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Vinteren og foråret byder bl.a. på en tur
i fængsel, endags skitur, go-cart race,
’vild med dans’ for FUTere og fisketur.
Se indholdsfortegnelsen på side 2.

Rejsereferat fra
Elevtur Danmark

Stort referat fra
generalforsamlingen

Det blev en både fagligt givende
og socialt vellykket 2008-udgave
af Elevtur Danmark.
...læs side 14

Det blev en anderledes dag på
Arken – med et flot fremmøde, underholdning og tankevækkende indlæg.
...læs side 3
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FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Kære medlem!

Claus Wiuff Petersen
Formand

Årets generalforsamling er netop afholdt. Denne begivenhed vidner også om,
at kalenderåret er ved at gå på hæld, og at julen samt et nyt kalenderår
nærmer sig med hastige skridt.
Herudover lægger vi også endnu et år til FUTs lange og gloværdige historie
– og afholder samtidig det bedst besøgte ”arrangement” i FUTs funktionsår.
Tendensen er meget klar. For at fastholde FUT som branchens naturlige
mødested skal vi arrangere flere sociale arrangementer med en enkel dagsorden. Denne vision har vi arbejdet målrettet på hele sidste funktionsår, og
dette stykke arbejde skal forsættes i det kommende funktionsår. Hertil har
vi god udfordring omkring elevturene, hvor jeg godt kunne tænke mig større
opbakning fra branchens allerstørste aktører. Eleverne er fortsat en mærkesag for os i FUTs bestyrelse, og her vil vi også fremover lave et målrettet stykke informationsarbejde omkring foreningen, branchen og alle de muligheder,
der findes i vores de unge mennesker. Her tænker jeg specielt på muligheden
for at rejse ud i verdenen.
Generalforsamlingen er samtidig også tiden, hvor vi i bestyrelsen siger farvel til nogle bestyrelsesmedlemmer og velkommen til nye, friske kræfter. Ved
denne lejlighed måtte vi sige farvel til Søren Anthonsen, Vanløse, som efter
fire år flotte år i bestyrelsen takkede af. Nye ansigter i bestyrelsen er Annette
Maktabi, Vanløse, samt Michael Jakobsen, Brovst. Jeg ser meget frem til at
bringe FUT sikkert videre ind i fremtiden sammen med den nykonstituerede
bestyrelse, som kan ses i spalten til højre herfor.
Slutteligt vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at takke Søren Anthonsen
for det kæmpe stykke arbejde, Søren har lagt i foreningens tjeneste. Søren
har i sin tid i bestyrelsen primært arbejdet med FUT-bladet samt PR-aktiviteter, og det er Sørens fulde fortjeneste, at vi i dag oplever et FUT-blad på
så højt et niveau, som tilfældet er. Held og lykke videre på livets vej skal der
lyde til Søren herfra.
God jul og et godt nytår til alle!

Forsidefotos:
Bertold Werkmann

Claus Wiuff Petersen
formand
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Referat fra en anderledes dag:

FUT generalforsamling
2008 på Arken

Denne gang foregik FUTs generalforsamling
på kunstmuseet Arken. FUT var altså rykket
på museum –- men ikke et af de støvede af
slagsen, som det nok gik op for mange.
Turen rundt på kunstmuseet viste, at det er et sted
med mange impulser, og
sådan var årets generalforsamling også.
Med forlaget Odsgard
som vært for årets generalforsamling var det også i
år en fornøjelse at være til
stede.
Vore medlemmer blev
budt velkommen, ikke
mindst foreningens fire
æres-medlemmer, som alle
havde fundet vej til de bløde stole – Erik Jepsen, Ib
Bent Jensen, Morten Bergsten og Jens Schultz.

1. Valg af dirigent
FUTs formand Claus Wiuff
bød alle velkommen og
foreslog Ole Odsgard som
dirigent. Dette modtog
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

forsamlingen med akklamation.
Ole Odsgard konstaterede, at generalforsamlingen
jævnfør vedtægterne var
lovligt indkaldt, hvorefter
han gav ordet til Claus
Wiuff, der aflagde beretning for funktionsåret
2007/2008:

2. Beretning 2007/2008
Vi har i FUT endnu en
gang lagt et år til foreningens historie, som strækker
sig helt tilbage til 1951.
Siden den gang har foreningen afholdt mange
generalforsamlinger hos
diverse leverandører m.fl.
Ingen generalforsamlinger
har lignet hinanden – og så
alligevel.
Jeg og den øvrige besty-

relse har i år målrettet
arbejdet med at forny netop denne dag, ikke bare for
at lave noget om kun for at
lave noget om, men for at
imødekomme mange medlemmers ønske omkring
udvikling af foreningen.
Til dette var det nødvendigt med en sparrings- og
samarbejdspartner, hvilket
jeg ret hurtigt fandt frem
til. Nemlig en person, som
både ville, kunne og ikke
mindst havde de samme
ambitioner og intentioner
som os, nemlig Peter Odsgard. Hvem ellers?, fristes
man til at spørge. Og samarbejdet fandt sted i den
rette ånd, hvor vi havde
de samme tanker fra start
til slut. Sluttelig må jeg så
glæde mig over den fine
opbakning fra foreningens

medlemmer som kvittering
på dette stykke arbejde – i
en tid, hvor vi skal kæmpe
for det meste.

En turbulent tid
For en bestyrelse som FUTs
er det yderst vigtigt at fastslå, at 110 % engagement
og nærvær i forhold til den
til enhver tid stillede opgave er en nødvendighed, når
foreningen skal overleve i
en turbulent tid med mange udfordringer.
En slap arbejdsindsats
i hverdagen vil hurtigt
efterlade indtrykket af
en handlingslammet og
inkompetent bestyrelse,
som ville være begyndelsen
til enden. Dette er dog
bestemt ikke tilfældet, skal
jeg indskærpe. Det skal dog
ikke være nogen hemmelighed, at de udskiftninger,
som er foretaget i bestyrelsen i årets løb, har været
nødvendige og er sket uden
videre dramatik.
...fortsættes næste side
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Arkens spændende
arkitektur gav deltagerne
i generalforsamlingen en
ekstra oplevelse.

