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Kære medlem!

FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Foråret er over os, og sommeren er lige om hjørnet.
Søren Bendix
Som et udtryk for den store aktivitet, der er i vores branche, er der også sket en
”inflation” i brancherelaterede messer. Både København og Herning kan mønstre
en byggeudstilling her i foråret. Det er ærgerligt, at de ligger på de samme datoer.
Det bliver spændende at se, om de to messer kan bryde de indarbejdede og traditionsrige relationer, som vores branche har. Kun tiden kan vise, om branchen er
klar til at bakke op om de nye tiltag, ligesom det vil vise sig, om der er et egentligt
behov for flere messer. Men det er dejligt med lidt nytænkning.
Elevtur Sverige blev igen en succes, men kun gennemført med hiv og sving. Det er
ærgerligt, at branchens ledere ikke bakker mere op om denne tur og tager et medansvar. Branchen higer efter dygtige unge mennesker. I min elevtid var det en selvfølgelighed, at man deltog i Elevtur Sverige – det blev forventet af os! Jeg kan ikke
forstå, hvorfor branchens trælastdirektører og uddannelsesansvarlige ikke som den
mest naturlige del af trælastuddannelsen sender deres elever på disse ture?
Til jer trælastdirektører, som trofast sender jeres elever med på vores tur – tak for
opbakningen. Det er dejligt, at der stadig er loyale støtter til foreningen FUT.

Formand
Prinsesse Christines Vej 16, st.tv.
2300 København S
Tlf. 70 25 19 14
sbe@fut.dk

Claus Wiuff Petersen
Næstformand, kasserer
De Mezas Vej 1, 1.th.
8000 Århus C
Tlf. 20 10 25 61
cwp@fut.dk

Michael Levorsen
Sekretær
Fælledvej 189
9900 Frederikshavn
Tlf. 27 12 72 99
mle@fut.dk

Søren Anthonsen

Rigtig mange medlemmer var behjælpelige med at udfylde og ajourføre deres medlemsdata. Tak for hjælpen! For at gøre kartoteket så up-to-date som muligt, kan
jeg kun opfordre alle de medlemmer, som ikke udfyldte skemaet sidste gang, til at
gøre det NU. Ajourføringen er til jeres eget bedste – for med de rigtige data kan
bestyrelsen bedre tilbyde og målrette artikler og arrangementer til jer medlemmer.
SÅ KOM NU! Du finder skemaet på bagsiden af dette blad eller på www.fut.dk.

PR-ansvarlig

Desværre måtte vi aflyse vores to arrangementer hos Ruko. Arrangementerne var
tænkt som en hjælpende hånd til en øget indtjening. Hvor tit sælger vi ikke døre
til en renoveringsopgave, for så at sende håndværkerne ned til f.eks. Carl F. Nu
var muligheden der for at blive klædt på til selv at få alt tilbehøret – det er nemlig
her, pengene ligger. Men det er åbenbart for nemt at tjene penge i øjeblikket, for
tilslutningen var ikke særlig stor. Heldigvis kan Ruko se ideen, og de er netop nu
i gang med at lave et lignende tiltag ude i forretningerne. Men de kommer jo ikke
rundt til alle butikker!

Sønder Kongevej 52
6000 Kolding
Tlf. 27 80 36 22
abi@fut.dk

Til november arrangerer FUT igen en studietur. Dette efterårs rejsemål bliver Mellemamerika. Studietursudvalget arbejder i øjeblikket på de sidste detaljer omkring
besøgene. Vi håber, at rejsemålet appellerer til en masse af jer medlemmer, og at vi
får sammensat et spændende program, så rigtig mange tilmelder sig turen.
Søren Bendix
formand
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fut@fut.dk
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Fra træbeskyttelse i Danmark

til træmøbler i Vietnam
Erik Schierning, 63 år, har gennem 33 år viet sit arbejdsliv til
træbeskyttelse og farver i Danmark. Så tog han en rask beslutning
og et ”hamskifte” – og tog til Vietnam som virksomheden ScanCom’s
internationale personaledirektør. Det medførte ca. halvandet år senere,
at Erik tog springet og blev selvstændig coach for erhvervsledere.
FUT har haft en god snak
med Erik om det sene karriereskift.
Spm.: ”Hvad er din baggrund for at tage springet til
udlandet, Erik?
Jeg har som mange
måske ved været beskæftiget på salg/marketing
direktør niveau i farve- &
træbeskyttelsesbranchen i
over 30 år. Først indtil 1986
hos Flügger i 14 år. Derefter 19 år hos Dyrup/Gori,
hvor jeg især efter Dyrups
overtagelse af Gori i 1991
kom tættere på træbranchens folk.
Den 31. august 2005
skulle jeg ifølge kontrakten
med Dyrup gå på pension,
men skæbnen og viljen til
at prøve noget nyt ville det
anderledes. Jeg tog imod
udfordringen og tiltrådte
som international personale/HR-direktør for ScanCom Gruppen – efter at jeg
havde siddet i ScanCom’s
bestyrelse i to år.
ScanCom laver havemøbler og har haft en imponerende vækst – fra 0 kr.
i 1995 til én milliard d.kr.
i 2006, beskæftiger 5000
medarbejdere direkte og
ca. 20.000 indirekte alene
i Vietnam, hvor firmaets
hovedaktivitet foregår fra.
Det lå derfor i luften, at
skulle jeg kunne gøre en
forskel, så måtte jeg ud og
virke fra Vietnam midt i
heksekedlen, stå ansigt til
ansigt med de mennesker,
som hver dag via deres indFUT medlemsblad - Nr. 2 - 2007

sats gjorde forskellen for
ScanCom.

Spm.: Sagde du bare til din
familie – så flytter vi til Vietnam?
Ja. Sådan da. Jeg er gift
med Ulla og har en datter,
men hun har stiftet egen
familie i Esbjerg. Ulla blev
inviteret ud til Vietnam
af ScanCom’s ejer Bøje

det går ikke lige nemt for
alle de familier, jeg har haft
kontakt med herude.
Spm.: Hvad var reaktionen
fra dine venner og forretningsforbindelser på, at du som
senior valgte at lave sådan et
skift?
De fleste var mildest talt
overraskede og undrende.
Flere sagde ”flot gået,
gamle dreng”. ”Modigt”,
sagde andre. Hos Dyrup
mærkede jeg en tydelig

Bendtzen et halvt år før vi
flyttede derud – for at bese
staldene, mærke atmosfæren og ikke mindst temperaturforskellen.
Temperaturen svinger
mellem 24 og 36 grader, så
der er altid varmt. Det er
troperne. Intet forår eller
efterår, ingen slud og sne/
frost om vinteren (ca. 24-28
grader).
Ulla var meget begejstret,- heldigvis – og det
har hun været lige siden vi
kom herud. En afgørende
indstilling hos ægtefællen,
for at det kan fungere. Men

tilfredshed med, at deres
salgsdirektør gennem 16
år tog et så stort vaneskift.
Andre blev synligt misundelige. Andre igen sagde: ”Nu
kapper I jo forbindelsen til
jeres familie og venner – I
svigter os jo!” Alt sammen
kommentarer, vi kunne
bruge proaktivt.
Vi har via e-mails og
Skype kunnet holde en
god, tæt forbindelse med
dem, der ønskede det. Det
gjorde de fleste, men nogle
faldt fra.
Vi lavede bl.a. en ’Vietnam-Update’ hver anden-

Familiens indstilling vigtig

tredje måned med vor
gøren og laden, inklusive
en masse billeder. Det har
været en stor succes.

