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FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Kære medlem!
Forandring har været nøgleordet for den sidste tid – i sommerferien, i
hverdagen på arbejde og i hverdagen generelt – og ikke mindst i FUTs
bestyrelse.
Skønt det danske sommervejr ofte har været udskældt for at være for
våd og blæsende, er dette nu også under forandring – til det bedre, i min
verden.
I vores spændende branche skal vi til at vænne os til, at de høje råvarepriser på f.eks. olie, stål m.m. forbliver på et ekstremt højt niveau. Hertil
kommer, at detailhandlen er vigende, hvilket rammer os alle i et eller
andet omfang. Om alt dette så måtte være på job eller hjemme i den private husholdning, er forandringer ved at have sat sit præg for en rum tid
fremover. Dog mener jeg, at vi blot skal anerkende, at tiderne ændrer sig
hele tiden, og hele tiden tilpasse os til de nye situationer, vi måtte komme
ud for. Vi kommer trods alt fra et ganske højt udgangspunkt.
Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at byde Optimera velkommen
som ny aktør på det danske forhandlermarked.

Claus Wiuff Petersen
Formand
De Mezas Vej 1, 1.th.
8000 Århus C
Tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

Søren Anthonsen
Næstformand, kasserer
PR-ansvarlig
Slotsherrensvej 145, 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 2071 5348
san@fut.dk

Ronny Hermansen
Sekretær
Vestre Ringvej 10
8600 Silkeborg
Tlf. 2228 3438
rhe@fut.dk

Anders Bilstrup
Sønder Kongevej 52
6000 Kolding
Tlf. 5132 9208
abi@fut.dk

Vi har i FUTs bestyrelse også måtte anerkende tidens forandringer.
At FUTs eksistens bunder i, at den siddende bestyrelse arbejder solidt og
målrettet til gavn og glæde for foreningens medlemmer, må ingen være i
tvivl om. Dette er således også en af hovedårsagerne til, at først Jan Fredholm og siden Michael Levorsen har valgt at lade friske kræfter komme
til. Jeg glæder mig meget til at præsentere en komplet bestyrelse til den
kommende generalforsamling, som omtales inde i bladet.

Søren Kroer

Slutteligt vil jeg gerne gøre opmærksom på, at også årets generalforsamling vil opleve store forandringer. Vel mødt!

Jagtvej 18
4300 Holbæk
Tlf. 3094 4251
gej@fut.dk

Kelleris Høj 22
3060 Espergærde
Tlf. 2161 0655
skr@fut.dk

Glenn E. Johansen

Claus Wiuff Petersen
formand
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Mit navn er Bo...
FUT-bladet vil i dette og kommende
numre lade en række branchefolk
præsentere sig selv. Vi lægger ud med
Bo Louring, mangeårigt FUT-medlem.
Jeg hedder Bo Louring, er
48 år og bor i Risskov ved
Århus sammen med min
40-årige hustru Tina, som
er jurist, og vores to børn –
Clara på ti og Anna på 13.
På arbejde er jeg salgschef hos – og medejer af
– Wimex A/S.
I fritiden gælder det
håndbold og fodbold på
oldboys niveau, og så løber
jeg et maratonløb én gang
årligt. Det holder mig i
form gennem året, men
den hårde træning bliver
ikke bliver nemmere, som
årene går. I foråret gælder
det Copenhagen Maraton.
Jeg holder meget af min
familie, gå i haven og pusle
med vedligeholdelse af
vores hus og to biler.
Jeg er også bestyrelsesformand for IK Skovbakken
Håndbold og sidder i bestyrelsen for SK Århus.
Jeg har været i trælastbranchen siden 1978 og
jeg har altid haft en drøm
om enten at have min egen
virksomhed eller blive medejer af et firma – og med
medejerskabet af Wimex
er alle mine ønsker blevet
opfyldt.

mig ind her i foråret 2008,
og jeg glæder mig til at
fortsætte mit engagement
i Wimex i rigtig mange år
fremover.

Gode kontakter

Spændende hverdag

På mine mange FUT-ture,
firmabesøg, seminarer,
kundebesøg og andre sammenkomster træffer man jo
mange mennesker og skaber givtige og tætte kontakter, som man ikke kan være
foruden i vores branche.
Jeg er da også blevet
inspireret gennem årene
af de mange søde og spændende mennesker, som jeg

I hverdagen er der ikke
så meget forandret. Man
arbejder jo for firmaet og
ikke mindst for sig selv.
Jeg taler med en masse
spændende kunder og leverandører og føler, at der er
udfordringer hver eneste
dag.
Det bliver naturligvis til
mange timer på kontoret,
i bilen og på hjemmekon-
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har mødt i vores dejlige
branche, både i ind- og
udland.
Men man bliver jo ikke
yngre, og da Wimex-ejer
Erik Bach og jeg i 2006
fandt ud af, at vi svingede
godt sammen, var det aftalen, at jeg kunne købe mig
ind efter et til to års tid,
hvis alt flaskede sig – og
det gjorde det så! Jeg købte

toret, men det gør ikke
noget, når bare man har
det godt med det og der
samtidig kan være smil på
læben og engang imellem
et sundt grin.
Samtidig er det også dejligt at opleve, at kunderne
føler de får en professionel
behandling, når de henvender sig til virksomheden.
Mine jobs har altid været
udadvendte og spændende
– og ud over ”bare” at være
et job har jobbet og branchen også været min hobby
og store interesse, som har
skabt mange personlige
venskaber og kontakter.

Bo’s vej gennem branc
he

n
1978-1983: Barnow Årh
us Tømmerhandel
(læredreng og trælastek
spedient)
1983-1991: Det Danske
Trælastkompagni, DDT
(forvalter og intern/eks
tern sælger)
1991-1997: Dansk Interp
ares (produktchef )
1997-1999: Søren Arnba
k, InWood
(ekstern trælastsælger)
1999-2002: Det Danske
Trælastkompagni, DDT
(ekstern sælger)
2002-2005: Stora Enso
(salgschef )
2006-2006: Tarkett (proje
ktsælger)
2006Wimex (salgschef )

Sibirisk lærk – med mere…
Wimex har siden 2002 gennemgået et generationsskifte, som er tilendebragt i
2007, hvor Viggo Pedersen
(grundlæggeren af Wimex)
solgte sine sidste aktier til
Erik Bach.
Wimex’ primære platform er Sibirisk Lærk langt
inde fra det kolde Rusland,
hvorfra Wimex gennem
mange år har forsynet landets tømmerhandlere fra et
omfattende lagerprogram.
Men Wimex er i dag
meget mere end Sibirisk
Lærk. Med en førsteklasses
adgang til indkøbssammen-

slutninger, et velfungerende logistiksystem og ikke
mindst den daglige dialog
med de individuelle forretninger, har det været både
naturligt og hensigtsmæssigt at udvide produktpaletten markant.
I dag er Wimex blandt
landets førende inden for
terrasseplanker i tropisk
hårdttræ, komposit – og
Sibirisk Lærk. Desuden
rummer Wimex et stort
program på FlexX færdigmalede beklædningsbrædder og et program inden
for NordSkov gulvplanker,
der har verdensrekord i
plankebredde.
Alle vore produktfamilier
er blevet overordenligt
godt modtaget hos kunderne, sådan at vi i dag
udstiller hos flere end 100
individuelle forretninger.
Allerseneste nyt på produktpaletten er Wimex’
køb af trælastagenturet
ITA, der med sin særdeles
velbevandrede stab knytter
forbindelsen mellem gode
kunder i Danmark og dygtige, moderne savværker i
Sverige og Finland.
ITA trælastagenturet skal
rent konceptuelt køre som
et effektivt, slankt agentur,
sådan at vi kan være aktive
i at hjælpe kunderne til
den rigtige kvalitet – til den
”slanke” pris!
Vi tror på, at service,
dialog og gode produkter
aldrig går af mode – og
således ser vi frem til fortsat
at nyde opbakningen fra
landets tømmerhandlere og
leve op til vort ”spin-off”:
Vi har tjek på træ!
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Skovarbejde
under vandet
For tredje år i træk har Marine Arkæologisk Gruppe i 2007
indsamlet træprøver til WM Trædateringslaboratoriet i Århus,
hvis formål er at opbygge en grundkurve fra i dag og tilbage
til ca. 7000 f.Kr., hvor egetræet efter den sidste istid
indvandrede til Danmark.
Det er endnu uvist, om det
materiale, man allerede
råder over, vil kunne give
en sammenhængende
grundkurve. Det skyldes
ikke mindst de ”huller”
i kurverne, der har givet
problemer ved opbygning
af grundkurver andre steder i Europa, og som også
synes at optræde i det danske materiale. Det findes
to perioder, hvorfra der
endnu ikke findes træprøver, ca. 4000-3900 f.Kr. og
400-100 f.Kr. Derfor håber
man på, at nogle af de prøver, man allerede har liggende samt de træprøver,
som Marine Arkæologisk
Gruppe har indsamlet, vil
give et resultat.