De unge er fremtiden

kan være med til at hjælpe
til med videreudviklingen
af FUT i de kommende år.
Men jeg må også konstatere, at vi er i en tid,
hvor arbejdet fylder mere
og mere, samtidig med at
familien og andre fritidsinteresser efterfølgende trænger sig mere på.
Jeg er i det forgange
funktionsår mange gange
blevet bekræftet i, hvor
FUT har sin berettigelse
- og modsat: Hvor vi i FUT
skal holde os mere i baggrunden.

fortsat fra side 3:
Jeg vil som afslutning
på dette gerne takke både
Jan Fredholm og Michael
Levorsen for deres tid i
FUTs bestyrelse. Dog vil jeg
ikke benægte, at det har
kostet kreative kræfter i
bestyrelsens hverdag; men
samtidig vil jeg se frem til,
at jeg senere i dag har fornøjelsen at kunne præsentere en komplet og yderst
kompetent bestyrelse, som
er nøje udvalgt til opgaven og som jeg har stor tillid til

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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Vi arbejder fortsat med vedligeholdelsen af foreningen
bl.a. rent demografisk, hvor
vi har godt fat i eleverne
på handelsfagskolerne
samt den yngre generation
i branchen. Og det er en
nødvendighed for at fastholde FUT på det niveau, vi
kender i dag.
De store succes’er for
FUT i det forgangne funktionsår har helt klart været
i forbindelse med en flot
deltagelse på Byggeri 2008,
et godt 50+ arrangement
samt med dagen i dag.
Dette kombineret med nøje
udvalgte og målrettede
arrangementer for bl.a.
eleverne, som svarede igen
med flot opbakning.
Jeg vil i denne forbindelse gerne takke lærerstaberne på handelsfagskolerne
i Mommark og Odder for
det gode samarbejde.
En udfordring, som vi
arbejder meget med for
tiden, er afholdelsen af
FUTs tidligere så store succeser, nemlig elevturene.
Her må jeg objektivt konstatere, at kapitalkæderne
ikke anerkender vores ture
i deres systemer. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed
til endnu en gang at række
hånden frem for en videre
dialog med HR-folkene
fra disse kæder, samt alle
andre personer i branchen,
som har indflydelse på
dette punkt.

Funktionsåret i tal
I sidste funktionsår havde vi
følgende deltagerantal på
Elevturene:
• Elevtur Danmark:
29 deltagere
• Elevtur Sverige:
24 deltagere
Hvis vi ser nærmere på
tema-arrangementerne, så

deltagerantallene således
ud:
• Det gamle guld/Sjælland:
17 deltagere
• Det gamle guld/Fyn:
11 deltagere
• FUT Go-cart race/Århus:
23 deltagere
• Bygningsbevaring 2/Fyn:
15 deltagere
• Infoaften BR 08/
Hvidovre: 13 deltagere
• Infoaften BR 08/Vejle:
24 deltagere
• DLH Hårdttræsarrangement 2/Hovedgård:
11 deltagere
Tre arrangementer blev
aflyst på grund af for få tilmeldte.
• Stortur Nigaragua/
Honduras: 34 deltagere
Ovenstående arrangementer er omhyggeligt
udvalgt og vurderet “tunge”
nok til en at kunne få en
rimelig tilslutning fra foreningens medlemmer.
Hertil kommer udgivelsen af fire FUT-blade, som
vi også nøje følger hele
tiden og konstant videreudvikler, skønt niveauet her er
ganske højt.
Til at dække alle disse
udgifter nyder vi en fornem opbakning i leverandørkredse, samtidig
med, at de også er også er
vigtige samarbejdspartnere
i forbindelse med vores
tema-arrangementer og
byggepladsbesøg, som ofte
laves i samarbejde med en
leverandør.
Jeg vil gerne benytte
denne lejlighed til at takke
vores bladannoncører for
det gode samarbejde.
Hertil skal også nævnes de mange forskellige
fonde, som også viser os en
utrolig opbakning. I indeværende kalenderår har vi
således modtaget 22.500 kr.
fra Østdanske Trælasthandlers Dispositionsfond, og vi
har flere ansøgninger ude.
Tak for disse bidrag, uden
hvilke det ikke var muligt
at køre foreningen på det
høje niveau.
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

ByggeBasen
– din fordel i salget
Den lette frokost blev indtaget i Arkens store mødesal, hvor deltagerne helt
uformelt kunne cirkulere og få snakket branche.

Unge ud i verden
Omkring det at støtte unge
mennesker, som gerne
vil ud og opleve verden,
er vi kommet særdeles
langt. Det er et særdeles
krævende stykke arbejde,
da mange har meget specifikke ønsker, som vi går
langt for at imødekomme.
Og har ansøgeren den rette
målrettethed og entusiasme
for projekt, gør vi alt for
at hjælpe i den gode sags
tjeneste. Og jeg forventer,
at vi inden for den nærmeste fremtid har hjulpet
en person ud i den store
verden, og det er en vigtig
målsætning for bestyrelsen
at få dette projekt prøvet
af i virkeligheden. Dette
vil selvfølgelig blive omtalt
i FUT-bladet på et senere
tidspunkt.
Afslutningsvis kan jeg fortælle, at medlemstallet ligger meget stabilt omkring
de ca. 1300 medlemmer; et
tal, som kun viser udsving
lige omkring Mariannes
udsendelse af kontingent-

opkrævning til vores medlemmer.
Tak for ordet.
Der var efterfølgende
ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt
med klapsalver.

3. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
Næstformand Søren
Anthonsen fremlagde det
reviderede regnskab, som
udviste et driftsoverskud på
kr. 13.491,90.
Efter gennemgangen
spurgte Kim Nielsen, Silkeborg, hvorfor der var færre
fondstilskud end i det foregående regnskabsår; om
man havde søgt diverse fonde for sent. Søren Anthonsen kunne ikke svare præcist, men oplyste, at der var
flere fondsansøgninger ude
for øjeblikket.
Der var ikke yderligerespørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som blev
godkendt med bifald.
...fortsættes næste side

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

kontakt ByggeBasen på

45 80 78 77

TUN BYG 2010
Byggeriets fagmesse
TUN har trimmet organisation og
kompetencer og er klar til selv at forestå
den praktiske afvikling af
byggeri-messen i 2010.
Vi har samtidig benyttet lejligheden til at
give messen nyt navn og logo:

Vi ses 16.-19. marts 2010
i Fredericia Messecenter!
NYT navn – NYT logo – SAMME koncept:
En fagmesse, arrangeret af fagfolk for fagfolk!
Arkens biografsal dannede en glimrende ramme om generalforsamlingen.
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Alle de seks nominerede til FUTs
Fagprøvepris 2008: Fra venstre
Trine Nedergaard Bendtsen
(1. pris), de nominerede Frederik
Rørbæk, Anders Bechmann og
Majbritt Christensen samt Camilla
Hyldgaard Thomsen (2. pris) og
Pernelle Grønkjær Nielsen (3. pris).