Store udfordringer
Spm.: Hvad var de største
arbejdsmæssige udfordringer
for dig?
Det har givet store udfordringer med bl.a. ansættelse og fastholdelse af de
rigtige ledere/medarbejdere, som er udstationeret
fra omkring ti forskellige lande. Det var denne
opgave, jeg påtog mig at
professionalisere inden for
en tidsramme af ét til halvandet år. Og opgaven er
netop afsluttet med udgangen af 2006.
Det kan lyde, som om det
er en nem opgave at rykke
en familie op i Danmark
og flytte om på den anden
side af jorden, men det er
et stort skridt at tage. Og
alligevel – når først den
udstationerede er ”landet”
i specielt dette spændende
land, Vietnam, der har en
kolossal vækst, glemmer
man hurtigt trængslerne og
bliver grebet af den enorme foretagsomhed, der
præger vietnameserne.
Scancom har gennem de
seneste tre år beskæftiget
over 50 udstationerede fra

...fortsættes næste side
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Fortsat fra side 3:

primært Danmark/Europa
og USA – så der er masser
af muligheder for ressourcestærke danskere, der
gerne vil prøve arbejdslivet
i en meget anderledes kultur.
ScanCom har i 2006
været igennem en større
omkostningstilpasning, så
antallet af udstationerede i
Vietnam er nu omkring 20,
hvoraf halvdelen er danske
– med et aldersmæssigt
spænd fra 25 til 64!

God rejsealder?
Spm.: Hvornår er det aldersmæssigt bedst at tage ud?
Det er svært at svare på.
Men ingen tvivl om, at det
er opgavens karakter, der
bestemmer, om man ønsker
erfaring i jobbet eller primært ungdommeligt gå-påmod.
Det afgørende er faktisk,
om man er indstillet på
at lære fra sig, samtidig
med at man lærer det nye.
Årsagen til, at ScanCom
ansætter udlændinge i Vietnam, var og er primært,
at man skal lære de lokale
vietnamesere de færdigheder, som man har lært sig i
”Vesten”. Og det at kunne
arbejde i multi-kulturelle
teams lærer man kolossalt
meget af.
Det er aldrig for sent at
tage springet og tage imod
udfordringer fra udlandet.
Hvornår er man blevet

for gammel til at lære
noget? Aldrig. Hele livet
er en ”læring” til nutidens
og morgendagens udfordringer. Det afgørende er
ens egen stærke vilje til at
udvikle sig og gennemføre
de forandringer med sig
selv, der giver det naturlige
råstof til at kunne klare
større kulturelle forskelle –
alt lige fra et totalt uforståeligt sprog, anderledes mad
og måden at omgås på.
Min alder har betydet
meget i min stilling, for
vietnamesere ser meget op
til erfarne mænd og viser
dem stor respekt. Det må
jeg da indrømme, at jeg har
nydt meget i min meget
positive omgang med vietnameserne.

Hvad med sproget?
Spm.: Hvilket sprog taler man
med vietnamesere?
Engelsk eller vietnamesisk. Engelsk er obligatorisk
firmasprog i ScanCom, så
det skal alle, der arbejder
sammen, kunne mestre på
et rimeligt niveau. Vietnamesisk er et lydsprog og
meget svært for os at lære.
Der er pudsige forskelle,
f.eks. siger vietnamesere
ofte ”come on” (sådan
lyder det) – det betyder
ikke ”kom så”, men ”mange
tak”. Det kan man godt
grine over.
Der er absolut INTET i
det vietnamesiske sprog,
der bare lyder eller ligner
noget, vi kender i de vesteuropæiske sprog (engelsk,
tysk, fransk, dansk osv.). Jeg

har nu fravalgt at lære vietnamesisk, da det i mit virke
er mindre væsentligt. Men
har man tænkt sig at blive
i Vietnam i mere end de
to-tre år, en udstationering
normalt tager, så er det
klogt at lære sproget – eller
som mange (ungkarle) gør
herude, gifter sig med en
vietnameser – så klarer hun
alt det praktiske, som de er
kanongode til.
Spm.: Du er inde på dette
med længden af udstationeringen. Er der nogle, der bliver
skræmte af tidshorisonten?
Eller er den passende, da det
jo tager tid at lære det nye at
kende?
Varigheden afhænger
naturligvis meget af opgavens karakter, men jeg vil
ikke anbefale udstationeringer på mindre end ét år
– og helst to – for at man
når at skabe de værdier og
resultater, som kan være
afgørende for en ny, spændende udstationering; eller
som et solidt fundament
for en god lederstilling i
Danmark.

Comfort-Zone
Spm.: Hvordan håndterer man
vaner, tryghed, sikkerhed?
Når man bliver ældre og
”meget” erfaren, så lever
man sig nemt ind i en
såkaldt Comfort-Zone. Man
er tryggere, kender omgivelserne og de mennesker,
man færdes iblandt til daglig. Det er absolut en stor
styrke, men også en svaghed, hvis man forventer, at
ens Comfort-Zone flytter
med til et fjernt udland
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– så gør den det nemlig,
mentalt!
Gør man så ikke noget
proaktivt for at fjerne uheldige vaner og barrierer,
der hindrer ens succes – så
krakelerer Comfort-Zonen
stille og roligt, og usikkerheden, utrygheden breder
sig i krop og sjæl – og gør
man stadigvæk ikke noget,
så får man snart brug for
returbilletten – hjem til det
trygge – det kendte. Det
gælder uanset alder.
Så man skal være bevidst
om, hvad man kan bruge
fra sin Comfort-Zone og
hvad man skal glemme at
bruge – og så bruge den
erfaring som grobund for
en ny Comfort-Zone, der
passer til den situation,
man er midt i. Alle har
brug for tryghed og sikkerhed – men den skabes
bedst i et samspil med
andre, og dermed skabes
også nye muligheder. Hvis
man er en asocial enspænder, indadvendt med negativ udstråling – så bør man
nok blive hjemme. Men
sådan nogen findes da ikke
i FUT!

Eventyret i blodet
Spm.: Er det svært for tiden at
finde danskere, der vil ud. Ser
du tegn på en voksende Comfort-Zone her i landet?
Nej, egentlig ikke, da
mange – især mænd – har
’eventyret i blodet’ og den
nysgerrighed, der skal til
for at springet voves. Men
den markante forskel i
levestandard f.eks. mellem
Danmark og Vietnam gør,
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2007

at for mange står af, når
de erkender, hvilket ”kultur-spring” de skal udsættes for, selv om de modsat
kan få betydeligt mere for
deres løn i Vietnam end i
DK. Det er måske ComfortZonens magelighedssyndrom, der spiller ind.
Spm.: Har du nogensinde
tænkt tanken, at du skulle
være taget af sted noget før?
Det er måske ikke retfærdigt at
stille dig dette spørgsmål, da
du jo har haft mange andre
gøremål her i landet. Men rent
menneskeligt og omstillingsmæssigt har du jo skullet tilvænne dig og lade dig inspirere
til nye normer?
Bortset fra et ophold
på knap et år for Danfoss
i Offenbach, Tyskland,
i 1960’erne har jeg ikke
været sådan rigtig udstationeret til et fjerntliggende
land med en helt anden
kultur end den danske. Jeg
har været på spring flere
gange, men situationen alt
i alt og mine egen davæ-

rende Comfort-Zone holdt
mig tilbage.
Jeg ville meget gerne
have været ud allerede i 2030 års alderen, og kunne
jeg gøre det om, ville jeg
gøre en meget større indsats for at det kunne lykkes.

Udvikler og modner den
udsendte
Spm.: Set med en arbejdsgivers
øjne – hvilken medarbejder får
han hjem igen efter nogle år i
det fjerne?