Grundkurvens anvendelse
At opbygge en grundkurve
for egetræ er et besværligt
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og tidskrævende arbejde,
da egetræ som regel højst
bliver 2-300 år. Grundkurven starter med træprøver
fra levende træer, hvor
man kender alderen på de
yngste årringe. Herefter
går man tilbage i tiden ved
hjælp af stadig ældre prøver fra bygninger, arkæologiske udgravninger osv.,
hvis årringsmønstre passer
sammen med den tidligere
opbyggede del af grundkurven. Således findes der i
dag en sammenhængende
grundkurve for egetræ, der
går fra nutiden og tilbage
til ca. 100 år f.Kr.
Før dette tidspunkt findes der – foruden mange
målinger af enkelte træprøver – en hel del ”flydende”
middelkurver, opbygget af
målinger fra mange prøver.
For nogle af disse kurver
har alderen kunnet fastlæg-

ges præcist ved sammenligning med tyske grundkurver, mens andre prøver er
tidsbestemt omtrentligt ved
C14-datering (Kulstof-14
metoden).
Grundkurven kan også
have stor betydning for
belysning af naturforholdene i fortiden. Foreløbige
resultater fra egetræer fra
Tybrind Vig bopladsen har
kunnet fastsætte træernes
spirings- og dødsår, som
har kunnet sættes i relation
til sedimentationsforholdene på havbunden og dermed også levevilkårene for
bopladsens beboere. For
eksempel blev der ved etableringen af Storebæltsforbindelsen opgravet et antal
egestammer, der har givet
meget præcise oplysninger
om svingningerne i havets
vandstand.
Når grundkurven er etab-

leret, vil man også – ganske som ved undersøgelse
af iskerner fra Grønland
– kunne udtage prøver til
isotop- og sporstofanalyser
fra hver enkelt årring på de
prøver, der er benyttet til
opbygning af kurven. Det
vil kunne belyse en lang
række klima- og miljøforhold.

Indsamling af træprøver
En forudsætning for, at
forhistorisk træ kan bevares
til vore dage er, at det har
ligget fugtigt uden adgang
til ilt, der kan starte en forrådnelsesproces. Det meste
af det træ, der er indsamlet, stammer fra små moser,
vandhuller og fra havbunden. Og selvom træet kan
være flere tusinde år gammelt, kan det være utroligt
godt bevaret og omtales
generelt som ”moseeg”, der
kan fremtræde i mange forskellige farver.
I forhistorisk tid voksede
træerne tæt ved den daværende sø eller strandbred,
men gik i tidens løb ud
som følge af stigningen i
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vandstanden, hvorefter de
til sidst væltede ud i vandet,
hvor de i dag ligger på søeller havbund.
En omfattende dræning
af tidligere moser og vådområder i Danmark har
gjort det næsten umuligt
at finde moseeg på landjorden, så en af de sidste
muligheder for at lukke
”hullerne” i grundkurven
er træprøver fra havbunden, hvor man ud fra de
ændringer, der er sket
med vandstanden gennem
tiderne, kan måle sig frem
til et omtrentligt niveau for,
hvor egetræer har vokset i
forhistorisk tid.

Trusler mod undersøisk træ
Men også her er det ved
at være sidste udkald. En
stigende vandtemperatur
har medført en kraftig forøgelse af pæleorm i de danske farvande. Pæleorm er
en lille, ormelignende musling, der er ca. 20 cm lang

og 9 cm tyk. Dens larver
er mikroskopiske og føres
rundt af vandet, hvor den
fæstner sig til træoverflader og gnaver 1 cm brede
gange i træet.
Angreb af pæleorm er
efterhånden så voldsomme,
at alt undersøisk træ i løbet
af en årrække enten vil
forsvinde helt eller være så
nedbrudt, at det vil være
uanvendeligt.

Arbejdsmetoder
Rekognosceringen efter
undersøiske egestammer
foregår enten ved hjælp af
skib, ved at svømme eller
ved at bruge undervands-

scooter. Først registreres
egestammens position og
den vanddybde, den ligger
på, ved hjælp af GPS og
ekkolod.
Omkring det sted, hvor
træstammen skal saves over,
graves/suges et hul på hver
side af stammen, så en dykker kan ligge i hullet og
save med en skovsav – et
fysisk hårdt arbejde, der
kræver megen ilt, og ikke
mindst bly for at kunne
ligge fast på havbunden!
Under sidste sommers
rekognosceringer blev der
gjort mange løsfund, der
alle er registreret og afleveret til Moesgård Museum.
Blandt andet seks hjor-

tetaksøkser af den ældre
type med skafthul gennem
fodenden. En af økserne
var ornamenteret, og i flere
af økserne sad der rester af
træskaftet. Hertil kommer
redskaber af flint, keramik
og knogler.
For tredje år i træk har
Marine Arkæologisk Gruppe søgt efter egestammer
i Lillebælt – et feltarbejde,
der er forbundet med langt
større vanskeligheder end
først antaget.
Indsamling af træprøver
er noget helt andet end
at udgrave stenalderbopladser under vandet.
Utallige timer er gået med
at svømme områder igennem – mange gange uden
resultat. Et tidskrævende og
fysisk hårdt arbejde, der er
meget afhængigt af vejret.
Hvis du vil vide mere om
Marine Arkæologisk Gruppes arbejde, så gå ind på
www.marinearkgruppe.dk.
■

Basis for høj kvalitet

Hver eneste NOVOPAN spånplade er resultatet af mange års erfaring og knowhow kombineret
med et optimeret produktionsapparat, råvarer af højeste kvalitet og løbende produktudvikling.
Det er din garanti for, at du til enhver tid arbejder med det allerbedste grundlag
for en stærk og holdbar løsning. Så bestil ikke bare spånplader, bestil NOVOPAN.

Fabriksvej . Pindstrup . 8550 Ryomgård . Tel. 8974 7474 . Fax 8974 7496 . novopan@novopan.dk . www.novopan.dk
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Har din virksomhed
etikken i orden?
Enhver virksomhed med respekt for sig
selv har formuleret et værdisæt eller et
sæt etiske retningslinier. Ti kerneværdier
går igen i verdens største virksomheder.
De hotteste ord lige nu er
integritet, teamwork og
respekt – ord, som går igen
i verdens mest betydningsfylde selvskaber.
Det er KPMG, som i samarbejde med RSM Erasmus
University har undersøgt
virksomhedernes værdisæt
. Ord som integritet, teamwork og kerneværdier er de
tre mest brugte. Og samtidig afviser undersøgelsen,
at der er tale om floskler og

tomme ord. De fleste virksomheder i dag er klar over
vigtigheden af at have defineret nogle etiske retningslinier - og efterleve dem.