fortsat fra side 5:

4. Fremlæggelse af planer
og budget for 2008/2009
I kasserer Søren Kroers
fravær var det også FUTformand Claus Wiuff, der
fremlagde planer og budget for 2008/2009.
Hovedpunkterne, som
der vil blive fokuseret på i
det kommende funktionsår,
er følgende:
• Fastholdelse af medlemstal
• Videreudvikling af foreningen
• At få sendt et ungt mennesker ud i verden
• Ændret annoncestruktur
• Videreudvikling af FUTbladets niveau
• Flere sociale arrangementer med spændende indhold
• Byggeteknisk uddannelse
• Øget opmærksomhed på
branchens elever
Der var efterfølgende
ingen spørgsmål eller kommentarer til planer og budget, der blev godkendt med
klapsalver.

5. Behandling af
indkomne forslag
Ole Odsgard kunne konstatere, at der ikke var
indsendt nogle forslag til
behandling.

6. Valg af bestyrelse
Afgående fra bestyrelsen
var Søren Anthonsen, Vanløse. Ole Odsgard oplyste,
at der jævnfør vedtægterne
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skulle vælges to nye medlemmer til bestyrelsen, da
der havde været afgang fra
bestyrelsen i det forløbne
funktionsår.
Der var ingen forslag fra
forsamlingen til nye bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen foreslog så Annette
Maktabi, Vanløse, og
Michael Jakobsen, Brovst.
De blev begge valgt med
klapsalver.

7. Valg af suppleanter
Da der ikke var nogle forslag til suppleanter, pålagde
Ole Odsgard bestyrelsen
selv at finde suppleanter.

8. Valg af revisorer
Afgående var Jes Gravesen.
Som ny revisor foreslog
bestyrelsen Nick Rønsner,
som blev valgt med klapsalver. Ole Odsgard kunne
derefter konstatere, at Nick
Rønsner og Peter Lenarth
Landergren, som var på
genvalg, er foreningens
revisorer.

9. Eventuelt
Her bad Claus Wiuff om
ordet og takkede Søren
Anthonsen, som var afgående fra bestyrelsen, for
en omfattende og koncentreret indsats gennem de
sidste fire år. Specielt fremhævede han Sørens store
engagement i FUT-bladet,
som har bragt bladet op på
det niveau. det har i dag.
Herefter takkede Claus

Wiuff den afgående revisor
Jes Gravesen for indsatsen i
de forløbne år.
Der var ikke yderligere,
som ønskede ordet under
eventuelt, og Ole Odsgard
erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, takkede for god ro og
orden samt ønskede de forsamlede en fortsat god dag.

FUTs Fagprøvepris 2008
Til dette års fagprøvepris
var der fra henholdsvis
Mommark Handelskostskole og Handelsfagskolen
i Odder nomineret seks
opgaver, der emnemæssigt
spændte bredt. De nominerede opgaver var blevet
gennemlæst og bedømt af
fagprøvekomiteen, der i år
bestod af Thomas Stoltz,
STARK Holbæk; Palle
Thomsen, TUN; Jørgen
Olsen, JYSK a/s; Iwan Hansen, Cimbria Haderslev, og
Claus Wiuff, FUT.
Komiteen har som tidligere bedømt fagprøverne
ud fra nogle klart definerede kriterier, og der enighed
om, hvordan de nominerede skulle placeres. Resultat
blev:
1. præmien på 10.000 kr.
gik til Trine Nedergaard
Bendtsen, Bygma Hjørring,
for opgaven ”Maxit Funktionsmørtel – FM5”.
2. præmien på 7.500 kr.
gik til Camilla Hyldgaard
Thomsen, Keflico a/s, for
opgaven ”FSC-certificering
af Keflico”. Det skal i øvrigt
pointeres, at Camilla ikke

– som det blev nævnt på
generalforsamlingen – er
fra Odder Handelsfagskole,
men fra Mommark Handelskostskole.
3. præmien gik til Pernelle Grønkjær Nielsen,
XL-Byg Thylands Trælasthandel, for opgaven ”Hegn
og belægningssten”.
FUT ønsker vinderne
tillykke, men siger også
tillykke til de øvrige nominerede – det var fagligt
meget flotte opgaver. Held
og lykke på jeres videre vej
i branchen.
Også en stor tak til fagprøvekomiteen for et solidt
stykke arbejde med at
bedømme årets opgaver.
Læs mere om de tre vindere på siderne 9-11.

Blodbøgen
Generalforsamling blev
afsluttet ikke på vanlig vis,
da vi ikke havde mulighed
for at plante en blodbøg i
salen (!), men Peter Odsgard modtog FUTs blodbøg
på Odsgard Forlags vegne
og lovede at plante den i
sin private forhave.
Generalforsamling sluttede traditionen tro med et
trefoldigt leve for foreningen, hvorefter det var tid
for en let frokost.

Fra sportens verden
Efter frokost stod den på
god underholdning fra
sportens verden, personificeret af sportsjournalist
Carsten Werge og tidligere topfodbolddommer
Kim Milton, der støttet af
seværdige tv-klip på en storskærm fortalte store og små
historier fra deres respektive karrierer – og bestemt
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

ikke holdt sig tilbage fra at
stikke godt og grundigt til
hinanden.
Således var Kim Milton
flere gange efter Carsten
Werges måske knap så atletiske kropsbygning. Men
Carsten Werge svarede
eftertrykkeligt igen, da
han via storskærmen lod
forsamlingen få et (gen)kig
på Kim Miltons korte deltagelse i en tidligere sæson af
”Vild med dans”.
Det var en meget underholdende times tid, hvor
mangt og meget blev afsløret – både om Kim Miltons
liv efter den berømte udvisning af David Beckham,
og om de mange ting, vi
tv-seere heldigvis IKKE kan
se, når Carsten Werge ruller sig ud i alverdens kommentatorbokse.
Til sidst måtte det dog
slutte – Carsten Werge skulle nemlig hastigt videre til
Odense for at kommentere
eftermiddagen sene kamp.

Michael Odsgard tog pulsen på
branchens brug af internetttet – eller
mangel på samme!

