hvordan
man samler og pakker et
komplet hus, lige færdigt
til at blive sendt til Finland
eller Danmark.
Efter et par forhåbentlig
spændende timer skal vi en
tur på savværk. Vi skal besøge Södra Timber lidt nord
for Växjö, nemlig i Ramkvilla. Besøget er kommet
i stand igennem Jan Ibsen
fra Södra i Danmark.
Ved besøget skal vi se,
hvordan træet forarbejdes lige fra det kommer ind, til
det skæres op, sorteres og
lægges i pakker for at kunne blive sendt til Danmark.
Södra-gruppen er en
sammenslutning af flere
end 35.000 medlemmer
i Sverige. Södra-gruppen
beskæftiger sig med stort
set alt, hvad der har med

træ at gøre, både hvad
angår træpleje og vedligeholdelse af skove - men
også når det drejer sig om
papirproduktion, har de en
meget stor industri.
Efter besøget kører vi til
Växjö, hvor vi skal overnatte.

2. dag – tirsdag den
28. marts
Efter en god nats søvn og et
godt morgenbord er vi igen
på farten - vi skal af sted
kl. 08.00 for at besøge en
svensk tømmerhandel. Det
er Beijer Byggmaterial, som
byder os velkommen, og vi
vil få en rundvisning i tømmerhandel og byggemarked. Her vil vi få et indblik
i, hvordan man gør tingene
i Sverige, omend de nok
ikke er så meget anderledes
- men der er nogle andre
forhold, der gør sig gældende, når der bygges. Der er
f.eks. meget fjeld, hvad skal
man tage højde for. Dette

og meget andet vil Beijer
fortælle om ved besøget.
Herefter vil der forhåbentlig blive mulighed for
et par timers besøg på en
svensk byggeplads.
Efter således at have fået
en blød start på morgenen, kører bussen mod
øst. Kährs Parket vil resten
af dagen være værter for
os, vise os fabrikken samt
fortælle om mulighederne
med deres trægulve.
Fabrikken ligger i Nybro,
og besøget er blevet muligt
takket være hjælp fra Henrik Ottesen, Kährs Danmark.
Kährs har arbejdet med
træ siden 1857 og var nogle
af de første, der benyttede
sig af lamelparketproduktet. Siden har man specialiseret sig i dette produkt og
er stort set repræsenteret
over hele verden med salgskontorer.
Vi skal på fabriksrundvisning, hvor vi kommer til at
se hele processen fra træet
kommer ind, til det ligger
færdigt, pakkes på paller,
sættes på lastbiler og køres
ud i Europa.
Vi vil også få en grundig
præsentation af Kährs produkter, og der vil blive rig
mulighed for både at se og
føle på varerne. Der bliver
således også god mulighed
for at stille mange spørgsmål - og svarene kan du
så bruge i hverdagen derhjemme.
...fortsættes næste side
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fortsat fra side 21:

STED OG DATO

Efter besøg hos Kährs
kører vi til Kalmar, hvor vi
overnatter.

Sverige, 27.-29. marts 2006

MÅLGRUPPE
FUT-elever, som ønsker en lærerig
oplevelse. Et ’must’ for 1. og 2. års
elever.

3. dag – onsdag den
29. marts
Bussen kører fra hotellet kl.
08.00, og nu gælder det så
hjemturen. Men inden det
kommer så vidt, er Kährs
igen værter. De vil tage os
med i skoven, hvor vi skal
se, hvordan træet fældes
og pakkes, for så senere at
komme på savværk og blive
til de gulve, vi dagen forinden stiftede bekendtskab
med.
Kährs er storaftager af
skov i de lokale områder,
og der vil blive rig mulighed for at se, hvordan skoven forarbejdes, fældes og
genplantes.
Vi forventer ankomst til
København ca. kl. 16.00.
Og en lille påmindelse
– husk nu praktisk tøj til en
forhåbentlig god naturoplevelse!