Reelt behov
Nedskrevne værdier og
etiske retningsliner spiller
en vigtig rolle i virksomhederne og afspejler et reelt
behov. De understøtter
virksomhedens strategiske

DECRA

®

Elegance

Den stærke tagløsning

Eksklusivt udseende
Perfekt til renovering af
tage med bølgetagplader

30 årsranti
ga

produkt

Icopal a/s
tag.dk@icopal.com
www.icopal.dk
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Kære Hans
Hermed lidt godt til
ganen med tak for
ordren...
Kurt
Arkivfoto: Claudio Baldini/Dreamstime.com

position og kan styrke virksomhedens identitet, kultur
og omdømme. Værdierne
er ofte en reaktion på lovgivningsmæssige krav og
forventninger fra omverdenen, viser undersøgelsen.
Kerneværdier som ærlighed og ansvarlighed kan på
den måde vise, at en virksomhed tager afstand fra
korruption og bestikkelse.
Især for virksomheder, der
opererer i Fjernøsten, hvor
bestikkelse er almindeligt,
giver det mening at tage
tydeligt afstand.
Formidlet på den rigtige
måde fortæller det medarbejderne, at virksomhedens
ledelse ikke tolererer en
opførsel, som er på kant
med lovgivningen, og det
giver den enkelte medarbejder et tydeligt udgangspunkt at handle ud fra. Det
er vigtigt at få vendt og drejet de dilemmaer, man som
medarbejder kan komme
til at stå i.
Et begreb som ”ærlighed”
kan også signalere, at virksomheden tager afstand fra
ulovlige prisaftaler og ikke
vil finde sig i, at nogen i
virksomheden overtræder
konkurrencelovgivningen.

Værdisættet eller de etiske
retningslinjer viser, at virksomheden hylder disse værdier. Men ord er én ting,
og handling er fuldstændig
afgørende.

Et løfte til omgivelserne
Etiske retningslinjer er et
løfte fra virksomheden til
omgivelserne om, at man
opfører sig ordentligt og
efterlever reglerne.
Nogle virksomheder burger værdierne i deres markedsføring for at sige, ”du
kan trygt handle med os,
eller du kan trygt lade dig
ansætte her”. Flere danske
virksomheder indser også
nødvendigheden af at have
et sæt etiske regler, som
tegner virksomheden både
internt og udadtil.
Er det f.eks. i orden
– som indkøber i et firma –
at man tager imod en gratis
billet til Champions League
fra en leverandør i forbindelse med en handel? Er
det i orden at modtage tre,
seks, eller tolv flasker rødvin efter en god forretning?
Alt kan omsættes i etiske
retningslinjer…
■
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Elevtur Danmark 2008
- for elever og nytilkomne i branchen
Igen i år har FUT i
samarbejde med en
række danske leverandører sammensat
et program, så nye i
trælastbranchen kan
få et godt indblik i,
hvordan nogle af de
væsentligste produkter
i tømmerhandlen bliver produceret.
SNYD IKKE DIG SELV
ELLER DIN ELEV
for denne gode mulighed til at komme
bag om produktet og
styrke kendskab og
paratviden til nogle
af de førende danske
produkter. Skynd dig
derfor hurtigst muligt
at udfylde tilmeldingskuponen her i bladet
eller klik dig ind på
vores hjemmeside
www.fut.dk og tilmeld
dig online til Elevtur
Danmark.
Specielt førsteårs elever vil få en grundlæggende produktviden
på de primære varegrupper. Turen kan
også være en naturlig
forløber for eller forlængelse af Elevturen
til Sverige.
Også nytilkomne i
branchen kan få stort
udbytte af turen.
Som en sidegevinst
får du mulighed for at
knytte gode kontakter
og venskaber med de
andre deltagere..
Programmet for turen
er (med forbehold for
ændringer):

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008

1. dag – onsdag den
1. oktober
Turen vil starte i København tidligt onsdag morgen
den 1. oktober med opsamling i Slagelse, Odense og
Horsens alt afhængig af
behovet, og vi fortsætter
derefter til Hørning Parket
i Resenbro ved Silkeborg.

Deltagerne på sidste års elevtur på fabriksrundvisning.

Hørning Parket
Hørning Parket har inviteret os til Silkeborg for at
se deres produktion af eksklusive trægulve, og vi vil
naturligvis også få en produktgennemgang og lidt
historik om virksomheden.
Hørning Parket hører til de
mest eksklusive producenter af trægulve i Danmark,
og de har blandt mange
andre spændende opgaver
leveret de gulve, som ligger
i Københavns Lufthavn i
Kastrup.

Mascot
Efter besøget hos Hørning
Parket kører vi med bussen
til Mascot i Silkeborg. Virksoheden sælger arbejdsbeklædning til branchen.
Mascot vil være vært for os
i nogle timer, og vi kører
derefter til Feriecentret
Søhøjlandet ved Gjern.
Efter en bid aftensmad skal
vi nok finde kræfter til nogle af feriecentrets mange
aktivitetstilbud.

2. dag - torsdag den
2. oktober

Rationel Vinduer
Torsdag morgen efter
morgenmaden kører vi
til Rationel Vinduer i Sdr.
Felding, som vil være vært
for os det meste af dagen.
Rationel råder i dag over
mange moderne produktionsanlæg, og vi skal stifte
nærmere bekendtskab med
anlægget i Sdr. Felding.
Rationel Vinduer er en
del af VKR Gruppen og
er dermed én af de helt
store leverandører af døre
og vinduer til det danske
marked.

Fodboldgolf
Efter en hel dag hos Rationel Vinduer vil vi sikkert
have brug for at få rørt os
lidt, og vi kører derfor til
Bording, hvor vi skal spille
fodboldgolf hos Midtjysk
Fodboldgolf. Som navnet
antyder, så er det en 18 hullers golfbane, hvor en fodbold udgør golfbolden - og

hvor vi vist alle sammen har
en mulighed for at være
med uden handicap…
Dagen sluttes af med
aftensmad og hjemtur til
Feriecentret Søhøjlandet.

3. dag - fredag den
3. oktober

Nordisk Wavin
Fredag morgen går turen
til Nordisk Wavin, som
udvikler, producerer og
markedsfører totale programmer af plastrørssystemer. Virksomheden beskæftiger 490 medarbejdere i
henholdsvis Horsens og
Hammel, og det er fabrikken i Hammel, vi skal besøge. Her skal vi høre nærmere om virksomheden og de
spændende produkter.
Efter en let frokost
vender vi næsen hjemad,
og bussen gør igen holdt
i henholdsvis Horsens,
Odense, Slagelse og til sidst
København, igen alt afhængig af behovet. Vi forventer
...fortsættes næste side
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Elevtur Danmark 2008

DATO OG STED
Onsdag den 1. oktober til
fredag den 3. oktober 2008,
Danmark.

fortsat fra side 7:

MÅLGRUPPE

at være i København ca. kl.
18 fredag eftermiddag.

Primært elever eller nyudlærte, der
ønsker at styrke deres færdigheder/
kendskab til danske producenter.
Det fremhæves, at specielt førsteårs
elever vil få en grundlæggende produktviden om de primære varegrupper.
Turen kan også være en naturlig forløber for eller forlængelse af Elevturen
til Sverige.
Nytilkomne til branchen kan også
have stort udbytte af turen.

Få et netværk!
Denne tur er et MUST for
dig, som er nystartet elev
i branchen eller dig, der
endnu ikke har været med
på de tidligere Danmarksture i FUT. Eller for dig,
som er nytilkommen i branchen.
Turen giver et dybere
kendskab til mange spændende virksomheder, som
I til daglig kun kender via
telefon og mail. Samtidig
er det en gylden mulighed
for at få skabt netværk på
tværs af landet og virksomhederne, til glæde for dig
her og nu - og endnu mere
i fremtiden!
Vi ses selvfølgelig på FUT
Elevtur Danmark 2008.

Praktiske oplysninger
Rejsen tilbydes til den lave
pris af 895,00 pr. person,

FORMÅL
Der bliver lyttet - her fra besøget hos Junckers på Elevtur Danmark 2007.

hvilket udelukkende lader
sig gøre ved hjælp af tilskud
fra TUN uddannelsesfond
og FUT-fonden.
Prisen inkluderer transport fra København eller et
af de øvrige opsamlingssteder, to overnatninger samt
mad (ekskl. drikkevarer)
fra og med frokost onsdag
til og med frokost fredag.
Bindende tilmelding skal
– sammen med en check på
895,- stilet til FUT – være os

i hænde senest fredag den
21. september 2008.
Du vil modtage bekræftelse på din tilmelding samt
program og deltagerliste
primo oktober 2008.
Vi glæder os til at se dig!
Skulle der evt. være
spørgsmål til turen, er du
velkommen til at kontakte
mig (se forrest i bladet eller
på www.fut.dk).
Søren Kroer

At give branchens elever et indblik i
og øget kendskab til de danske producenter af byggematerialer. Hertil kommer det sociale element med samvær
med andre af branchens unge.