Han får en personligt
mere moden og udviklet
medarbejder, der især menneskeligt stiller flere kvalificerede spørgsmål til ledelsen, til gavn for det firma,
han måtte komme hjem til.
Det kræver også lydhørhed
hos arbejdsgiveren, når han
får en udstationeret hjem,
der brænder for at bruge
alt det nye, han har lært.
Men det skal naturligvis ske
i et realistisk samspil.
Spm.: Hvad får en ung medarbejder ud af et ophold?

Større modenhed, mere
ansvarsfølelse, større selvtillid, mere parathed til
forandringer – hvis jeg skal
sige det meget kort.
Spm.: Er du på vej hjem til
Danmark med din nye virksomhed?
Både ja og nej. Jeg har
besluttet at drive min ”Executive Coaching” virksomhed med min. 80% aktivitet
via Internettet/Skype og
max. 20% via direkte øjenkontakt-møder. Dermed
kan jeg stort set opholde
mig, hvor det er mest optimalt.
Jeg vil efter et tre måneders ophold i Danmark her
i sommeren 2007 igen indtage residens i FjernØsten/
Vietnam, da jeg forventer,
at en del af mine kommende kunder vil være dér.
Men det må tiden vise…

■
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MILJØVENLIGT FIBERCEMENT

Eternit Toscana
®

– fornyelse til moderne byggeri

Eternit® Toscana er en klassisk tagproﬁl, der

Eternit® Toscana er en komplet system-

passer perfekt til dansk arkitektur og bygge-

løsning, hvor alle elementer, der er

stil. Pladerne fås i ﬁre klassiske farver og er

nødvendige for at lave et fuldt færdigt

fremstillet af miljøvenligt ﬁbercement.

tag, indgår.

STÆRK OVERFLADEBEHANDLING
MINIMAL

VEDLIGEHOLDELSE

Den ﬂotte overﬂade er stærk, langtidsholdbar
og kræver minimal vedligeholdelse.

Bliv inspireret på www.dansketernit.dk
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Danmarks yngste
trælastdirektør
Martin Lynge Sørensen er kun 30 år
– og direktør og indehaver af Århus
Lavpris Tømmerhandel. En dynamisk
og målrettet mand, der altid har
arbejdet for at nå sine mål.
Martin startede sin karriere
i byggebranchen i 1996 ved
at gå i lære i HT Barnow
byggemarked i Århus. Efter
en årrække der søgte han
nye udfordringer i Århus
Lavpris Tømmerhandel,
hvilket blev starten på hans
nuværende karriereforløb
som selvstændig tømmerhandler.
Martins karriere i byggebranchen tog sit afsæt i
en mindre byggemarkedskæde, og i dag fortsætter
han kampen mod de store
mastodonter. Hans filosofi er tydelig og afspejles i
hans ledelse af Århus Lav-
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pris Tømmerhandel, hvor
kunden ikke bare er endnu
én i køen, men en person
med individuelle behov,
hvorfor personlige relationer og kendskab til kunden er i højsædet. Martin
fokuserer på, at kunderne
skal have en god oplevelse
i tømmerhandlen i kraft af
virksomhedens fleksibilitet
og individualiserede kundepleje – modsat de store
koncerner.

Mod alle odds
At Martin Lynge Sørensen
er nået dertil, hvor han er

i dag, skyldes udover hårdt
arbejde også en utrolig
stærk vilje og psyke, idet
han midtvejs i sin uddannelse i HT Barnow i 1997
var udsat for en meget
voldsom ulykke, der var
nær ved at koste ham livet.
Lægerne havde ikke store
forhåbninger til, at han
ville overleve ulykken og de
efterfølgende omfangsrige
operationer.
Men mod alle odds kom
Martin til sig selv og blev
mødt af meget usikre fremtidsudsigter om, hvorvidt
han ville komme til at gå
igen. Med en viljestyrke, en
stædighed og et gå-på-mod,
som de færreste kan nikke
genkendende til, kæmpede
han sig – med familien ved
sin side – gennem hård
genoptræning tilbage til
livet. Efter godt et år på
hospitalet vendte han tilbage til sit arbejde – gående.

Han slap dog ikke fra
ulykken uden mén og er
i dag – og resten af livet
– bundet til en støtteskinne
på højre fod.

Fuld fart på
Allerede i HT Barnow viste
Martin stort engagement
og interesse for byggebranchen, og efter endt
uddannelsesforløb blev han
fastansat som salgsassistent
i værktøj og beslag.
Ambitionerne hos den
unge mand var dog til
mere, og efter kun seks
måneder som salgsassistent
blev han forfremmet til
afdelingsleder for værktøj,
beslag, VVS, trælast, køkken og bad.
Arbejdet som afdelingsleder i HT Barnow kunne
efter to år ikke længere
indfri Martins voksende
ambitionsniveau, og han
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2007

søgte derfor nye udfordringer. Valget faldt på Århus
Lavpris Tømmerhandel,
en mindre tømmerhandel
uden for kædesamarbejde.
Martin startede som salgsassistent, men beviste hurtigt
sit værd for den daværende
direktør Mogens Laustsen,
og blev efter en periode
forfremmet til daglig leder.
Mogens Laustsen fokuserede i den efterfølgende tid
mere og mere på sit andet
firma, Dansk Hal Byggeri,
der var i stor fremgang, og
overlod hurtigt størstedelen
af ansvaret for Århus Lavpris Tømmerhandel til Martin. I sit arbejde som daglig
leder fik han mulighed for
at føre sine drømme og ideer med hensyn til drift af
tømmerhandel ud i praksis,
og han formåede gennem
sit engagement at tilføre
stor vækst til virksomheden.
En kombination af Martins hårde arbejde og det
faktum, at Mogens Laustsen alene ville fokusere på
Dansk Hal Byggeri gjorde,
at Martin i 2006 blev tilbudt partnerskab i Århus
Lavpris Tømmerhandel.
Tilbuddet blev dog pr. 1.
juni 2006 ændret til overtagelse af virksomheden, og
da han aldrig har kunnet
sige nej til en udfordring,
slog han til, hvorfor han i
dag formentlig kan kalde
sig Danmarks yngste trælastdirektør.
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Opbakning hjemmefra
Overtagelsen af Århus Lavpris Tømmerhandel har
ikke kun medført ændringer i Martins professionelle
liv, men også personligt,
hvilket kræver opbakning
fra hjemmefronten. Uden
den ville overtagelsen af
Århus Lavpris Tømmerhandel ikke have været en
realitet, idet driften af tømmerhandlen kræver mange
timers hårdt arbejde.
Forud for overtagelsen
tog de mange økonomiske
spekulationer, overvejelser
og forhandlinger Martins
tid – en tid, der nu bruges
på den daglige ledelse,
fornyelse og udvikling af
virksomheden. Og at Martin er en slider, der ikke er
bange for at arbejde, skinner også igennem i hans
ledelsesstil. Som indehaver
har han alle kasketterne på,
og de kontoropgaver, der
ikke nås inden for åbningstiden, færdiggøres i aftentimerne. Han er en meget
alsidig leder, der er at finde
i trucken på lageret, fylder
galgerne med træ, ekspederer kunder og selv uddeler
reklamer rundt om i Århus;
og ta’r gerne en snak om
belægningssten eller træbeskyttelse over hækken.