Internettet og branchen
Herefter tog Michael
Odsgard over for at inspirere - og måske provokere
– omkring branchens brug
af internettet. Eller måske
snarere mangel på samme.
Gennem en række
eksempler på søgemaskiner
påviste han f.eks. et bemærkelsesværdigt fravær af selv
helt centrale ”nøglespillere” på markedet, som –

bevidst eller ubevidst – har
det gjort det endog meget
svært for de interesserede
netbrugere (og potentielle
kunder) at finde frem til
dem.
Michael Odsgard viste
også eksempler på danske, rent internetbaserede
”trælasthandeler” og ”byggemarkeder”, hvor vareudbuddet er stort og levering
sker både hurtigt og billigt
over hele landet. En pludselig og eksplosiv fremgang
på dette område kan ændre
hele branchen over kort
tid, men alligevel lader det
ikke til, at de traditionelle
forretninger taget ”net-konkurrenterne” helt seriøst.
Endnu…
Michael Odsgard afsluttede sit indlæg med at vise,
at medarbejdere i mange
af branchens forretninger
har mere eller mindre formelle ”samfund” på nettet,
bl.a. på Facebook, hvor de
taler f.eks. job, mødetider

og overarbejde (mere eller
mindre frit fra leveren!).
Der blev også vist flere
eksempler på videoer, optaget på arbejdspladsen og
lagt på nettet. Spørgsmålet er, hvor mange ledere
rundt om i branchens forretninger, der er opmærksomme på disse alternative
kommunikationskanaler,
hvor virksomheden blottes for alverdens internetbrugere. Og skal der være
særskilte regler i virksomhederne for ”god internetopførsel”?

Picasso sagde farvel
Dagens sidste punkt var
en guidet rundvisning på
udstillingen ”Picasso og
kvinderne”, som blev en
spændende oplevelse for
de interesserede, der tog
turen med rundt i det også
arkitektonisk anderledes
museum.
■

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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Det skrev FUT-bladet
for 18 år siden...
Vi har
kigget i
de gamle
FUT-blade
og bringer
fra tid til
anden klip
fra bladets
spalter
gennem
årene...

Husk at du kan se mange af de
gamle FUT-blade som pdf-filer på www.fut.dk
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Fokus på årets fagprøveprisvindere:

1. pris – Trine Nedergaard Bendtsen
1. Lad os starte med at høre
lidt om dig selv...
Jeg er 30 år og bor ved Tylstrup (godt 20 km nord for
Aalborg), oppe mellem alle
vindmøllerne, så her blæser det næsten altid! Her
bor jeg på et lille landsted
sammen med min kæreste,
min hund og fire travheste.
Travhestene fylder en hel
del af mit liv, så faktisk går
al min fritid med at passe
og træne disse. Jeg har for
tiden en hest, som kan deltage i væddeløb, og indtil
videre har den gjort det
ganske pænt på de forskellige væddeløbsbaner både
her i Danmark og i Sverige.
2. Hvordan har det været
at være kvinde i en branche,
der nok stadig er en ”mandeverden”?
Af natur er jeg måske lidt
mere ”drenget” end så
mange andre piger. Jeg har
en bror, der er ti år ældre
end mig. Og ham gik jeg
som barn altid i hælene af,
når han og kammeraterne
”makkede biler” ude i garagen. Dermed lærte jeg hurtigt, hvordan jargonen er i
en mandeverden.
På mit job i trælasten har
jeg nogle gange været nødt
til at give frække kunder
tørt på, når de tror, at de
kan tillade sig være sjofle.
Men det sker heldigvis ikke
særligt tit. Det var mere i
starten, hvor vores kunder
lige skulle prøve ”hende
den nye kvindelige elev” af.
Men jeg synes egentlig, at
jeg hurtigt fik skabt respekt
omkring min person. Og
da vores kunder fandt ud
af at ”hende den nye elev”
godt kunne kende forskel
på de forskellige byggematerialer, ja så var der ikke
flere sjofle vendinger.
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3. Vil du blive i branchen?
Jeg er ansat som intern sælger her i Bygma Hjørring,
hvor jeg også er udlært. Og
jeg er ganske tilfreds med
at være her, hvor vi har
et godt team. Jeg ønsker
absolut ikke at søge væk
fra branchen. Jeg har jo
kun set toppen af isbjerget
inden for branchen, og
jeg agter også at se resten!
Det er jo et spændende job
med mange udfordringer,
og kundekontakten vil jeg
nødigt undvære.
4. I hvilken retning går dine
interesser inden for branchen?
Som sagt har jeg kun set
toppen af isbjerget. Men
efter at have været på studietur til Sverige med træeksperten Erik Reimers fra
Hjalmar Wennerth, blev jeg
faktisk bidt af et grantræ.
Og var jeg bosat omkring
Herlev, havde jeg søgt job
som træagent hos Hjalmar
Wennerth, men jeg er lidt
for bundet til Nordjylland!
5. Hvad siger dine kammerater om den branche, du er en
del af?
Jamen tit og ofte skal jeg
forklare, hvad mit arbejde
består af. Mange tror, at jeg
sidder i byggemarkedet,
og når de så hører, at jeg
sidder og giver tilbud på
komplette husbyggerier og
sælger træ i store pakker og ikke blomsterpinde - bliver folk noget overraskede.
Men dem, der kender mig,
ved godt, at jeg har fundet
min rette hylde!
6. Tænder det nogle af dine
kammerater, når du taler
om, hvad du laver? Eller vil
de hellere stå i en tøjbutik og
høre smart musik?
Folk er tit ikke klar over,

hvad man sidder og
laver i en trælast. De
kender kun til byggemarkedet. Men jeg
har indtil videre ikke
oplevet nogen, der
har rynket på næsen
over mit arbejde. De
kan egentlig godt
se, at det er et spændende job med masser af udfordringer.
Og arbejdstiden er
jo lidt bedre end at
stå i en almindelig
butik. Jeg har trods
alt fri kl.16.30 hver
dag! Og weekendarbejde er ganske
begrænset.
7. Hvad mener du
FUT kan gøre bedre,
og er der noget, vi
måske ikke skal pille
ved?
FUT skal fortsætte
med at lave ture for
de unge, eventuelt
forsøge at få et samarbejde
op at køre omkring studieturene med personer
som f.eks. Erik Reimers fra
Hjalmar Wennerth. Han
er ualmindelig dygtig til at
fange de unge. Hans entusiasme for træ smitter af
på alle omkring ham. Men
jeg ved godt, at det måske
kan være en udfordring at
få diverse koncerner til at
samarbejde!
Omkring medlemskab
af FUT tror jeg, at det er
en god idé at tilbyde gratis
medlemskab, mens man
er under uddannelse. Og I
skal fortsat ud på uddannelsesstederne og reklamere
for jeres forenings eksistens
og jeres tilbud.
Med hensyn til selve
generalforsamlingen, så var
det en fint arrangement,
som jeg synes I skal fort-