Praktiske oplysninger
Rejsen tilbydes igen i år til
den lave pris af kr. 615,00

FORMÅL
pr. person. Denne pris er
kun mulig via økonomisk
hjælp fra FUT-fonden.
Prisen inkluderer bustransport fra Københavns
Hovedbanegård, to overnatninger i dobbeltværelse samt mad fra frokost
mandag til frokost onsdag
(ekskl. drikkevarer).
Bindende tilmelding skal
- sammen med check på kr.
615,00 stilet til FUT - være
FUT i hænde senest fredag
den 22. februar 2006. Du
kan også efter tilmelding
indbetale beløbet på Nordea konto 2237 1519 394
665. Husk tydelig angivelse af deltagernavn, medlemsnr. og arrangement.
Du er IKKE endelig tilmeldt
turen, før vi har registreret din
indbetaling!
Tillæg for enkeltværelse i
to nætter kr. 560,00.
Da turen er at betragte

som en erhvervsrejse, så
gælder det gule sygesikringsbevis IKKE. Tjek derfor, om din arbejdsgiver har
en rejseforsikring. Hvis det
ikke er tilfældet, kan denne
tegnes separat. Husk at
krydse af på tilmeldingen,
såfremt du ønsker at tegne
erhvervsrejseforsikring. Pris
kr. 175,00 (Europæiske rejseforsikring for unge under
35 år). Husk ligeledes at
oplyse CPR-nummer ved
tegning af erhvervsrejseforsikring. Du vil modtage
bekræftelse på din tilmelding samt program og deltagerliste umiddelbart efter
tilmeldings fristen.
Vi glæder os til at se jer.
Skulle der være spørgsmål
vedrørende turen, svarer
undertegnede meget gerne
(tlf.nr. - se side 2).
Anders Bilstrup og
Søren Anthonsen, FUT.

At give branchens elever et indblik
i bl.a. skovdrift, savværksdrift og
byggematerialer.

PRIS
615,- kr. pr. deltager + evt. tillægspris
for erhvervsrejseforsikring og enkeltværelse. Den lave pris skyldes et
betragteligt tilskud fra FUT-fonden.

TILMELDING
Senest 22. februar 2006

LINKS
www.alvsbyhus.dk
www.sodra.se
www.kahrs.se
www.beijerbygg.se
san@fut.dk
abi@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Elevtur Sverige 2006’.
❑ Enkeltværelse
(tillæg kr. 560,-)

Elevtur Sverige 2006
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

❑ Erhvervsrejseforsikring (kr. 175,-)
CPR-nr.:

Adresse:

____________________

Medlemsnr.: 11065-

Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen

22

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 22. FEBRUAR 2006!
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Aftenarrangement
om tillægget til
Bygningsreglementet
I FUT-regi har vi også valgt
at runde det nye tillæg til
Bygningsreglementet, som
for alvor vil slå i gennem i
dette forår.
Dog har vi i FUT valgt
at koncentrere os om tæthedsdelen i dette nye tillæg. Bevæggrundene for
dette har egentlig været
ret indlysende. For hvor vi
i den senere tid har haft
mulighed for at deltage i
adskillige former for foredrag omkring disse nye
tiltag, har vi her mest hørt
omkring ændringer af pakkestørrelser m.m.
Nu tager FUT så fat om
den mest komplicerede
del af tillæggene til Bygningsreglementet. Hvordan
skal vi nu rådgive omkring
diverse løsninger? Hvordan
måles grænseværdien for
tætheden i det fremtidige

STED OG DATO
ØST:
Tirsdag den 28. februar 2006
kl. 17.45
Valby Hallens mødelokale
Julius Andersens Vej 3
2450 København SV
VEST:
Tirsdag den 14. marts 2006
kl. 17.45
Hotel Hedegaarden
Valdemar Poulsens Vej 4
7100 Vejle

PRIS

FUT har valgt at koncentrere
arrangementet om tæthedsdelen i det nye tillæg.

parcelhusbyggeri, og ikke
mindst hvordan og hvem
skal afsige denne barske
dom?
Til disse lejligheder har
vi bedt Tommy BunchNielsen fra Tagpapbranchens Oplysningsråd om
at komme med et fyldigt
indlæg omhandlende hele
situationen lige nu. Tommy
vil blandt meget andet vise
os det måleinstrument, som
om kort tid skal bruges af
energikonsulenterne.
Udover ovennævnte
indlæg vil der også være
indlæg fra Thermisol ved

150,- kr. pr. deltager inkl. dagens ret
samt 1 øl eller vand til maden.