Det går vel nogenlunde!
Martin lægger stor vægt på
idégrundlaget bag Århus

Lavpris Tømmerhandel –
faste lave priser samt dét at
holde det gamle købmandskabs traditioner i hævd.
Dette giver – kombineret
med uhøjtideligt miljø og
humor i krogene, mens alle
mand hjælper med at fylde
trailerne med planker og
lignende – tilfredse kunder.
Tilfredsheden afspejles
i, at Århus Lavpris Tømmerhandel summer af stor
aktivitet på pladsen, god

gang i butikken og kunder,
der kommer forbi blot for
at sige hej.
Men er det muligt for en
lille enkeltstående tømmerhandel at tage kampen op
mod de store byggemarkedskæder? Med Martins egne
ord fristes man til at sige
ja: ”Alting kan altid gøres
bedre – men det går vel
egentlig nogenlunde!”
Af Anders Bilstrup, FUT

’’Moth & Partners arbejder
udelukkende med Search & Selection
i byggebranchen, derfor leverer
vi de bedste medarbejdere
til din forretning’’
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Elevtur Sverige 2007

Turen fandt sted i dagene 19.-21. marts og startede en tidlig mandag
morgen under uret på Københavns Hovedbanegård. Traditionen tro har vi
bedt nogle af deltagerne skrive et rejsereferat.

Klokken var syv, da vi alle
var samlet og klar til at tage
af sted mod Sverige for at
begynde udforskningen af
de forskellige virksomheder. Bussen blev pakket,
og vi kørte til færgen, som
skulle sejle os til Sverige.
Vores første stop var ved
Trelleborg Phønix, hvor vi
startede med lidt at spise
og drikke. Trelleborg Phønix blev grundlagt i 1907
og startede med produktion af betonvarer og tagpap. Produktionen blev så
senere udvidet, så man også
lavede vejmaterialer – det
skete omkring 1930’erne.
I dag er Trelleborg Phønix en meget moderne
virksomhed, der producerer bitumenbaserede
produkter som tagpap,
tagshingles, bygningspap,
flydende produkter, fugtisoleringsmembraner m.v.
Efter lidt historie skulle
vi ud og se selve produktionen. Vi fik en rundvisning
på hele fabrikken, hvor der
blev forklaret hvordan de
forskellige produkter blev
fremstillet fra start til slut.
Efter rundvisningen sagde vi tak for en spændende
og lærerig oplevelse og
kørte videre til næste destination, Vest-Wood.

Indtryk fra turen...

Virksomheden sælger
8000 indvendige døre og
2100 udvendige døre om
ugen – det siger lidt om,
hvor stor en virksomhed
Vest-Wood egentlig er.
Vi blev vist rundt på
fabrikken, hvor man kunne
se, hvordan en dør blev
produceret – og vi så de
mange forskellige modeller. Der er en dør til enhver
smag, f.eks. er der ikke
mindre end 35 forskellige
mønstre i udvendige døre.
Efter besøget gik turen
til det hotel, hvor vi skulle
overnatte.

Tid til skovtur…

Hos Vest-Wood blev vi præsenteret for en verden af
døre, indvendige såvel som
udvendige. Efter en introduktion af virksomheden
ar det tid til middagsmad.
Der blev serveret biksemad
– eller som det hedder i
Sverige, ”pyt i panna”. Da
maverne var fyldt, var vi
klar til at få en rundvisning.

Andendagen af vores
elevtur startede med morgenmad på hotellet, og
derefter præcis afgang med
bussen kl. 9.
Vi mødtes med vores
to guider for denne dag
– Anne fra Danmark, som
er ansat i Södra, der ejes
af sammenslutningen af
svenske skovejere, herunder Skog, Timber, Cell
og Gaproi Danmark – og
svenske Frederik, som primært er ansat til at stå for
genplantningen i det skovdistrikt, som vi skulle ud
og se.
Vi havde på forhånd fået
at vide, at vi skulle sørge for
varmt og praktisk tøj, da
der kan være rigtig koldt og
mudret i de svenske skove.
Anders Bilstrup, vores ”turguide” fra FUT, gik foran
med et godt eksempel med
sine nyindkøbte grønne
gummistøvler, men det viste
sig at os uden – det vil sige
alle på nær Anders – kom
igennem uden hverken at
fryse eller sidde fast i mud-
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En verden af døre

der. Med andre ord var vi
rigtig heldige med vejret.
På grund af den kraftige
storm tilbage i 2005 var der
mange vindfældede træer,
som skulle fjernes og klargøres til savværket. Uheldigvis nåede man ikke at
færdiggøre arbejdet, før en
ny, kraftig storm for nylig
fældede endnu flere træer.
Og her fik vi forklaringen
på, hvorfor det i øjeblikket
er så svært at få træ i hele
pakker i lange længder.
Træerne er oftest skadet,
når de bliver fældet på den
måde, og det kan kun give
kortere længder til os kræsne trælasthandlere.
Ydermere giver de vindfældede træer også perfekte forhold for borebarkbiller, som er med til at
ødelægge træet yderligere.
Derfor gør man i sammenslutningen Södra en stor
indsats for at få udryddet
disse biller, så ikke der
mistes alt for stor en høst.
Enten ved hjælp af fælder

eller ved ’søg og find metoden’, hvor skoven gennemgås minutiøst.
Den imponerende skovfældningsmaskine fik vi lov
at opleve i fuld gang med
oprydningen. Det er kun
Södras næststørste, men
den kan alligevel fælde,
afgrene og afkorte stammer
på op til 80 cm i diameter. Det var her, mange af
drengene fandt ud af, at de
ville til udlandet og arbejde
efter endt læretid.

Syv mand styrer savværk
Efter vores skovtur gik
turen til Södras savværk i
Ramkvilla, hvor vi fik en
grundig rundvisning af
Michael, som til daglig står
for at optimere produktionen. Vi så alt, lige fra træet
bliver kontrolleret og vurderet inden forarbejdning
og til de færdige produkter,

...fortsættes næste side

Nyhed i porebeton
.... nu også væghøje elementer

... også ved byggeri i porebeton. Væghøje elementer er igen en del af vort standardprogram.
Den gode tyske kvalitet til konkurrencedygtige
priser. Produkterne er selvfølgelig tilpasset til det
danske marked med danske godkendelser.
Projekthjælp, højt serviceniveau, og kort leveringstid. Forhør dig om mulighederne med
Molands produkter - det er et naturligt valg.
moland byggevarer a/s . strandvejen 16 . 7800 skive . tlf. 96 14 50 00
www.moland-skive.dk
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Fortsat fra side 9:

Rundt på gulvet

som den dag var beklædningsbrædder til Tyskland.
I alt er der 55 ansatte
på savværket, hvoraf kun
syv styrer selve savværket.
Resten er fordelt på kantine, salg, administration osv.
Dette kan lade sig gøre, fordi mange af arbejdsgangene er forenklet eller klares
af maskiner. Blandt andet
findes der på savværket en
såkaldt Dynagrade, som
gennemlyser hovedsageligt
spærtræet og sorterer efter
styrkeklasser. Mange indre
fejl opdages på denne
måde, og en arbejdsgang er
sparet. Vi fik fortalt, at op
mod 70-80% af produktionen kunne klassificeres til
T2, bl.a. ved hjælp af Dynagrade.
Færdigproduktionen fragtes til eksportlandene udelukkende i lastbiler, da containerskibe vil være alt for
dyrt. Savværket, som er et
gennemsnitligt svensk et af
slagsen, producerer ca. 600
kbm. om dagen. Med det
store flow er man også nødt
til at arbejde i treholdsskift
for at kunne følge med,
men det hindrer dog ikke
arbejderne i at slukke for
strømmen til middag for at
få sig en velfortjent pause.
Det kan nemlig ikke betale
sig at lade produktionen
køre imens, da alle arbejdsgangene er afhængige af
hinanden. Samtidig spares
der også på strømmen.
Inden vi kørte til vores
sidste hotel slog vi et smut
forbi et glasværk, hvor vi
på egen hånd fik tid at se
deres produktion, udstilling og butik. Det viste sig,
at området i gamle dage
havde haft store træplantager, hvorfra træet blev
brugt til brændsel til de
store ovne i produktionen.
Det affødte en del glasværker i området, som derfor
kaldes Glasriket.