sætte med. Jeg ved godt, at
det koster mange penge,
men det tiltrækker de unge
mennesker, at I som i år
efter generalforsamlingen
har underholdning med
kendte personer.
8. Hvordan kommer
FUT bedre ud til de unge
mennesker?
Jeres hjemmeside skal hele
tiden være opdateret, og
gerne med masser af tilbud
og nyheder, eventuelt en
jobbase à la jobzone.dk,
hvor de unge kan gå ind og
se, hvad der er af
ledige stillinger inde for
branchen! Og så skal I
prøve at få et bedre samarbejde med de store koncerner, Stark, Bygma etc.

■
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Fokus på årets fagprøveprisvindere:

2. pris – Camilla Hyldgaard Thomsen
1. Lad os starte med at høre
lidt om dig selv...
Jeg bor i Aalborg, men
kommer oprindeligt fra
Hjørring. Jeg er 22 år, og
udover mit arbejde hos
Keflico (det tidligere Aalborg Træ og Finér, red.)
læser jeg HD på Aalborg
universitet, da det altid har
været min mening at ende
op med en videregående
uddannelse. Den endelige
retning bliver sandsynligvis
Afsætning. Udover skolen
spiller jeg i min fritid håndbold, og den sparsomme
tid, der ellers er tilbage,
bliver brugt på familie, venner og veninder.
2. Hvordan har det været
at være kvinde i en branche,
der nok stadig er en ”mandeverden”?
Jeg tror ikke, at jeg er så
”hårdt” ramt som mine
kvindelige kolleger er i
tømmerhandlerne. Vi er
forholdsvis mange kvinder
ansat, og vores arbejde
adskiller sig en smule fra
tømmerhandlernes, da vi
beskæftiger os med segmenter, som normalt ikke
går ind under tømmerhandlen. Derudover har vi
også produkter, som tømmerhandlere normalt ikke
beskæftiger sig med.
Dog skal jeg ikke benægte, at det stadig er en ”mandeverden”. Størstedelen
af vores kunder er mænd,
men det gør for mig ikke
nogen forskel – tonen skal
man vænne sig til, men den
skaber også nogle gange en
befriende stemning, da det
der skal siges bliver sagt og
derefter er der ingen, der
bærer nag.
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3. Vil du blive i branchen?
Indtil videre bliver jeg i
branchen. Jeg er rigtig glad
for mit job hos Keflico, da
det giver mig rig mulighed
for udvikling både personligt og fagligt. Derudover
er det en kæmpe bonus, at
virksomheden støtter mig i
min uddannelse.
4. I hvilken retning går dine
interesser inden for branchen?
Jeg sidder som intern
salgspecialist på pladesiden og beskæftiger mig
her hovedsageligt med
krydsfiner. Vi er delt op
således, at vi hver har vores
ansvarsområde, og mit er
krydsfiner. Krydsfiner er et
utroligt bredt forretningsområde, som spænder over
rigtig mange segmenter,
lige fra birkekrydsfiner til
designermøbler og til filmbelagte plader til karrosseriopbygning. Man bliver
hurtigt ”fagidiot”, når man
arbejder så intenst med et
område, så jeg synes naturligvis, at krydsfiner er det
mest spændende, man kan
arbejde med.
5. Hvad siger dine kammerater om den branche, du er en
del af?
Det får jeg faktisk ikke rigtigt nogle kommentarer for.
Det er oftere kunderne der
spørger, hvorfor pokker en
pige som mig dog er havnet i denne branche.
6. Tænder det nogle af dine
kammerater, når du taler
om, hvad du laver? Eller vil
de hellere stå i en tøjbutik og
høre smart musik?
Jeg får faktisk mange kommentarer fra mine venner, der siger, at mit job
lyder utroligt spændende,
men jeg tror ikke, at det

er branchen som
sådan, de tænker på,
men nok mere de
muligheder, som jeg
har fået i mit job.
Jeg er allerede nu
blevet tildelt rigtig
meget ansvar og har
oplevet en masse
spændende ting i
min tid hos Keflico.
Heriblandt f.eks.
udenlandsophold,
hvor jeg i forbindelse med krydsfineren bl.a. har været
i Ukraine hos en af
vores leverandører.
7. Hvad mener du
FUT kan gøre bedre,
og er der noget, vi
måske ikke skal pille
ved?
Generelt synes jeg,
at FUT gør rigtig
mange gode ting for branchen – specielt det at skabe
et netværk branchefolk
imellem. Jeg tror personligt, at FUT skal blive ved
med at arbejde på at få en
mere moderne profil for at
tiltrække flere unge mennesker.
8. Hvordan kommer
FUT bedre ud til de unge
mennesker?
Det er svært at sige. Generelt set tror jeg, at I skal

fortsætte jeres indgangsvinkel gennem skolerne,
da det er vigtigt allerede
her at gøre opmærksom på
FUT. Dog tror jeg, at det er
vigtigt, at en fra bestyrelsen
ved hvert hold på uddannelsesstederne kommer
forbi en aften og står for et
eller andet arrangement,
så man kan se, hvem I og
FUT er.
■

Rettelse
For god ordens skyld skal det præciseres, at
Camilla Hyldgaard Thomsen ikke – som det fejlagtigt blev nævnt på generalforsamlingen – har
gået på Odder Handelsfagskole, men har været
på Mommark Handelskostskole.