PRIS
Kr. 895,- pr. deltager.

TILMELDING
Senest 22. september 2008

INFO
Søren Kroer, tlf. 2161 0655
skr@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i Elevtur Danmark 2008 fra 1.-3.
oktober 2008.
❑ Ønsker faktura
tilsendt
Tilmelding pr. post, med
check på kr. 795,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
Beløbet kan også indbetales til Nordea Bank,
2237 1519 394 665
(husk deltagernavn).
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Elevtur Danmark 2008
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47809-

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 22. SEPTEMBER 2008!

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008

Del din viden!

VIDEN
DELES!

Effektivitetskultur
På arbejdspladsen hersker
der i dag en effektivitetskultur, hvor vi prioriterer
videndeling lavt, fordi det
ikke giver resultater her
og nu. Vi undlader evt. at
indtaste data omkring et
emne, eller vi dropper de
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008
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møder, hvor der overleveres viden.
Peter Holdt Christensen tilføjer, at effektiviteten også afholder os fra
at bryde virksomhedens
fysiske strukturer, der er
en anden stor hindring
for videndeling. Vi falder
nemt ind i faste arbejdsrutiner, fordi det sparer tid,
men også fordi det skræmmer os at flytte os fysisk fra
den klike, vi indgår i på
jobbet. Og dermed opbygger vi mure mellem virksomhedens afdelinger.

Fo

Lektor og ph.d. Peter
Holdt Christensen giver
her sin opfattelse af, hvorfor vi har så svært ved at
dele vore viden med andre.
Peter Holdt er til daglig
tilknyttet Copenhagen
Business School, hvor han
underviser og forsker i
videndeling.
Det kan være grænseoverskridende at give slip
på sin ekspertviden, og det
kan også synes som spild af
kostbar arbejdstid. Og der
kan være flere grunde til,
at vi på en arbejdsplads holder vores viden tilbage. For
det første er den menneskelige adfærd en barriere.
Det er tabubelagt - men
meget menneskeligt - at
holde kortene tæt ind til
kroppen. Alle kender følelsen af, at det er lidt skidt,
når det går andre godt, og
derfor kan det virke som et
nederlag at opsøge hjælp,
fordi vi dermed anerkender
andres dygtighed.
Udover den menneskelige adfærd peger Peter
Holdt Christensen på,
at også organisationens
opbygning hindrer den vigtige viden i at flytte sig.

m

Vi er alle eksperter! Men tør vi dele vores
viden med vore kolleger? Det kan ofte være
svært at få plads til at dele ud af vores viden,
og i andre tilfælde vil vi måske hellere
holde på den - for netop stadig at
blive ved med at være ekspert.

Ofte er it-systemer nerven
i virksomhedens videndeling, men it-brugen skal
justeres i forhold til hvilken
type viden, virksomheden
har.
Man skal være opmærksom på, at ca. 80 % af en
virksomheds viden er ”tavs”
viden - det vil sige erfarin-

ger, vi opnår i dagligdagen,
og disse erfaringer er mere
tidskrævende at give videre,
og kræver mere af medarbejderne.
På www.cbs.dk kan du
læse mere om emnet videndeling.
■

En genvej til din videre udvikling:

Uddannelsesfonden
Østdanske Trælasthandleres
Dispositionsfond af 1987
Uddannelse er ikke kun et spørgsmål om større branchekundskab, men også
om at opnå større glæde i det daglige arbejde – og begge dele kan du hente
hjælp til hos Uddannelsesfonden Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond
af 1987.
Fonden ønsker ved økonomisk støtte at bidrage til øget uddannelse og videreuddannelse af medarbejdere og ledere i TUNs medlemsforretninger i Østdanmark og dermed at sikre branchen fagligt velfunderede og glade medarbejdere
– også i fremtiden.
Drømmer du om en bestemt uddannelse eller videreuddannelse, men har du
ikke lige økonomien til det, så lad os høre fra dig!
Du kan læse mere på www.otd-fonden.dk.
Din ansøgning sendes inden 1. november 2008 til:
Trælasthandlerunionen-TUN, Egebækgård, Egebækvej 98, 2830 Nærum
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De kommer i tusindvis - og de er seriøse. Foto fra Byggeri 2008,
der om to år er omdøbt til TUNBYG2010.

Byggeri-messen
i Fredericia får nyt navn
Byggeri-messen i Fredericia har
fået nyt navn, TUNBYG 2010, og et
friskt nyt logo.
Det faglige koncept for
messen er det samme velkendte fra tidligere, som
TUN er garant for: En fagmesse arrangeret af fagfolk
for fagfolk.
Datoerne for Skandinaviens førende fagmesse for
byggevarer er på plads, og
messen afholdes således
16.-19. marts 2010 i Fredericia. Som tidligere er
messen arrangeret af Trælasthandlerunionen-TUN i
samarbejde med Fredericia
Messecenter.
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TUN har i forbindelse
med messen i 2010 valgt
at insource den praktiske
afvikling af messen og har
således trimmet organisation og kompetencer, så
TUN selv kan forestå messen. Samtidig har TUN
benyttet lejligheden til at
give messen nyt navn, TUNBYG 2010, og et friskt nyt
logo. Ellers lover TUN, at
messen i 2010 vil være, som
vi kender den fra tidligere
- herunder også det faglige
koncept for messen.

TUNBYG 2010 – byggeriets
fagmesse
Den rekordstore byggerimesse i 2006 blev overgået
af messen i februar i år.

Den massive tilslutning fra
byggeriets leverandører
betød, at messen i 2008
var totalt udsolgt på trods
af et udvidet standareal.
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008

Det er baggrunden for, at
TUN og Fredericia Messecenter er i gang med
at udvide standarealet til
TUNBYG 2010, således at
det vil være muligt at yde
den bedst mulige service
over for ”gamle” udstillere,
hvor flere i år havde ønsket
mere standplads, samtidig
med, at en bredere kreds af
branchens mange interesserede leverandører kan gøre
sig håb om en standplads
på messen.
- Vi vil naturligvis først og
fremmest servicere udstillerne på dette års byggerimesse, som endnu engang
præsenterede en meget
flot og fagligt inspirerende
fagmesse for vore medlemsforretninger og de 29.001
besøgende fagfolk fra hele
landet, siger Palle Thomsen, adm. direktør i TUN.
Han fortsætter:
- Men vi har samtidig en
forpligtelse til at imødegå
interessen fra branchens
øvrige leverandørers side

om at udstille, og som messen tog sig ud i år, har vi
simpelthen ikke plads.

Et stærkt samarbejde
Startskuddet til TUNBYG
2010 lyder snart, og TUN
ser frem til at fortsætte det
stærke samarbejde om messen mellem TUN, TUNs
medlemsforretninger og
leverandørerne; et samarbdje, som også kommer til
udtryk i messeudvalget, der
fortsat består af repræsentanter fra TUN, TUNs medlemmer og medlemmer af
DI Byggematerialer samt
øvrige udstillerrepræsentanter. Et samarbejde, der
understreger og underbygger samarbejdet i branchen.
Yderligere information
om TUNBYG 2010 kan fås
hos TUN på tlf. 4580 7877
eller e-mail: tun@tun.dk.