Efter en fantastisk morgenbuffet kørte vi klokken
8.00 fra Hotel Brunn Park i
Rönneby.
Kursen blev sat, og efter
kun 20 minutters kørsel ankom vi med vores
superchauffør fra Papuga
ved rattet sikkert til næste
bestemmelsessted, Berg og
Bergs gulvfabrik i Källinge.
Her blev vi på parkeringspladsen modtaget af ejerne
fra Berg og Berg, Ulf Palmberg og Jan Söderberg,
samt FUTs formand Søren
Bendix. De hoppede på
bussen, og derefter kørte
vi til Berg og Bergs savværk
for at besigtige, hvorledes
råmaterialet til gulvproduktionen saves op.
På det lille savværk er der
ni ansatte, som arbejder i
treholdsskift. Medarbejderne roterer hver anden time
mellem arbejdet på pladsen og arbejdet ved saven,
sådan at alle medarbejdere
kan bestride alle jobfunktioner. På pladsen bliver
hver enkelt stamme nøje
udvalgt til netop det, den
passer bedst til. Ved saven
er det saverens arbejde
maskinelt at vende stammen under opskæringen,
så der kommer mest muligt
ud af råtræet.
Hovedparten af det træ,
som bruges i produktionen,
stammer fra Sverige. Eneste undtagelse er eg, som
importeres fra Tyskland, da
eg derfra er af bedre kvalitet end det svenske.
En oplevelse rigere gik
vi klokken 9.30 ombord i
bussen igen med kurs mod
Berg og Bergs gulvfabrik,
hvor der årligt fremstilles
500.000 kvm. 14 mm lamelparket af mange forskellige træsorter. Den maksimale produktion med den
nuværende maskinpark
er omkring 800.000 kvm.
Omsætningen var i 2006
på 110 millioner svenske
kroner.
Virksomheden tilstræber
at have et lager af halvfabri-
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kata på 15.000 kvm. lamelparket i de forskellige træsorter. Disse er endnu ikke
påført slutbehandlingen,
som kan være naturolie,
hvidolie, matlak eller hvid
matlak. Dette gør, at der
altid kan leveres inden for
to uger.
Ulf og Jan købte fabrikken i 1996 og har siden
da moderniseret maskinparken betydeligt. Blandt
andet har man indkøbt en
såkaldt Wood-Eye maskine,
som med ca. 20 kameraer
lynhurtigt kvalitetssorterer
stavene til lamelparketten.
Herved har man kunne
spare 15 sorteringsmedarbejdere og dermed gjort
produktionen mere rentabel.

Ingen mellemledere
Berg og Berg sender
bestilte gulvordrer direkte
til modtageradressen i
Danmark, hvilket sparer

trælasten for bøvlet med at
skulle håndtere varen.
En gennemgående ting i
alt, hvad der sker på fabrikken, er fokusen på kvalitet,
kvalitet og atter kvalitet.
Der er ingen mellemledere,
da alle medarbejdere har
ansvar for, at slutproduktet
er i orden.
Berg og Berg sælger det
meste af sin produktion i
vesten – med Tyskland, Sverige og USA som de største
aftagere. I Danmark sælges
Berg og Bergs lamelparket
af Hørning Parket Fabrik
A/S.
Efter endt rundvisning på
fabrikken fik vi på en nærliggende restaurant en bid
brød, og derefter blev kursen sat mod Danmark, en
hel del oplevelser rigere.
Artiklen er forfattet af
Jacob Bendixen,
Miroslav Vidovic,
Jesper Kusk og
Betina Lorentsen.

Som de fire elever har skrevet, havde vi
tre fantastiske dage med spændende
og lærerige besøg hos producenter/
fabrikker inden for vores branche. Det
fik selvfølgelig også turen til at gå lidt
rundt i det smukke, træfyldte Sverige.
Aftenerne gik med diskussioner om
hverdagen hjemme på trælasten,
samt dagens mange nye oplevelser og
indtryk, hvilket også var medvirkende
til at eleverne fik nye kontakter/
kammeratskaber.
Vi fra FUT glæder os allerede til Elevtur
Sverige 2008 og vil hermed sige en
stor tak for sidst til de producenter/
fabrikker, som vi besøgte i år. Du kan
læse mere om årets værter på:

www.sodra.com
www.berg-berg.com
www.swedoor.dk
www.trelleborg.com
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Tømmerhandel

Leverandør

Vis hvad du har!
'Byg Katalog' er et arbejdsredskab på
www.ByggeBasen.dk, tilgængeligt for både
leverandører og TUN-medlemmer.
Med 'Byg Katalog' kan du sammensætte
og printe kataloger med varetekster,
billeder og sikkerhedsdatablade til hvert
enkelt projekt, du måtte have igangsat.

Tømmerhandel
Du danner nemt små kataloger til
Hr. og Fru Danmark, med mål og billeder
af produkter fra flere forskellige leverandører
- som kunden kan tage med hjem og studere.

Leverandør
Du sammensætter et hurtigt opdateret
katalog over egne varer, som du kan vise
dine kunder.

Vis hvad du kan!
Vil du vide mere?
Kontakt ByggeBasen på

45 80 78 77
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Virksomhedsbesøg hos
Forventningerne var høje, da et
lille hold FUTer onsdag den 14. marts
mødte op hos Unimerco i Sunds.

DECRA® Elegance
Icopal er Europas førende leverandør af produkter til
beskyttelse af bygninger og konstruktioner
- herunder især tagløsninger.
Virksomheden, som blev grundlagt i 1876, er
en dansk koncern med en omsætning på mere end
6 milliarder DKK og mere end 3300 medarbejdere.
Vi har 30 produktionssteder og mere end 80 kontorer
i Europa, Nordamerika og Asien.

www.icopal.dk

12

Forventningerne blev da
også fuldt ud indfriet af
de to repræsentanter fra
Unimerco, Poul Kruse samt
Frants Leo Damgård.
Efter gennemgang af
produktionsområderne
i det åbne landskab var
tiden kommet til at høre
nærmere omkring de fantastiske medarbejderforhold,
der findes hos Unimerco,
og som virksomheden er så
kendt for. Her stod Frants
Leo Damgård for et særdeles fængende foredrag,
hvor der virkeligt blev lyttet godt efter fra de fremmødte. Specielt områderne
omkring lønpolitikken,
medarbejderaktier samt
overskudsdeling var virkelig
med til at fastholde et øget
fokus på indlægsholderen.

Fiskermiljøet forbillede
Inspirationen til grundtankerne i lønforholdene
på Unimerco er taget fra
fiskermiljøet i Thyborøn og
videreudviklet herfra. Unimercos direktør, Kenneth
Iversen, var meget optaget
af den aflønningsform, som
fiskerne anvendte. Denne
tanke gik på, at hele besætningen delte halvdelen
af skibets fangst, og den
resterende halvdel gik så til
vedligeholdelse af skibet,
brændstof samt andre faste
udgifter i driften af skibet.
Dog var der selvfølgelig
kun hyre til den besætning,
som var med på havet, heraf kommer så incitamentet
til ’lige at give det sidste’,
når man nu var på havet,
og få det sidste med, så der
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2007

Mere enkelt kan det ikke gøres. Man tager et betonrør, lukker den
ene ende og sætter en dør i den anden – og vupti, så har man et
’hotelværelse’, der nemt kan stilles op i parker eller andre steder efter
behov.