Red.
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Fokus på årets fagprøveprisvindere:

3. pris – Pernelle Grønkjær Nielsen
1. Lad os starte med at høre
lidt om dig selv...
Jeg er en ung kvinde på 21
år i det, man kalder dagens
Danmark. Fritiden bliver
brugt på familien, venner,
hus m.m. Det at samle en
flok venner er nok det, som
jeg bruger mest tid på, når
jeg har fri fra arbejde.
Jeg bor i en lille by der,
hedder Bedsted Thy og er
placeret i det store område,
som går under navnet Thy.
Bedsted ligger 25 km syd
for Thisted.
2. Hvordan har det været
at være kvinde i en branche,
der nok stadig er en ”mandeverden”?
Det at være kvinde i en
mandeverden kan være
hårdt - men det kan til
tider også være legende let.
I starten oplevede jeg, at
nogle af håndværkerne hilste pænt, når de kom inden
for døren, men alligevel gik
forbi mit skrivebord. Andre
begyndte at snakke med
mig både i telefonen og
ved skrivebordet. Det skal
her siges, at min far er en
kendt tømrermester i Thyområdet, hvilket gjorde, at
alle kendte mig fra den første arbejdsdag på trælasten.
Det der gjorde mest indtryk
på mig var, når håndværkerne tog sig tid til at forklare mig om produkterne
og deres anvendelse. Det
var altså ikke kun de andre
mænd på kontoret, som
skulle lære mig op, men
også mine kunder.
Jeg oplevede det at være
kvinde i en mandeverden
som både positivt og negativt, men jeg tog udfordringen op. Og når jeg
går nede ved købmanden,
bliver jeg genkendt som
hende fra trælasten - så
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nogle positive spor har jeg
da sat hos kunderne.
3. Vil du blive i branchen (jeg
ved jo, at du har skiftet job)?
Efter afslutningen på min
læretid er jeg vendt tilbage
til min fars firma, til et job
som ”kontormus”. Det var
denne plads, jeg kendte
fra min tid på trælasten, så
derfor var det for mig en
naturlig overgang. Mange
har spurgt mig, om jeg ikke
ville komme til at savne
min tid på trælasten, og
selvfølgelig vil jeg det. Men
på en måde er jeg stadig
på trælasten - min hverdag
består stadig i at lave tilbud,
hente priser hjem, fordele
opgaver m.v.
Det er næsten de samme
opgaver, som jeg havde
på trælasten. Den eneste
forskel er, at jeg nu sidder på den anden side af
skrivebordet og skal presse
mine tidligere kolleger ned
i pris!
4. I hvilken retning går dine
interesser inden for branchen?
Fra barnsben har jeg altid
ønsket mig at blive en del
af håndværkerbranchen.
Jeg er jo opvokset i et hjem
fyldt med håndværkere,
hvor værkstedet var sammenbygget med privaten.
Værkstedet var min legeplads, og det er den stadig,
blot på en helt anden
måde. For mig er det en
leg at gå på arbejde, da jeg
elsker mit arbejde og den
hårde/fine kontakt med
håndværkerne.
Mit største ønske er at blive i byggebranchen og være
med helt fremme, hvor det
er sjovt. Det håber jeg at
kunne få lov til igennem
det firma, som nu er min
fars, men jeg kunne jo være

så heldig at få lov til
at føre det videre - og
hvad ville folk sige til
en kvindelig tømrermester?
5. Hvad siger dine
kammerater om den
branche, du er en del
af?
Jeg tror, at mange
af mine venner og
veninder ikke helt
kan sætte sig ind i,
hvad det er jeg kan
lide ved denne branche. Jeg tror ikke, at
det er fordi, de har
fordomme om at
være kvinde i denne
branche, men at det måske
bare handler om, at de skal
overbevises om, at det ér
det, jeg vil.
6. Tænder det nogle af dine
kammerater, når du taler
om, hvad du laver? Eller vil
de hellere stå i en tøjbutik og
høre smart musik?
Jeg ved ikke, om det tænder nogle af mine kammerater, at jeg fortæller om
mit arbejde, men jeg tror,
at det inspirerer dem til, at
der er andre muligheder
end lige at stå i en tøjbutik.
Det er dog meget normalt,
at der i de store virksomheder i Thy sidder mange
kvinder på kontorerne,
men også i produktionen
ser man en del kvinder.
7. Hvad mener du FUT kan
gøre bedre, og er der noget, vi
måske ikke skal pille ved?
Jeg tror, at fremtiden ligger i, at FUT skal ud til
de unge på en anden
måde end bare med ture
til fabrikker. Det kunne
være, at man skulle prøve
at være noget mere med
ude omkring uddannelsen,

måske være noget mere
synlig på handelsfagskolerne.
8. Hvordan kommer
FUT bedre ud til de unge
mennesker?
Det handler måske om, at
man skal ud med et frisk
pust til de unge, mens de
er på skolen. Måske noget
underholdning, som stadig
hænger sammen med det,
FUT vil - nemlig sende
unge ud i verden.
Lad mig afslutningsvis tilføje, at det at være nomineret for en opgave har været
en stor oplevelse for mig.
Jeg havde aldrig forestillet
mig, at jeg skulle være en
af de få, som skulle til Sjælland og have en pris. Da
jeg lavede min fagprøverapport, var jeg igennem en
hård tid med stress, da der
bestemt ikke var stille i byggebranchen. Og sammenlagt brugte jeg omkring fire
måneder til planlægning
og udarbejdelse af min fagprøve.
■
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Ny i FUTs
Velkommen til to nye medlemmer af FUTs bestyrelse:
bestyrelse:

Michael
Jakobsen

Annette
Maktabi

Jeg er 33 år og bor i Brovst.
Jeg stammer oprindeligt
fra V. Thorup, hvor jeg er
opvokset på en Tømmerhandel – Thorup Tømmerhandel, som er en familieejet tømmerhandel, der har
eksisteret siden 1943, og
hvor jeg også er udlært.
Jeg er gift med Pia, som
er pædagog på et bosted
for fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Til daglig
arbejder jeg hos Tage Peetz
& Co. A/S, i det daglige
kaldet Peetz, hvor jeg kører
som sælger i Jylland. Det er
et trælastimport firma, som
er stiftet helt tilbage i 1927.
Jeg ser frem til nogle
spændende og sjove udfordringer i FUTs bestyrelse.

Jeg bor i Vanløse ved
København, er gift og har
tre børn.
Til daglig er jeg salgsansvarlig for gulvfirmaet
Parador, hvor jeg har hele
Sjælland og Bornholm som
mit område.
Parador er en af Europas
største gulvproducenter
inden for lamel-, laminatog massive gulve, og virksomheden har valgt at satse
på Danmark som et af de
nye markeder.
Jeg kender branchen særdeles godt, da jeg igennem
de sidste 20 år har været
ansat hos Kährs, Trip Trap
og senest Junckers, og jeg
ser frem til arbejdet i FUTs
bestyrelse.

Fra generalforsamlingen...