Bjørn Møller Laursen samt
ved Rationel Døre & Vinduer, Preben Jul Hansen/
vest og Per Thomasen/øst.
Indlæggene herfra vil også
specifikt omhandle tæthedsdelen i de nye tillæg,
samt hvordan man vil løse
disse problemstillinger.
Slutteligt rundes aftenen
af med en spørgerunde til
det samlede panel.
Her er alt i alt tale om
endnu et spændende FUTarrangement af høj kvalitet,
afholdt i et hyggeligt og
kollegialt forum.

Betaling: Deltagerbetaling sendes
enten på check til FUT eller indbetales
til Nordea Bank, 2237 1519 394 665.
Husk tydelig angivelse af deltagernavn, medlemsnr. og arrangement.

TILMELDING
Øst: Senest 20. februar 2006
Vest: Senest 6. marts 2006

INFORMATION
Claus Wiuff, tlf. 4026 4064
cwp@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i arrangementet: 'Tillæg til Bygningsreglement' følgende
sted (sæt kryds):

Tillæg til Bygningsreglement
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

❑ Valby Hallens
mødelokale

Adresse:

❑ Hotel Hedegaarden,
Vejle

Postnr.:

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

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

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

TILMELDINGSFRIST ØST: 20. FEBRUAR · VEST: 6. MARTS
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Vinsmagning – berømte druer:

STED OG DATO

Tramp i druerne med FUT!

Den lille Vinkælder
Skovvej 4, Algestrup
4682 Tureby
Torsdag den 2. marts 2006 kl. 19.00

Vi vil som forening nu
prøve at tilbyde et arrangement af mere social karakter. Vi har nemlig sammen
med Den lille Vinkælder i
Algestrup lavet et arrangement, hvor du får mulighed for at smage på nogle
spændende vine. Temaet
for aftens vinarrangement
er ’Berømte Druer’.
Den lille vinkælder har
egen import af vin fra hele
verden. De har over 500
forskellige vine på lager
– over 15.000 flasker. Vi
skal i løbet af aftenens program prøvesmage forskellige vine fra hele verden.
Det gennemgående tema
er berømte druer. De vine,
som vi smager denne aften,
vil kunne købes til en ekstra god pris, så der vil også
være mulighed for at gøre
en god handel og få fyldt
sit vinskab op.
Kom og deltag i dette
sjove program, hvor vi skal
smage på noget spændende
og anderledes vin. Da vi

MÅLGRUPPE
Alle aktive FUT-medlemmer, som
gerne vil smage et par spændende
glas vin. Aftenen afsluttes med lidt fra
hyggesnak på tværs af branchen.

PRIS
skal smage på otte forskellige vine, kan det være
en god idé at køre flere i
samme bil, idet det ikke
kan betegnes som værende

395,00 (normalpris 495,00)

forsvarligt at benytte eget
køretøj. Chaufførtjanserne
må der jo så trækkes lod
om…

Deltagerbetaling sendes enten på
check til FUT eller indbetales til Nordea Bank, 2237 1519 394 665. Husk
tydelig angivelse af deltagernavn,
medlemsnr. og arrangement.

PROGRAM
Kl. 19.00

Velkomst ved FUT og
Den lille Vinkælder.

Kl. 19.10

Vinsmagning og forklaring
omkring de valgte vine.
Vi smager otte forskellige vine.

Kl. 20.30

Buffet leveret af restaurant
Oddfellow-gården i Køge.

Kl. 22.30

TILMELDING
Senest 20. februar 2006

INFORMATION
Søren Bendix – tlf. 7029 1914
sbe@fut.dk

LINKS
www.den-lille-vinkaelder.dk

Afslutning.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i vinsmagning
torsdag den 2. marts
2006.

Vinsmagning
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 20. FEBRUAR 2006!
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GRÅ STYRKE
Mindre cementforbrug og holdbare betonløsninger...

B10-MARKETING

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

Altid kvalitetsPRODUKTER
Trælast

Plader og krydsfiner

- ta’r den grønne sti!