Unimerco
var lidt mere til hele besætningen. Efter denne model
var det lige pludselig attraktivt at komme med på det
’rigtige’ skib. I dag afspejler
dette sig i, at Unimerco
modtager mange uopfordrede jobansøgninger

– selv i et pt. yderst presset
arbejdsmarked, som vi vist
alle kender til.
Tak for en yderst interessant aften, skal det lyde fra
FUT til Unimerco.
Claus Wiuff, FUT

Endnu et hotel!
Er du til romantik, hygge
- og kan du bare ikke få
nok af rå beton?
Så har nogle tyskere
lige fundet det, du
søger. De har formået at
skabe så megen opmærksomhed, at vi bringer
denne sjove idé videre.
”Dasparkhotel” skulle
for tiden lige være sagen
i Tyskland. Ideen er, at
disse betonrør kan sættes op alle steder i f.eks.
en by eller på udvalgte
pladser, hvor der nu

måtte være behov derfor.
Det skal dog siges, at
der holdes vinterpause
fra oktober og frem til
maj, og deraf kan vi
udlede, at varmen skal
man selv medbringe.
Om dette nye påfund
bliver en succes må stå
hen i det uvisse. Men
skulle en FUTer afprøve
faciliteterne i løbet af
sommeren, hører vi på
FUT-bladet gerne nærmere derom.

Unimerco igangsætter ambitiøs vækstplan
Unimerco har igangsat en aggressiv globaliseringsstrategi, som skal
forøge koncernens omsætning og indtjening væsentligt.
Baseret alene på organisk vækst forventes planen ved udgangen af
regnskabsåret 2009/10 at have forøget omsætningen til 1150 mio. kr.
og indtjeningen til 250 mio. kr.
Det er bestyrelsens overbevisning, at Unimercos forretningskoncept,
ledelseskapacitet, kompetencer og produkt- og serviceprogrammer
har en sådan styrke, at de muliggør en yderligere succesfuld
internationalisering af Unimerco.
Væksten forventes primært at finde sted i Asien, Centraleuropa,
USA og UK, men også i Norden forventes øget aktivitet.
Globaliseringsstrategien indebærer tillige en forøgelse af
medarbejderantallet fra de nuværende ca. 565 til ca. 820.
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Man skal kende hinanden, inden man deler det overskuelige værelse
– men så er det vel også lettere at holde varmen…
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FUT-studietur til Mellemamerika:

Besøg Nicaragua
og Honduras
Bestyrelsen har i vintermånederne
bl.a. arbejdet på at arrangere
en studietur til Mellemamerika,
og vi kan nu løfte sløret
for de store linier
i efterårets tur.

Et kig ned i krateret på den stadig
aktive Masaya-vulkan i Nicaragua.
Foto: Maksym Kalyta/Dreamstime.com

Det endelige program for
turen ligger klar om kort
tid, når vi sammen med
vores faste rejseleder Hans
J. Wellejus, Samson Travel,
får de enkelte tider og
besøg fastlagt.
I FUT-blad 3-2007, der
udkommer primo september, vil hele turens program
og endelig tilmelding være
at finde. Turen er planlagt
til 15.-26. november.

Foreløbig rejseplan
Afrejse København torsdag
formiddag den 15. novem-
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ber. Ankomst torsdag aften
lokal tid.
Fredag vil der blive arrangeret møde med repræsentanter fra den danske
ambassade i Nicaragua, som
vil fortælle os om den region, vi skal opleve de næste
ti dage, ligesom vi vil få en
god indsigt i den sociale,
økonomiske og demografiske udvikling i regionen.
I Nicaragua arbejder vi på
at skulle besøge en fabrik,
Richwood Coparations, som
bl.a. via et samarbejde med
Trip Trap producerer bordplader og lignende. I øvrigt

var udviklingsminister Ulla
Tørnæs på besøg på virksomheden i 2005.
I samarbejde med Nepenthes er vi ved at sammensætte et tre-dages program
i det nordlige Honduras i
regionen omkring La Ceiba
og San Pedro Sula (Honduras næststørste by). Dette
inkluderer en tur ud i landsbyer, hvor vi skal mødes
med skovgrupper og forhåbentlig på en vandretur op
i regnskoven, hvis regntiden
ellers tillader dette. Vi skal
også besøge et kooperativt
værksted, der eksporterer

færdige møbler til COOP
Norden. Derudover skal vi
mødes med den nationale
FSC-arbejdsgruppe samt
besøge en af de større tømmer/møbelindustrier i San
Pedro Sula.
Vi har ligeledes en tæt
dialog med Mærsk i Honduras, som gerne vil fortælle
os om de mere logistikmæssige forhold i regionen,
samt et besøg i Puerto Cortés, Mellemamerikas største
udskibningshavn.
Vi arbejder ligeledes
– med hjælp fra FL Smith i
USA og MAX Havelaar – på
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2007

Et af de velbevarede Maya-templer i
Copan-ruinområdet i Honduras.
Foto: Scubabartek/Dreamstime.com

at arrangere et besøg på
enten en kaffe-, banan- eller
kakaoplantage.
I Nicaragua arbejder vi på
at arrangere et besøg ved en
af de mange vulkaner, som
er kendetegnende for området. Langs den nordlige kyst
i Honduras findes verdens
næststørste koralrev med
en masse små ø-grupper. Vi
prøver også at få arrangeret
en trekvart dagstur til Cayos
Cochinos, en ø-gruppe nær
La Ceiba.

Maya-kulturen er indbegrebet af Mellemamerika.
I Honduras, ikke langt
fra San Pedro Sula, ligger
Copan-ruinerne, som vi
prøver at få arrangeret et
besøg ved. Disse ruiner er
næstefter Tikal-ruinerne i
Guatemala de mest betydningsfulde Maya-ruiner.
Vores hjemrejse er søndag den 25. november,
med ankomst i København
mandag den 26. november
om morgenen.
■

Få information tilsendt direkte!
Er du interesseret i at høre
nærmere omkring denne
tur, kan du allerede nu gå
ind på www.fut.dk og helt
uforpligtende udfylde et
”interesse-kort”. Så modtager modtager du endeligt
program og tilmeldingskupon direkte med posten,
så snart de sidste detaljer
omkring turen er på plads.

Du er naturligvis også
velkommen til at ringe til
FUT-sekretariatet på tlf.
4580 7877.
På www.fut.dk kan du
allerede nu finde en række
links, hvor du kan læse
mere om regionen.

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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Har du
ideer eller
stof til FUTbladet?
Har du ideer til artikler,
emner du gerne vil have
belyst eller måske noget
helt tredje, så send et par
linier til et af FUTs bestyrelsesmedlemmer.
Deadlines for de næste
numre af FUT-bladet er:

?
? ?

Hvem vandt i
opdateringskonkurrencen

I sidste nummer af FUT-bladet udskrev vi en
konkurrence blandt de, der var hurtige med
at udfylde og indsende deres opdaterede
medlemsdata. De de heldige vindere blev:

Bodil F.B. Schacksen, Romalt
750,- kr. gavekort til Jensens Bøfhus

Jørn Illum Petersen, Fredericia

• Blad 3:
14. august 2007

500,- kr. gavekort til TDC Online Musik

Henrik Hardenberg Jensen, Tune

• Blad 4:
20. november 2007
Vi glæder os til at høre fra
dig!

500,- kr. gavekort til Skjold Burne

Nåede du ikke at få opdateret dine data i sdiset
omgang, kan det stadig nås - benyt kuponen på
bagsiden eller gå ind på www.fut.dk. Tak!

Materiale
om FUT?