Trofaste æresmedlemmer
FUTs æresmedlemmer Erik Jepsen (tv) og Ib Bent Jensen,
der begge var ’fødselshjælpere’ ved FUTs stiftelse i 1951,
fulgtes til årets generalforsamling på Arken – skal vi gætte
på, at det mindst var deres 25. generalforsamling?
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Ledelse
skal kunne
bære
Bæredygtighed og
social ansvarlighed
er allerede på mange
virksomhedslederes
læber, men kommer til
at fylde endnu mere de
kommende år.
Muligvis er 150 års industrieventyr bare en boble.
Muligvis skal vi til at vænne
os til, at det er så det. At
nu venter virkeligheden og
the real world. Danske virksomheder må i fremtiden
se sig over halet af kinesere
og indere, og vi kommer
måske til at bytte om på
rollerne, så de udviklede
lande i fremtiden vil være
de uudviklede og omvendt.
Dette var nogle af tankerne fra talerstolen, da Danmarks mest kendte ledelsesekspert, professor Steen
Hildebrandt, indledte sin
tale under overskriften ”Fra
lokal optimering til globalt
ansvar”.
Internationale virksomheder kommer til at arbejde
endnu mere hen imod et
nyt ledelsesparadigme, som
har fokus på menneskers
trivsel og naturens ressourcer, lød det fra Steen
Hildebrandt, som til daglig
er professor ved Aarhus
Universitet.
I fremtiden vil lande som
Kina, Indien og Rusland
få behov for dansk viden
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

og kompentencer, når det
handler om bæredygtighed og ledelse. Det gælder
naturens og menneskehedens overlevelse, fremhæver Hildebrandt blandt
andet.

Ledelse som en knap
ressource
Verden har behov for vores
kompetencer. Bæredygtig
ledelse bliver en af de mest
knappe ressourcer de kommende år. Vi er forpligtet
til at dele vores viden med
andre, og Danmark har
kæmpe muligheder, når det
gælder om at vise andre,
hvordan man skaber et
bæredygtigt samfund. Der
ligger et kæmpe potentiale i at rådgive og hjælpe
andre lande med at lede og
skabe bæredygtige organisationer.
Dog er verdens befolkning tilsammen så klog, at
deler man blot den tilgængelige viden med hinanden, kan man uden videre
løse klimaproblemerne og
andre globale udfordringer.

Steen Hildebrandt har
beskæftiget sig med organisations- og ledelsesteori
gennem hele sit voksne liv,
og han er af den overbevisning, at der er sket et vigtigt skred i virksomheders
måde at tænke og handle
på gennem de senere år.
Enhver vestlig virksomhed af en vis størrelse kender allerede begrebet social
ansvarlighed. For få år
siden var virksomheder kun
interesseret i at begrænse
deres ansvar så meget som
muligt - i dag er det utænkeligt, at en større virksomhed ikke tænker og handler
ansvarligt. Hovedværdien i
industrisamfundet var penge. Fremover bliver hovedværdierne inden for ledelse
bæredygtighed og liv, og de
værdier bliver afgørende
for alle vores beslutninger.
Vi skal stadig optimere,
men klassisk optimering
kommer til at handle om
nye og flere formål. Hvor
hovedværdien tidligere var
penge, har vi i dag lært, at
den opfattelse koster på
natur og livskvalitet.

Steen Hildebrandt,
professor i organisationsog ledelsesteori ved Aarhus
Universitet. Foto: Carsten
Lauridsen/Polfoto.

Vores børns tilstand
afgørende
Steen Hildebrandt sluttede med disse ord: - Selv
om det tilsyneladende er
at gå til yderligheder, vil
jeg sige, at vore børns tilstand vil være den vigtigste
enkeltindikator på, om vi
er lykkedes med vort ledelsesmæssige ansvar, både på
samfunds-, virksomheds- og
familieniveau. Når ethvert
barn får den fysiske, følelsesmæssige og spirituelle
støtte fra familie og samfund, som der skal til for at
udfolde og virkeliggøre dette barns fulde potentialer,
så ved vi, at vi er på rette
vej. Og der er lang vej igen,
selv i vort eget land, men
til dette skal alle, også vore
virksomheder, bidrage.
Ovenstående er et uddrag af
professor Steen Hildebrandts
jubilæumstale på Aarhus
Universitet, august 2008.
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Rejsereferat fra…

Elevtur Danmark 2008
I starten af oktober var det igen tid for Elevtur Danmark.
En spændende tur, hvor elever og nyudlærte kommer
på besøg hos en række af branchens leverandører — og
ikke mindst er sammen socialt.
Turen startede onsdag den
1. oktober kl. 6.00, hvor vi
fra Nordsjælland og København mødtes under uret på
Hovedbanegården. Derefter samlede vi yderligere op
i Slagelse, og sidst men ikke
mindst stødte de sidste til i
Fredericia.
Ca. kl. 10 var vi fremme
ved vores første leverandørbesøg, nemlig Hørning
Parket i Åbyhøj. Her blev
vi modtaget af en veloplagt Søren Bendix, og vi
fik kaffe og morgenbrød,
mens han fortalte om virksomheden.

Hørning Parket
Hørning Parket er en af
Danmarks ældste producenter af parket og plankegulve. Virksomheden
blev grundlagt i 1929,
men brændte desværre
ned i 1995 og blev derefter genopbygget i Åbyhøj

(salgskontor) og Silkeborg
(lager).
Hørning Parket er en
del af KVADO, som hører
under SUHR-Group. Andre
i denne gruppe er BE-Vima
Lister, SA Vinduer og LIFA
Design.
Man havde sidste år en
omsætning på 45 mio kr.
og 24 medarbejdere på
salgskontoret.
Nogle af Hørnings mest
kendte leverancer må siges
at være gulv af moseeg til
Århus Rådhus i 1942 og det
flotte gulv til Kastrup Lufthavn i Jatoba.
Efter en ganske interessant gennemgang besøgte
vi så selve produktionen på
fabrikken i Resenbro, hvor
vi efter en lækker sandwich
fik et virkelig godt indblik i
den meget omfattende kontrol og det engagement,
der er her. Alt blev simpelthen meget minutiøst
kontrolleret og finpudset,

Et kig ud over en lille del af lageret hos Hørning Parket.
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Der blev lyttet opmærksomt ved de forskellige virksomhedsbesøg – her er det hos
Mascot International.

så slutproduktet levede op
til de strenge krav, man stiller. Udover gulv bliver også
listeprofiler lavet her.