■

Netværk for handel
3000 danske handelsvirksomheder har fået et nyt
branchefællesskab under
Dansk Industri med navnet
DI Handel. Fællesskabet
skal være talerør for den
fjerdedel af DI’s medlemskreds, som beskæftiger sig
med handel. Medlemmerne kommer fra alle dele af
den danske handelssektor
og tæller både grossister
og virksomheder inden for
detailhandlen.
- Der er brug for at sætte
fokus på, hvordan vi kan
udvikle den danske handelssektor, siger Lars William Hansen, der udpeget
til direktør for DI Handel.
- Især grossister, men også
et stigende antal detailvirksomheder, oplever i
stadigt større omfang at
skulle være konkurrencedygtige globalt. Det er et
af hovedpunkterne på den
fælles platform. Hertil kom-

mer de forbrugerpolitiske
spørgsmål og etiske krav
til produkterne, som både
vedrører grossist- og detailleddet, siger Lars William
Hansen.
Blandt medlemmerne er
flere fra byggebranchen.
De gælder blandt andet
Bygma og Stark samt grossister som Sanistål, LemvighMüller og Solar.
Byggebranchen kommer
også til at præge branchefællesskabets bestyrelse.
Adm. direktør Christian
B. Lund fra Sanistål er
valgt som formand, mens
direktør Lars Hansen fra
Stark og direktør Peter
Christiansen fra Bygma
sammen med direktør Jens
Andersen, Solar Danmark,
og adm. dir. Morten Jørgensen, Lemvigh-Müller, er
blandt de menige bestyrelsesmedlemmer.
■

HÅRDTTRÆS KØBMAND – med hjertet på rette sted
Vi søger en selvstændig, initiativrig og professionel medarbejder, som på egen hånd kan varetage og
videreudvikle vor eksisterende forretning indenfor FSC-certificeret træ til bygge- og anlægssektoren.
Jobbet indebærer stor frihed, og du vil aktivt at
deltage i valg af arbejdsmetoder og løsninger.
Virksomhedens medarbejdere løser deres daglige
opgaver fra egen bopæl på fælles IT-platform.
Din erfaring fra tilsvarende jobs vil være af stor
betydning for os.
•
•
•
•
•
•

Jobbet omhandler:
Servicering af nøglekunder
Opsøgende salg
Tilbudsudarbejdning
Logistikafvikling
Leverandørkontakt

TRACER

Jobbet kræver
• Godt engelsk i skrift og tale
• Godt kendskab til IT og Excell
• Grundlæggende fagkundskab
• Initiativrighed og grundighed
• Hjemmearbejdsplads

Et job med maksimal fleksibilitet, gode udviklingsmuligheder, masser af selvstændighed og løn efter
kvalifikationer og indtjening.
Du bliver en del af et lille sammentømret hold
i en pionervirksomhed indenfor handel med
træprodukter fra bæredygtig skovdrift.
Mere information på www.tra-cer.com.
Ansøgning sendes
sendes til Kasper Kopp på
på kk@tra-cer.com
kk@tra-cer.com
Ansøgningsfrist 30/7.
Tiltrædelse
snarest
snarest.
Tiltrædelse
eftermuligt.
aftale.
TRACER – Traceable Certified Forest Products
TRACER is an int. trading company specialised in Traceable
Certified Forest Products.
•
Facilitating supplies from manufactures to professionals.
•
Managing supply chains from South America, Africa,
Canada and Eastern Europe.
•
Shipping directly from a network of suppliers and from
landed stocks.
•
Creating solutions by linking professionals.

Traceable
Certified

Forest
Products

WWW.TRA-CER.COM

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008

SW-COC-931 © FSC 1996
BÆREDYGTIG SKOVDRIFT

11

Foto: Maksym Yemelyanov/Dreamstime.com

Fremtidens
leder lytter
Der er ingen grund til at frygte,
at lederrollen i fremtiden bliver
overflødig eller overtaget af robotter
med hang til ledelse.
En tur i tidsmaskinen viser
nemlig, at det fremover er
medarbejderne, der har
nøglen til innovation, og
at det er lederne, der har
opgaven at gøre medarbejderne til superhelte!
Det mener fremtidsforsker
Anne Skare Nielsen.
Først var lederen den
enevældige hierarkiske
type. Så blev lederrollen
mere human, og i fremtiden kunne
man meget
vel forestille
sig, at alt bliver en slags
tjenerrolle!
Det er i hvert
fald udsagnet
fra fremtidsforsker Anna
Skare Nielsen, der vel nok
må menes at kende fremtiden bedre end os andre
- og vel nok er det tætteste,
vi kommer en på spåkone i
business-regi.

Superhelte
I fremtiden er det medarbejderne, der skal være
superhelte i virksomheden.
Superhelte er kendetegnet
ved at være sådan lidt smånørdede typer, der render
rundt og leder efter en
telefonboks, hvor de kan
klæde om til supermand.
Og det er egentlig dét, en
virksomhed skal være. Det
skal være det sted, hvor
man får det bedste ud af folk
– ikke det meste ud af dem.

12

Fremtidens ledere skal
vække medarbejdernes
indre superhelt. Det er
medarbejderen, der har
guldet.
Anna Skare Nielsen kigger i fremtidskuglen og
fortsætter:
- De virksomheder, vi
kommer til at tale om i
fremtiden og som får succes, tilpasser sig medarbejderne i stedet for at medarbejderne
skal tilpasse
sig virksomheden.
- Der rører
sig mange
ting på
arbejdsmarkedet, og lederne kan ikke
altid følge med eller forstå
hvad det er, der rører sig.
Derfor bliver de nødt til at
have noget innovation, de
bliver nødt til at lave strategisk udvikling. Men ofte
ved de bare ikke, hvad det
er, de mangler, siger hun
og bruger
dåseåbneren
som det gode
eksempel på
ikke-viden.
Konservesdåsen blev
opfundet i
1812, og dåseåbneren blev
opfundet 48 år senere.
I den mellemliggende
periode brugte folk knive,
økser og pistoler til at åbne
dåser med, for sådan havde
man jo altid gjort! De vid-

ste ikke, hvad det var, de
ikke vidste – i dette tilfælde
dåseåbneren, fortæller hun.

Individualister
- Fremtidens virksomheder
skal tillade medarbejdere at
være mennesker i stedet for
at gøre dem til konforme
produkter, der skal gå i en
bestemt type tøj, klippe
deres hår på en bestemt
måde og absolut tage trapperne, fordi de ikke må
tage elevatoren, siger Anne
Skare Nielsen og tilføjer, at
ledelsesopgaver i fremtiden
er at være til stede og at
være der for medarbejderne. At lytte er meget mere
vigtigt end noget andet.
Udover at være god til
at lytte skal lederen også
se godt ud i fremtiden,
hvis man skal tro Anne
Skare Nielsens profetier.
At se godt ud behøver ikke
at være, at du er fysisk er
smuk, men det betyder, at
du som leder
skal være en
rollemodel
for, hvordan
det er at være
i virksomheden. Lederen
er kulturbærer for virksomheden, og
folk skal kunne se, at de
kan få deres liv til at hænge
sammen. Fremtidens generationer på arbejdsmarkedet vil vægte familielivet
højt – derfor er det også

vigtigt, at virksomhedens
frontfigur ikke render
rundt med mavesår og for
højt blodtryk.
- Vi får en ungdomsgeneration ind på arbejdsmarkedet nu, der har familien
som deres absolutte primære succeskriterium. Det vil
sige, at de vil søge de steder
hen, hvor de kan få lov til
at være en familie, hvor de
ikke skal gå på kompromis,
og hvor det faktisk er tilladt at få børn, siger Anne
Skare Nielsen.
Et ungt menneske har
ikke lyst til komme ind på
et job, hvor chefen ligner
døden fra Lübeck. Det kan
godt være, at han har det
hele, har tjent kassen og
rejser rundt i verden, men
hvis han samtidig har mavesår og for højt blodtryk,
drikker og ryger – så vil
den kommende generation
vælge dette job fra.
Anne Skare Nielsen
opfordrer morgendagens
ledere til at være modige
og turde tage medarbejderne med på en rejse ud i
innovationens grænseland
- også selvom slutdestinationen er ukendt.
Måske ved lederen ikke,
hvor vi skal hen, men så
kan han spørge sine medarbejdere. Så vil han opdage,
at de har guldet. For de er
superheltene, slutter Anne
Skare Nielsen.
■
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Kurser
med ny
viden om
de gamle
byggematerialer
Center for Bygningsbevaring i Raadvad, der siden
2005 har videreført Raadvad-Centerets aktiviteter
og ekspertise, har arbejdet
med ’klassiske’ eller traditionelle byggematerialer
gennem en årrække.
Arkitekt Søren Vadstrup
fra centret har tilbudt FUT
otte kursus-aftener om fire
emner i relation til dette.
Det sker i samarbejde med
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur,
der er en landsdækkende