Hvis du som virksomhed mangler materiale
omkring FUT, f.eks. til
uddeling til nyansatte
elever og andre med
interesse i foreningen,
ligger sådant materiale
klar på vores sekretariat.
Ring 4580 7877 og tal
med Marianne – så bliver det ønskede omgående tilsendt!

Husk at
elever får...

Gratis
kab
s
m
e
l
d
e
m
...i hele elevperioden!
Indmeldelse på www.fut.dk
OBS!
Det er en forudsætning for
kontingentfritagelsen, at FUTsekretariatet modtager en kopi
af din uddannelsesaftale!
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www.jegviludnu.dk
– inspiration og vejledning
til dig, der vil ud.
For finansiering
– se www.futfonden.dk
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2007

Hjemmeside med alt om...

De danske
savværker
Danske savværker har aldrig været
genstand for historisk forskning,
men et nyt projekt kommer et godt
stykke ad vejen.
I en 76 sider lang rapport
finder man resultatet af
den undersøgelse, som Lolland-Falsters Stiftsmuseum
har lavet for at etablere en
oversigt over mulighederne
for et mere detaljeret studie i emnet.
Resultatet består af en
rapport, som kan læses i
sin helhed ved at gå ind
på www.fut.dk og vælge
”Links” i menuen. Derefter

klikkes på linket Danske
Savværker.
Her redegøres for undersøgelsens forudsætninger,
der findes en detaljeret
gennemgang af Nysted
Savværk, situationen gennemgås amt for amt, og der
findes en konkluderende
sammenfatning af undersøgelsens data.
Benytter man de andre
knapper på linket, kommer

man ind i den
database, som undersøgelsens data er samlet i.
Det er et godt stykke
arbejde, som der kan bruges megen tid på.

Gå ind på www.fut.dk
under menupunktet
”Links” – god fornøjelse!

Multiboard er en miljøvenlig plade
som er fremstillet af ﬁberarmeret cement. Derudover er den brandsikker,
lydisolerende og modstandsdygtig
over for råd og svamp.
Multiboard kan anvendes som udvendig facadebeklædning på alle
former for byggerier. Pladen er ideel
som vindskede samt beklædning af
udhæng, stern og gavl. Multiboard
kan modstå meget skiftende vejrforhold. Den er nem og hurtig at arbejde
med og kræver ikke special værktøj.
Multiboard leveres i ﬂere farver og
forskellige formater.
Ønskes yderligere information se på
www.ivarsson.dk eller kontakt vores
salgsafdeling på tlf. 7366 1999.

Flere muligheder med ...
®

Multiboard
 Stærk og holdbar
 Minimal vedligehold
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 Brandsikkert materiale
 Miljøvenlig
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Hårdttræsarrangement hos
DLH Nordisk

DATO OG STED
Onsdag den 23. maj 2007
kl. 14.00-16.00
DLH Nordisk
- Internationalt Hårdttræ
Industriområdet 15, 8732 Hovedgård

MÅLGRUPPE
Alle trælastfolk, som sælger eller
ønsker en bedre forståelse for hårdttræ og FSC-certificering.

Onsdag den 23. maj 2007 kan du lære alt om
hårdttræ, når FUT inviterer dig med på besøg
hos en af verdens førende hårdttræsgrossister,
DLH Nordisk i Hovedgård.

PRIS

Hvis du i din dagligdag sælger hårdttræsterrassebrædder, hårdttræsgulve eller
måske hårdttræ til andre
formål - eller bare er nysgerrig - så har du nu muligheden for at se det hele.
Det bliver en spændende
eftermiddag med fokus på
hårdttræ. Gå ikke glip af
denne mulighed.
Vi vil få en gennemgang
af de typiske træsorter,
deres vækstområder og træsorternes egenskaber samt

INFO

Arrangementet er gratis!

TILMELDING
Senest 16. maj 2007

Dagens program

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14
sbe@fut.dk

Kl. 14.00 Velkomst
Kl. 14.05 Introduktion til DLH Gruppen, DLH Hovedgård og virksomhedens produkter
Kl. 14.30 Miljøproblematikken
Kl. 15.00 Rundvisning
Kl. 15.45 Evt. spørgsmål, afslutning
deres forskellige anvendelsesområder. Et andet vigtigt
område er hele miljøproblematikken. Vi skal selvfølgelig også tale en masse om

FSC-certificering, ligesom vi
skal rundt på lageret og se
de forskellige træsorter.
Kom med og mød branchens hårdttræsspecialister!

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i hårdttræsarrangementet onsdag
den 23. maj 2007 hos
DLH Nordisk,
8732 Hovedgård

Hårdttræsarrangement
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436Tilmelding 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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HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 16. MAJ 2007!
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Kloakdag hos Wavin

DATO OG STED
Mandag den 18. juni 2007
kl. 9.00-15.00
Wavin
Wavinvej 1, 8450 Hammel

Kloakker er nok
et af de områder,
som de fleste
af os i trælastbranchen er lidt
usikre på. Hvilke
produkter findes
der? Hvordan gør
man? osv.

MÅLGRUPPE
FUT-medlemmer som ønsker at styrke
deres kompetencer omkring kloakker.

FORMÅL
At ruste dig bedre til at kunne svare
på spørgsmål omkring kloakker.

PRIS
Arrangementet er gratis!

TILMELDING
Derfor har FUT i samarbejde med Wavin arrangeret et besøg på deres fabrik
i Hammel. Her skal vil vi
via produktgennemgang,
fabriksrundvisning og en
lille smule praktik styrke
din kompetence indenfor
dette område.
Mener du, at du har
behov for at være bedre stillet fagligt omkring kloakker, så skal du melde dig til
dette arrangement.

Senest mandag den 4. juni 2007.

LINKS

Dagens program
Kl. 9.00

www.wavin.dk

Ankomst Wavin.
Velkomst. Firmapræsentation.
Produktinformation. Fabriksrundvisning.

INFO
Michael Levorsen
Tlf. 27 12 72 99
mle@fut.dk

Frokost.
Kundeværksted.
Kl. 15.00 Forventet afslutning.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i kloakdagen
hos Wavin i Hammel
mandag den 4. juni
2007 kl. 9-15.

Kloakdag hos Wavin
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436Tilmelding 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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HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 4. JUNI 2007!
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Lær at spille golf!

DATO OG STED
Lørdag den 18. august 2007
Vejle Golf Club
Ibækvej 46, 7100 Vejle
eller
Nivå Golf
Løvbjerggårdsvej 1, 2980 Kokkedal

Lørdag den 18. august 2007 har
FUT et rigtig godt tilbud til dig
– i enten Vejle eller Nivå

MÅLGRUPPE

Er du en af dem, der endnu ikke har stiftet bekendskab med golfsporten, har du
nu en god mulighed sammen med gode
kolleger fra branchen. Aktive DGU-golfere
er også meget velkomne.
Vigtigt! Husk påklædning efter vejret og
gode sko (evt. kondisko).
Hurtig tilmelding anbefales, da der er et
begrænset antal pladser begge steder.
Vel mødt til en sjov og hyggelig dag!

Alle friske FUT’ere – også aktive
DGU-golfere.

PRIS
Arrangementet er gratis!

TILMELDING
Senest 20. juli 2007

LINKS

■ Vejle Golf Club

■ Nivå Golf

Vi mødes kl. 9.30 ved proshoppen.
Vi starter med undervisning med golfpro på drivingrange og puttegreen. Efterfølgende går vi en tur på par 3 banen.
Samlet varighed ca. 3 timer.
FUT vil være vært ved en lille frokost (øl
og vand er for egen regning). Udstyr, bolde og lignende er med i arrangementet.
Har du spørgsmål i forbindelse med
arrangementet, kontakt Anders Bilstrup
på mail: abi@fut.dk.