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
46 17 07 07 -75Kolding
75- 89
90 00 - 87
Hørning
87- 68
09 00 - Taastrup
43- 50
01 00 - www.dlh-timber.dk

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006
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I flere år har der været talt
om at lave en årligt tilbagevendende frokost på tværs i
branchen.
Inspirationen blev skabt
ved FUTs 50 års jubilæum
og en efterfølgende frokost
i Café Petersborg i København, 2001.
Så… den 20. maj 2006
kl. 13.00 sætter vi os ved
bordene i Hansens Gamle
Familiehave i København.
Tilmeld dig allerede nu
på tlf. 4580 7877 til Marianne Mouritzen eller brug
kuponen herunder. Du kan
naturligvis også tilmelde
dig via www.fut.dk.
Din tilmelding er først
gældende, når du har indbetalt kr. 200,- til dækning
af frokosten. Drikkevarer
afregnes individuelt.
Der forventes 60-80 deltagere – måske kender du et
par stykker, som du vil give
besked om arrangementet.

STED OG DATO
Hansens Gamle Famliehave
Pile Allé 10-12,
2000 Frederiksberg
Lørdag den 20. maj 2006 kl. 13.00

MÅLGRUPPE
Alle over 50 år, som har arbejdet
i branchen i en pæn del af deres
erhvervskarriere.

PRIS
Kr. 200,00 for frokosten
(drikkevarer for egen regning)

TILMELDING
Senest 10. april 2006 på
www.fut.dk
- eller pr. post til:
FUT c/o Trælasthandlerunionen - TUN
Egebækgård
Egebækgårdvej 98
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritsen

Billederne er fra den
seneste ’veteran-frokost’,
der blev afholdt i 2001.

Tovholderne bag frokostinitiativet er: Jens
Kruuse, Veteranerne/Trægolf, Palle Thomsen, TUN;
Søren Bendix, FUT; Peter
Odsgard, Puff samt Marianne Mouritzen, TUN/
FUT.

Eneste betingelse for deltagelse er at være fyldt 50
år og have arbejdet i branchen i en pæn del af sin
erhvervskarriere. Der kræves således ikke medlemskab af bestemte foreninger
– heller ikke af FUT.

- eller pr. fax på nr. 4580 7887
Deltagerbetaling sendes enten på
check til FUT eller indbetales til Nordea Bank, 2237 1519 394 665. Husk
tydelig angivelse af deltagernavn og
arrangement.

Tilmeldingskupon...
Jeg ønsker at
deltage i 50+ branchefrokost lørdag den
20. maj 2006 i ’Hansens gamle familiehave’, Frederiksberg.

50+ branchefrokost
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:
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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Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 10. APRIL 2006!
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ANNONCØR-HOLDET BAG FUT-BLADET!

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

- nøglen til en branche -

TRÆLASTHANDLERUNIONEN

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra mandag den 6. februar 2006 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter.
Sidste frist for svar er onsdag den 1. marts 2006.
I sidste omgang af konkurrencen blev vinderne af hver 4 biografbilletter:
Niels-Erik Poulsen
5400 Bogense
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2006

Svend Aage Sunddal
6630 Rødding

Henning Holm Witt
5700 Svendborg
27

Afsender:
FUT
c/o TUN
Egebækgård
Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Tillæg til Bygningsreglementet,
Valby Hallens mødelokale, KBH. SV

28.02.2006

20.02.2006

Claus Wiuff
Tlf. 40 26 40 64

Tillæg til Bygningsreglementet,
Hotel Hedegaarden, Vejle

14.03.2006

06.03.2006

Claus Wiuff
Tlf. 40 26 40 64

Vinsmagning,
Den lille Vinkælder, Tureby

02.03.2006

20.02.2006

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Elevtur Sverige 2006

27.03.200629.03.2006

28.02.2006

Søren Anthonsen
Tlf. 66 11 78 87

Ironman for trælastfolk,
LMG Lemvigh-Müller, København SV

29.03.2006

20.03.2006

Claus Wiuff
Tlf. 40 26 40 64

50+ branchefrokost

20.05.2006

10.04.2006

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Golfarrangement
FUT-konference 2006
(21.-23. september)
Byggeteknisk uddannelse
Gulvvarme
Elev event 2006

Ansvarshavende redaktør: Søren Anthonsen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.900 eks.

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