KURSUSPLAN

Alle steder kl. 19-21

Dato:
29.09.2008

Emner:
Bevaring og energiforbedring af vinduer af træ
Nye arkitektonisk tilpassede vinduer til ældre huse

Sted:
’Vadstrup’, Viby Fyn

06.10.2008

Bevaring og energiforbedring af vinduer af træ
Nye arkitektonisk tilpassede vinduer til ældre huse

Raadvad, Lyngby

27.10.2008

Kalk, mørtel, murværk og bindingsværk
Otte traditionelle mørteltyper til ældre huse

’Vadstrup’, Viby Fyn

03.11.2008

Kalk, mørtel, murværk og bindingsværk
Otte traditionelle mørteltyper til ældre huse

Raadvad, Lyngby

12.01.2009

Udvendigt træ – træbehandling og træbevaring
Historiske erfaringer med opskæring
og anvendelse af træ

Raadvad, Lyngby

09.02.2009

Kalk, mørtel, murværk og bindingsværk
Otte traditionelle mørteltyper til ældre huse

Raadvad, Lyngby

16.03.2009

Kalk, mørtel, murværk og bindingsværk
Otte traditionelle mørteltyper til ældre huse

’Vadstrup’, Viby Fyn

forening med over 10.000
medlemmer, der interesserer sig for at bevare deres
huse og omgivelser bedst

muligt. Derudover er Bygningskultur Danmark og
Center for Bygningsbevaring også medarrangør.

Se kursusplanen herover
og meld dig til allerede i
dag på www.fut.dk

RATIONEL ER VINDUER MED OMTANKE
Rationel har et bredt sortiment med vinduer og døre til både klassisk og moderne byggeri. Vi tilbyder et væld af
muligheder, hvor der både er tænkt på funktionalitet, design og sikkerhed. Få mere inspiration på www.rationel.dk.
SE DIT HUS MED NYE VINDUER – PRØV RATIONEL VINDUESDESIGNER TM PÅ WWW.RATIONEL.DK
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Frilandsmuseum
leverer tømmer
til kirke

Dejlig maj-dag i Tivoli:

50+ frokost
i strålende solskin
Godt 70 branchefolk mødtes lørdag den 31. maj
til frokost og samvær i Grøften i Tivoli.
Solen skinnede smukt
fra en skyfri himmel, da
omkring 70 branchefolk
over de 50 år satte hinanden stævne i restaurant
Grøften i Tivoli i København.
Årets 50+ arrangement
blev en flot gentagelse af
succesen fra 2006 og en
klar bekræftelse for arrangørerne i, at det gerne
skulle udvikle sig til en tradition i branchen.
Foruden et par korte indlæg ved Jens Kruuse og Palle Thomsen, TUN, var der
kun ét punkt på dagsordenen: Frokost og samvær.
Som underholdningsindslag var TUNs barske
slagsang revideret en smule
i dagens anledning.
Claus Wiuff
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Savværket på Hjerl Hedes
Frilandsmuseum er gået i
gang med at save tømmer
til Vinderup Kirke.
Savværket er gået i
gang med at save 4,2
meter lange egetræsbjælker, der skal anvendes
til en såkaldt klokkestol
i Vinderup Kirke. Klokkestolen skal bære den
tonstunge kirkeklokke.
Museumsdirektør Gudrun Gormsen fortæller,
at det anvendte tømmer
stammer fra et egetræ,
der har vokset på Hjerl
Hede – formentlig plantet af museets grundlægger, Hans Peter Hjerl
Hansen.

Prisen på
juletræer
stiger igen
Hvis du vil spare en skilling, så må du hellere slå
til nu. De første prognoser siger nemlig, at prisen
på juletræer vil stige i
løbet af september og
oktober!
Skovrider Michael Gehlert fra Skovdyrkerforeningen Vestjylland forudser, at der igen i år vil
være mangel på juletræer.
Og at priserne derfor vil
stige.
Juletræsbranchen må
dog ikke lade sig gribe af
panik, førend de sidste
prognoser kommer. Og
skovrideren tilføjer, at
juletræsbranchen ikke må
begå den samme fejl som
sidste år, hvor de sendte
mange dårlige træer på
markedet.

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008

En stærk løsning til vådrum
Hydropanel har 4 unikke egenskaber kombineret i en og samme byggeplade. Denne specialudviklede fibercementplade er
diffusionsåben og tåler derfor eksponering af vand uden pladens egenskaber forandres. Pladen er resistent over for fugt, svamp
og andre bakterier, brandsikker (A2-s1,d0), tåler en meget høj stødbelastning og har gode lydisolerende egenskaber.
Hydropanel anvendes som bagbeklædning i alle former for vådrum,
restauranter, baderum og toiletfaciliteter.
Hydropanel giver dig en stærk og sikker løsning.
Læs mere på www.hydropanel.dk

ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro, T +45 73 66 61 99, www.ivarsson.dk
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Besøg byggeplads med FUT:

DATO OG STED
Torsdag den 25. september 2008
kl. 16.00-18.00

Komforthuse er
fremtidens byggeri

Byggeplads bydel ”Skibet”,
7100 Vejle (se kort på www.fut.dk)

MÅLGRUPPE
Alle FUT-medlemmer.

PRIS
Arrangementet er gratis.

FUT og Isover
inviterer hermed
til en spændende
aften omkring
fremtidens
byggeri, nemlig
komforthuse.
Formålet med komforthuse
er at sætte dagsordenen
for fremtidens byggeri. Og
komforthusene i Skibet ved
Vejle, der er landets hidtil
største udviklingsprojekt
inden for enfamiliehuse
uden traditionel opvarmning, har sat fornyet gang i
udviklingen af danske byggematerialer.

TILMELDING
Senest 19. september 2008

LINK
www.komforthusene.dk

INFO
Anders Bilstrup, tlf. 5132 9208
abi@fut.dk

Et af komforthusene i Skibet ved Vejle under opførelse. Foto: Louise Strøbech.

FUT har i samarbejde
med Isover arrangeret et
fyraftens-møde på byggepladsen ”Skibet” ved Vejle.
Anders Bilstrup fra FUT
vil tage godt imod jer og
vil sammen med Isover

fortælle om produktet
komforthuse, som vi med
sikkerhed vil høre mere til i
de kommende år.
Da det jo er en byggeplads, så husk fornuftigt
fodtøj og beklædning.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i besøget på
”komforthuse” byggeplads bydel ”Skibet” i
Vejle torsdag den 25.
september 2008 kl.
16.00-18.00.

Besøg på “komforthuse” byggeplads
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47809Tilmelding 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 19. SEPTEMBER 2008!
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FUT på museum
FUT har altid holdt sine generalforsamlinger hos branchens firmaer.
Men i år bliver det anderledes…

Af Peter Odsgard
Produktionslokaler og
kantiner hos Juncker, Danske Trælast, DLH, Kansas,
Novopan og Icopal er
blandt de mere end 45
forskellige lokaliteter, der
har været benyttet gennem
årene.
Nu har bestyrelsen
haft de kreative tanker
fremme og i samarbejde
med Mediehuset Odsgard
lagt en noget anderledes
ramme for årets generalforsamling. Den flytter på
museum!

ARKEN
Der indkaldes derfor til
generalforsamling på
ARKEN i Ishøj lørdag den
1. november med et proFUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008

gram, der er to-tre timer
kortere end den kendte
model.
Der startes først op kl.
11.00, og det er med selve
generalforsamlingen og
overrækkelse af fagprøvepriserne til de elever i branchen der har klaret sig gennem juryens nærlæsning.
Efter en let buffet, der
foregår stående i ARKENs
lokaler, er der 45 minutter
med status på internettet
og den kamp, der har været
og er i gang for at opnå
synlighed i cyberspace.
Programmet afsluttes
med et to kombattanter,
der fra fodbolddommerens
og sportsjournalistens side
er på banen med humoristiske indslag i tale og filmklip om hinandens ”bøffer”. Makkerparret er Kim

Fodbolddommer Kim Milton

Sportsjournalist Carsten Werge

FUT kommer på museum - beton, surrealisme, kvinder og et par ”kendisser”
fra sportens verden. Det er et mix, der bør give en anderledes oplevelse.