Vi mødes kl. 9.30 ved drivingrangen, hvor
vi vil få undervisning af Nivå Golf’s pro’er,
Anders og Joe, fra kl. 10-11.
Derefter spiller vi 9 huller på den nye
Intermediate bane. Samlet varighed ca. 3
timer.
FUT vil være vært ved en lille frokost (øl
og vand er for egen regning). Udstyr, bolde og lignende er med i arrangementet.
Har du spørgsmål i forbindelse med
arrangementet, kontakt Jan Fredholm på
mail: jfr@fut.dk.

www.vejlegolfclub.dk
www.nivaagolf.dk

INFO
Vejle: Anders Bilstrup,
tlf. 27 80 36 22 - abi@fut.dk
Nivå: Jan Fredholm,
tlf. 26 37 82 44 - jfr@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i golf-dagen
18. august 2007 følgende sted (sæt X):
❑ Vejle Golf Club
❑ Nivå Golf

Lær at spille golf med FUT
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436Tilmelding 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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HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 20. JULI 2007!
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Messerne kom til byen
FUT tog pulsen på de to fagmesser,
som i april blev afholdt i henholdsvis
Herning og København
På BYG ’07 i Herning var
der blandt de 161 udstillere stor spænding, da adm.
direktør Jens Klarskov,
Dansk Byggeri, åbnede
messen. Forventningerne
var store! Messen skulle
de næste fire dage danne
ramme om de tendenser,
der vil præge det danske
byggeri.
Målgruppen for udstillingen var de projekterende
- ingeniører, arkitekter og
rådgivere. Med et forventet
besøgstal omkring 20.000
skulle der blive god mulighed for en god branchesnak.
Med et besøgstal den
første dag på kun 681
personer, og kun 1131 på
andendagen, var det nogle

meget frustrerede udstillere. Det var selvfølgelig
svære betingelser, da byggemessen skulle slås med
fagmessen ScandBuild,
der blev afholdt samtidig i
København.
Intensionerne og initiativet omkring udstillinger er
god – men Herning ligger
åbenbart langt væk fra alt,
når vi taler om fagmesser.
Byggeri i Fredericia er og
bliver branchens fagmesse.

Ikke mange i København
FUT var ligeledes på besøg
på ScandBuild-messen i
Bella Center på Amager.
Her var spændingen ligeledes stor, men det også Amager bar præg af, at der ikke

var mange besøgende. Og
det var faktisk en skam, for
fra svensk side var der gjort
meget for at vise, hvad man
kan. Måske de skal vente til
næste år!
Eller skal vi måske bare
erkende, at messen i Fredericia bare er den eneste, vi
i branchen finder interessant.
Men BYG’ 07 og ScandBuild var i hvert fald to
store fagmesser, som har
givet mange noget at tænke
over…

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra tirsdag den 1. maj 2007 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter
Sidste frist for svar er søndag den 10. juni 2007
Vinderne af sidste runde:
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Lars Mogensen
9400 Nørresundby

Helle Nørgaard
4681 Herfølge

Freddy Rasmussen
4900 Nakskov
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Temadag
om passiv
brandsikring
De nye europæiske brandkrav
er varmere end
nogensinde
før. Og det er
et område med
penge i...
Du kan gøre en forskel
allerede nu! Tilmeld dig en
brandgo’ temadag tirsdag
den 4. september hos Scandi Supply a/s i Vissenbjerg
på Fyn og bliv klædt på til
at rådgive kunderne om de
bedste løsninger.
Begrænset deltagerantal hurtig tilmelding anbefales!

DATO OG STED
Tirsdag den 4. september 2007
kl. 13.00-16.00
Scandi Supply a/s
Energivej 2, 5492 Vissenbjerg

MÅLGRUPPE
Alle der i dagligdagen rådgiver såvel
professionelle som private kunder
omkring de gældende brandkrav.

PRIS
Arrangementet er gratis

Dagens program

TILMELDING

Kl. 13.00 Velkomst v/ Jan Warming.

Senest 20. august 2007

Kl. 13.15 Let anretning.

LINKS

Kl. 13.45 Rundvisning.

www.scandisupply.dk

Kl. 14.00 Brandtekniske krav v/ Jørgen Højsholt.
Kl. 14.30 Produktsortiment v/ Jørgen Højsholt.

INFO

Kl. 14.45 Salgsargumenter på ScandiBoard
v/ Jan Warming.

Claus Wiuff Petersen
Tlf. 20 10 25 61
cwp@fut.dk

Kl. 15.15 Motion - praktiske opgaver med
ScandiBoard.
Kl. 15.45 Afslutning i spørgehjørnet med
kaffe og lidt sødt til.
Kl. 16.00 Forventet afslutning.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i temadagen
om passiv brandsikring
hos Scandi Supply a/s
tirsdag den 4. september 2007.

Temadag om passiv brandsikring
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436Tilmelding 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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HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 20. AUGUST 2007!
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Hårdttræsarrangement hos
DLH Nordisk, Hovedgård

23.05.2007

16.05.2007

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Kloakdag hos Wavin, Hammel

18.06.2007

04.06.2007

Michael Levorsen
Tlf. 27 12 72 99

Golf-dag, Vejle Golf Club

18.08.2007

20.07.2007

Anders Bilstrup
Tlf. 27 80 36 22

Golf-dag, Nivå Golf

18.08.2007

20.07.2007

Jan Fredholm
Tlf. 26 37 82 44

Temadag om passiv brandsikring
hos Scandi Supply a/s, Vissenbjerg

04.09.2007

20.08.2007

Claus Wiuff Petersen
Tlf. 20 10 25 61

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

Foredrag med en kendt person
– aktuelt og spændende...
Ledelse af uforudsete situationer
– lær at handle rigtigt!
Copenhagen X – byudvikling i storbyen
Jura i byggebranchen
– hvad bør du vide?

OBS!
teringsskem
aet på bags
og gør FUT
iden
endnu bedr
e!

Udfyld opda
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ID-nr. 47436
Afsender:
FUT
c/o TUN
Egebækgård
Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring

FUT needs you!
Vi vil fortsat meget gerne have ajourført vores medlemsdata,
og vi har derfor brug for din hjælp.
Med opdaterede data har vi som forening det bedste udgangspunkt for at gøre vore aktiviteter og arrangementer endnu mere
målrettede.
Nåede du ikke at udfylde skemaet fra sidste nummer, giver vi dig
her muligheden igen. På forhånd tak for din tid!

Udfyld felterne herunder og fax HELE siden
til FUT-sekretariatet på 4580 7887.

Udfyld venligst alle felter!

Telefonnr.:

Dit medlemsnummer samt
navn og adresse står øverst
på denne side - derfor bedes
du faxe HELE siden til FUTseketariatet på 4580 7887.

Mobil nr.:

Fødselsår:

E-mail adresse:

Ansat hos (markér):
Dit FUT-kontingent
betales af (markér):

❏ Trælast/byggemarked

❏ Din arbejdsgiver

❏ Leverandør

❏ Dig selv

Medlem af FUT
i antal år (ca.):

FAX VENLIGST HELE SIDEN PÅ 4580 7887

www.fut.dk
Du kan naturligvis også
gå ind på www.fut.dk og
udfylde dette skema.
Klik blot på linket fra
forsiden - og hjælp os til at
blive endnu bedre.

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

Dog behøver du ikke at
angive email-adresse. Hvis
du gør det, vil vi fremover
maile dig relevant information om FUTs aktiviteter.
Mailadresserne bliver ikke
på nogen måde videregivet
til tredjepart.