Milton og Carsten Werge,
og de er bestemt ikke pæne
over for hinanden - de
giver hinanden det glatte
lag med et smil på læben.
Mellem de enkelte punkter på dagen er der indlagt
små ”sociale pauser”, der
giver god mulighed for at
få hilst på de øvrige fremmødte.

Nye rammer
Her er mulighed for at
komme frem uden at skulle
stå op med hønsene - og vi
slutter, så alle kan nå et lille

party med familien, hvis det
er dét, der er aftalt, siger
FUTs formand Claus Wiuff,
og kalder selve ideen med
at bruge et bygningsværk,
et museum, som ramme
om generalforsamlingen,
for et friskt pust.
At det faglige anskues lidt
mere bredt med internettet
som emne er jo også brandaktuelt - måske er det her,
den største udfordring for
branchen ligger.
Claus Wiuff forventer, at
60-70 medlemmer deltager
på dagen.
...fortsættes næste side
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Generalforsamling 2008
fortsat fra side 17:

Dagsorden:

Omvisning

1. Valg af dirigent.

Lørdag den 1. november 2008
kl. 10.30-16.30

Generalforsamling har flg. dagsorden i henhold til vedtægterne:

For de, der måtte ønske
det, er der kl. 15.30 en
omvisning i museet – kunsten. Omvisningen kræver
ikke forhåndstilmelding.

ARKEN
- Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100, 2635 Ishøj

2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

PRIS

4. Behandling af indsendte forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober 2008.

Arrangementet er gratis.

5. Valg af bestyrelse.
Søren Anthonsen siger efter fire år tak for en god tid
i bestyrelsen og giver plads til nye kræfter.

Museet
ARKEN ligger ved stranden i Ishøj. Dali, Heerup,
Edward Munch og Chagall
har udstillet her, og netop
under FUTs besøg udstilles
en række grafiske arbejder af Picasso under titlen
”Picasso og kvinderne”.
Hertil kommer udstillingen ”Begærets Triumf”
– dansk og international
surrealisme.
Selve bygningen er udformet med tanke på skibe og
hav. Museet har på få år
udviklet sig til et betydende
museum i hovedstadsregionen, og man har netop
afsluttet en større ombygning, som det allerede nu
er tanken skal efterfølges
af yderligere byggeri i klitterne.
■

DATO OG STED

TILMELDING
Senest 10. oktober 2008

6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.

LINK

8. Eventuelt.

www.arken.dk

PROGRAM

INFO
(med forbehold for ændringer)

Claus Wiuff, tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

Kl. 10.30-11.00 Ankomst.
Kl. 11.00-12.00 FUT generalforsamling, derefter
uddeling af FUTs Fagprøvepriser.
Kl. 12.00-13.00 Frokost - stående og med god
mulighed for networking.
Kl. 13.00-13.45 Internettet - er vi smuttet forbi?
v/ Michael Odsgard.
Kl. 14.00-15.00 Fodbolddommer Kim Milton og
sportsjournalist Carsten Werge i en
verbal duel om fælles oplevelser.
Kl. 15.30-16.30 ”Picasso og kvinderne” - omvisning
på udstillingen for interesserede.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i Generalforsamling 2008 lørdag
den 1. november på
ARKEN - Museum for
Moderne Kunst i
Ishøj.

Generalforsamling 2008
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47809Tilmelding 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 10. OKTOBER 2008!
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568-533/0808

Eternit Toscana
®

– så får du et godt resultat!

teres med
®
ana kan mon
Eternit Tosc
. Derfor kan
m
fstand so B7
samme lægtea
le B7 plader
iftning af gam
man ved udsk
gter, hvis de
sisterende læ
anvende de ek
æssig egnet.
m
være styrke
at
til
es
er
rd
vu

Eternit® Toscana er den nye bølge indenfor tagmaterialer – både til nybyg og ren
renovering.
novering
Pladerne fås i ﬁre klassiske farver. Med kombinationen af bølger og plane ﬂader får taget et
unikt udseende, der både er tidløst og fornyende. Pladestørrelsen er 116 x 62,5 cm hvilket
bevirker at oplægningen foregår hurtigt, enkelt og økonomisk. Eternit® Toscana er en komplet
systemløsning, hvor alle elementer, der er nødvendige for at lave et fuldt færdigt tag, indgår.
Fagfolk vælger Cembrit!

Læs mere på www.cembrit.dk

– det nye navn for Dansk Eternit

Porebeton
Naturens kreative byggemateriale
Porebeton er let at håndtere og enkelt at bearbejde.
Derfor giver det anledning til at udtænke og virkeliggøre kreative, fleksible og utraditionelle løsninger.

Moland Byggevarer A/S er en danskejet virksomhed, der importerer og sælger trægulve, træplejeprodukter, indvendige døre,
glasuld, gipspladeprodukter samt porebeton til trælast og byggemarkeder. Der er afdelinger i København, Holbæk, Sverige,
Norge, Slovakiet og Kina.

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008
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Dansk Vincenter

DATO OG STED
Mandag den 29. september
kl. 17.00

byder FUT indenfor

MÅLGRUPPE
Alle FUT-medlemmer.
Arkivfoto: Constantin Opris/Dreamstime.com

For tredje år i træk tilbyder
FUT dig at deltage i den
danske ’vinsæson’, som står
lige for døren.
Høsten er nært forestående, så på opfordring holder FUT dette arrangement
igen i år.
FUT er mandag den
29. september vært ved et
spændende arrangement
hos Dansk Vincenter i
Avedøre. Vi vil på denne
aften bl.a. blive guidet igennem det store markområde
indeholdende de omkring
10.000 vinstokke, og videre
igennem processen til
vinen ender i flasken og
sælges under navnet Nordlund.
Vinsmagning af den danske høst kommer vi heller
ikke uden om. Vingården
i Avedøre er helt igennem kommerciel og drives
akkurat som verdens øvrige
vinslotte.

Dansk Vincenter
Byvej 55, Avedøre Landsby
2650 Hvidovre

Gårdbutik
Dansk Vincenter har ligeledes en stor gårdbutik, som
tilbyder vine en lang række
vingårde rundt om i verden
– der alle har det til fælles,
at de drives af danskere.
Benyt dig af denne chance og invitér en eller flere
af dine FUT-bekendte med
til en rigtig hyggelig aften.

Samtidig med vinoplevelserne er der mulighed for
at se vel nok Danmarks første stålhal, der er beklædt
med gabioner, idet Dansk
Vincenter har fået sin ene
hals ydermure beklædt på
denne måde. Kom selv og
se resultatet!
■

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 19. september 2008.

LINKS
www.vincenter.dk

INFO
Søren Anthonsen, tlf. 20 71 53 48
san@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i besøget hos
Dansk Vincenter mandag den 29. september
2008 kl. 17.00.

Besøg hos Dansk Vincenter
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:
Firmanavn:

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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By:
Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 19. SEPTEMBER 2008!
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Easy Business
-KUN

Vinduer til tiden er ikke
blot et godt slogan. Det er
er virkelighed, som vi både
mener og praktiserer i et
godt og tæt samarbejde med
trælaster, tømmerhandlere
og byggemarkeder over
hele landet. Outline er
forhandlerens eget mærke
i vinduer, terrasse- og
facadedøre. Det forpligter!

FOR

kernefyrretræ

træ/alu

mahogni

F AG F O L K

”Med et hav af forskellige varenumre er der nok
at se til på en travl arbejdsdag. Derfor sætter vi
ekstra stor pris på Outline. De sælger ikke bare ind,
men følger produkterne hele vejen hjem med en
veltrimmet salgssupport. Sådan...!”
Claus Sønderby
- trælasthandler hos XL Byg - Gjern Tømmerhandel

Outline Vinduer a/s · Box 80 · 9640 Farsø
Tlf. 97 21 60 00 · Fax 97 21 60 77 · www.outline.dk

ALTID KVALITETSPRODUKTER

PLADER

HÅRDTTRÆ

TRÆLAST

Se mere på www.dlh-group.dk

S
DLH Hørning
Tlf. 87 68 09 00

DLH Kolding
Tlf. 75 89 90 00

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008

DLH Køge
Tlf. 56 36 27 00

DLH Taastrup
Tlf. 43 50 01 00

DLH Hovedgård
Tlf. 75 66 16 55
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Arkivfoto: Pryzmat/Dreamstime.com.

Vil du gøre en forskel?

Kom med FUT på
førstehjælpskursus

DATO OG STED
Lørdag den 25. oktober 2008
kl. 9.45-16.00 på enten
Scandic Hvidovre
Kettevej 4, 2650 Hvidovre

eller
Scandic Aalborg
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

MÅLGRUPPE
Alle der vil være i stand til at gøre en
forskel, hvis uheldet er ude.

Med hjælp fra Dansk Røde
Kors tilbyder FUT nu for første gang et førstehjælpskursus.
På kurset, der varer seks
timer, lærer du at yde førstehjælp trin for trin ved hjertestop og større ulykker i trafikken, på din arbejdsplads eller
derhjemme.
Kurset er i kategorien’førstehjælp - minimum’, og instruktørerne er fra Dansk Røde
Kors. Du kan læse mere om
kurset på www.drk.dk.
Undervejs er der kaffe og
vand, ligesom der serveres en
let formiddagsbuffét.
Tag din ægtefælle eller en
kollega med denne lørdag,
hvor du kan deltage enten i
Hvidovre eller i Aalborg. Men
skynd dig med tilmeldingen
– der er kun 15 pladser på
hvert af holdene.

PRIS
300,- kr. for FUT-medlemmer.
500,- kr. for evt. ledsager.

TILMELDING

+

Senest 19. september 2008
Deltagerbetaling sendes enten på
check til FUT eller indbetales til Nordea Bank, 2237 1519 394 665. Husk
tydelig angivelse af deltagernavn og
arrangement.

LINK
www.drk.dk

INFO
Søren Anthonsen - tlf. 2071 5348
san@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i førstehjælpskursus lørdag den 25.
oktober 2008 følgende
sted (sæt X):
❑ Scandic Hvidovre
2650 Hvidovre
❑ Scandic Aalborg
9220 Aalborg Ø
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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Førstehjælpskursus
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47809-

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 19. SEPTEMBER 2008!
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Arkivfoto: Lawrence
Stokes/Dreamstime
com

Ballonturen
gik til Holbæk
I sidste FUT-blad ønskede vi i FUTs bestyrelse
at få en masse ideer fra jer på nye tiltag. Og
der var en ballontur på højkant...
Vi ønskede, at vore medlemmer skulle komme med
tilkendegivelser omkring
arrangementer, fremtid etc.
For at sætte fokus på dette tiltag, satte vi en ballontur på højkant. Og mange
tak, det var åbenbart noget,
der tog kegler. Vi har virkelig fået en masse at arbejde
med, og det er vi taknemmelige for.
En vinder af ballonturen
har vi også fundet - det blev
Daniel Dalum fra Holbæk.
Stort tillykke til ham!
FUT takker for de mange
gode indlæg og ideer, vi
modtog i forbindelse med
konkurrencen.
Vi bad samtidig Daniel
skrive lidt om sig selv, og
det er spændende læsning.

Daniel om Daniel
Jeg er en ung frisk fyr på 20
år, bor i Holbæk og arbejder hos DLH i Taastrup.
Jeg er uadvendt og en
udpræget teamplayer,
dog engang imellem med
meget selvstændige holdninger. Jeg er eventarrangør for Holbæk Handels
Gymnasium, og så er jeg
som ofte altid smilende og
positiv, hver dag med et
vink og et god morgen til
alle, jeg møder.
Jeg er meget interesseret
i golf, spiller det lige så
tit jeg har mulighed for
det. Ydermere løber jeg i
min fritid og har som mål
engang at deltage i et maratonløb. Desuden læser jeg
bøger om markedsføring

kok, hvis ikke at det var
på grund af, at man havde
opvask.
Til daglig tager jeg
toget til Taastrup, hvor jeg
har fået et elevplads som
international handelsassistent hos verdens største
trægrossist, DLH. Her har
jeg hurtigt lært alle at kende, og jeg kan vældig godt
lide lugten i bageriet.
Fra november rejser jeg
til Vietnam og skal være
bosiddende derude et
halvt år, med arbejde skiftevis i Ho Chi Minh City og
Quy Nhon (midt Vietnam).
Dette ophold glæder jeg
mig vanvittigt meget til. Jeg
må selvfølgelig undvære jul
og nytår herhjemme, men
ser det kun som en udfordring, der kan gøre mig
stærkere.
Jeg har en dejlig familie, der støtter mig et
hundrede procent - og som
ser frem til at komme ud
og se, hvordan jeg bor og
arbejder til marts måned
næste år.
I fremtiden påtænker jeg
at læse videre på HD-studiet, da jeg synes videreuddannelse er vigtig.
■

Fra FUTs side siger vi
tillykke til Daniel og har
lavet en aftale om, at
vi følger hans gøren og
laden i Vietnam.
Daniel vil således allerede i næste FUT-blad
skrive lidt om sine oplevelser.

og økonomi, ligesom jeg
interesserer mig meget for
udlandet og erhvervslivet.
Jeg elsker at lave mad og
siger tit, at jeg var blevet

TIP 3 RIGTIGE MED FUT – GÅ IND PÅ WWW.FUT.DK FRA MANDAG DEN 1. SEPTEMBER

Nyt ansigt i bestyrelsen Nyt fra FUTsekretariatet

Glenn Johansen, 33 år,
er ny mand i FUTs bestyrelse. Glenn arbejder som
account manager i tøjfirmaet Mascot og har hele Sjælland som arbejdsområde.
Før tøjet har Glenn været
hos HBC a/s i Holbæk,
hvor det var fibergips og
træbeton, der satte dagsordenen.
Glenn er bosiddende i
Holbæk, er gift og har to
børn.
Glenn har både masser
af erfaring og ideer, og den
øvrige bestyrelse byder ham
velkommen.
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2008

Velkommen tilbage fra
ferie; håber, at I har nydt
sommeren.
Som altid står FUTs sekretariat til rådighed, hvis du
har spørgsmål omkring dit
medlemskab, arrangementer eller bladet.
Er der startet nye elever
i din virksomhed her efter
ferien? Så husk, at elever
ikke skal betale for at være
medlemmer af FUT, så
længe de er under uddannelse. Meld dem ind via
www.fut.dk, hvor der er en

speciel indmeldesblanket
for elever.
Jeg glæder mig i øvrigt til
at se mange af jer til generalforsamlingen på Arken
lørdag den 1. november.
Og reservér dagen allerede
nu, for der lagt op til forandringer i år!
Marianne Mouritzen
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT DATO

DEADLINE

KONTAKT

Besøg på “komfort huse”
byggeplads “Skibet”, Vejle

25.09.2008

19.09.2008

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Bygningsbevaring - Vinduer
Viby - Fyn

29.09.2008

15.09.2008

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Besøg på Dansk Vincenter, Avedøre

29.09.2008

19.09.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

Elevtur Danmark 2008

01.10.200822.09.2008
03.10.2008

Bygningsbevaring - Vinduer
Raadvad, Kgs. Lyngby

06.10.2008

15.09.2008

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Førstehjælpskursus, Hvidovre

25.10.2008

19.09.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

Førstehjælpskursus, Aalborg

25.10.2008

19.09.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Viby - Fyn

27.10.2008

14.10.2008

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

FUTgeneralforsamling 2008,
ARKEN, Ishøj

01.11.2008

10.10.2008

Claus Wiuff
Tlf. 2010 2561

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Raadvad, Kgs. Lyngby

03.11.2008

14.10.2008

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Bygningsbevaring - Træ
Raadvad, Kgs. Lyngby

12.01.2009

16.12.2008

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Raadvad, Kgs. Lyngby

09.02.2009

15.01.2009

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Viby - Fyn

16.03.2009

28.02.2009

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Søren Kroer
Tlf. 2161 0655

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Ledelse af uforudsete situationer • Nephentes-arrangement
Fodbold 2009 • Kloakdag overbygning

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

ARRANGEMENT