Mascot International
Efter et par timer hos Hørning Parket var det videre
til næste stop - Mascot
International A/S, som
producerer arbejdstøj og
sikkerhedssko.
Vi så varelageret på
17.000 m2 med mere end
1,5 mio. stk. arbejdstøj, der
blev plukket og pakket med
moderne og supereffektive
maskiner, som minimerede
antallet af fejl og sikrede
en hurtig afsendelse af
varer. Efter gennemgangen
af lageret var vi inde og se
laboratoriet, hvor der testes
råvarer og færdigvarer
for at sikre, at de færdige
produkter altid lever op
til de store krav, der er til
funktionelt, holdbart og
slidstærkt arbejdstøj fra den
moderne håndværker.

Samtidig med en kop
kaffe og kage fik vi en gennemgang af det danske,
familieejede firmas historie;
blandt andet, at de inden
for produktkvalitet og leveringssikkerhed i 2006 var
blevet udnævnt til Europamester, samt at de i Danmark har en markedsandel
på ca. 30% ud af et totalmarked på ca. 450 mio. kr.
Efter et par timer hos
Mascot tog vi med bussen
til Feriecentret Søhøjlandet i Gjern, hvor vi blev
indlogeret i nogle gode
hytter og havde nogle sjove,
afslappende timer om aftenen, som ikke blev lang, da
mange af os havde været
tidligt oppe.

Rationel Vinduer
Torsdag den 2. oktober
gik turen fra Feriecentret
Søhøjlandet i Gjern til
Rationel Vinduer i Sdr.
Felding, hvor vi blev mødt
af Preben Jul Hansen, som
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

Et kig ud over
pakkefaciliteterne hos
Mascot International,
der blev besøgt på turens
første dag.

havde reserveret dagen til
at fortælle os rigtig meget
om Rationel.
Efter lidt morgenmad
startede vi rundvisningen
i varemodtagelsen, hvor
Rationel modtager sit træ,
som bliver nedfugtet til ca.
12 %. I varemodtagelsen
modtages ca. 70.000 m3 træ
om året, primært fyrretræ.
Vi så, hvorledes træet bliver
kvalitetstestet for at sikre
den høje procent kernetræ,
som er nødvendig til produktionen. Det gøres ved at
sprøjte væske på endetræet,
hvorved kernetræet kommer til syne.
I produktionshallen så vi
fabrikken, som producerer
op imod 16.000 karme
hver uge. Vi så hvorledes
produktionen starter med
råtræet til det færdige element er klar til afsendelse,
når elementet er færdigmalet.
Den sidste hal blev udelukkende brugt til færdigvarer, og det blev klart for os
alle, hvilken logistikopgave
Rationel i dagligdagen
står over for. Besøget blev
afsluttet om eftermiddagen
med en gennemgang af
virksomhedens produkter
i katalogerne/pjecerne
samt en gennemgang af
produkterne i fabrikkens
showroom.
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Fodboldgolf
Efter endt besøg hos Rationel Vinduer kørte bussen
os til Bording, hvor vi på
trods af lidt skidt vejr fik
muligheden for at spille
fodboldgolf. Ikke mindre
end en 18 hullers golfbane,
blot spillet med fodbold i
stedet for en golfbold. En
dejlig afslutning på en god
dag, hvor man fik mulighed
for at prøve sit fodboldtalent af.

Nordisk Wavin
Sidste dag på turen var
fredag den 3. oktober, hvor
vi skulle besøge Nordisk
Wavin i Hammel.
Hos Wavin blev vi mødt

af Peter Bruun Kristensen,
som indledte med at præsentere Wavin og historien
omkring virksomheden.
Wavin er grundlagt i
1957 og har i dag to afdelinger i Danmark. Udover
Hammel er det Horsens,
men Hammel er virksomhedens hovedsæde. Wavin
er hollandsk ejet og er
den førende leverandør
af rørsystemløsninger til
de europæiske markeder
inden for afløbs-, vand- og
VVS-sektoren.
Efter nogle lysbilleder
blev vi vist rundt i den store
fabrik, hvor vi fik et godt
indtryk af, hvor stor Wavins
produktion egentlig er. Vi
fik et godt indblik i, hvor-

ledes de kendte orange
kloakrør bliver produceret,
og vi fik ligeledes et indblik
i, hvor meget virksomheden kan klare af specifikke
opgaver til byggeriet.
Efter en god frokost med
Wavin som vært vendte bussen hjemad med en flok
trætte trælastfolk, og vi
nåede sidste stop på turen
København sidst på eftermiddagen om fredagen.

Tak til værterne
FUT var på denne tur
repræsenteret af Glenn
Johansen og Søren Kroer,
og vi ønsker begge endnu
engang at takke de besøgte
virksomheder for den store
velvilje, som I udviste og de
timer, I brugte på os. Vores
indtryk var klart, at alle
deltagere syntes, at turen
var nyttig og brugbar i dagligdagen, og de har nu et
endnu bedre kendskab til
jeres virksomheder. Endnu
engang tak for jeres støtte.
Vi ses i 2009 til Elevtur
Sverige…

Elevtur Danmark 2008 holdet i stærkeste opstilling – og så skulle der spilles fodboldgolf...
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Et liv i trælastbranchen:

Lærlingeuddannelsen
anno 1942
FUT har fået Mogens Nielsen til at
skrive lidt om forholdene, da han
var i lære. Og det var ganske andre
forhold tilbage i 1942.
Efter endt skolegang, i
en alder af 17 år og med
afsluttet realeksamen, blev
jeg ansat som lærling i en
tømmerhandel, nemlig
hos L. P. Olsens Eftf., Brdr.
Ravn, i Næstved. Forretningen ejedes af Aage og Christian Ravn.
Uddannelse var fireårig
– to år på kontor og to år
på lager. Lønnen var det
første år kr. 40, det andet år
kr. 50, det tredje år kr. 65
og det fjerde år kr. 90 – pr.
måned.
De to ejere kaldte sig
købmænd og blev tiltalt i
tredje person – vil købmanden dit, vil købmanden
dat?

Ældste lærling regerede
Der blev ansat én lærling
om året, således at vi altid
var fire. Og den ældste lærling regerede over de tre
andre. Til at lede arbejdet
på pladsen havde vi en forvalter, og indbyrdes sagde
vi alle De til hinanden.
Forretningen handlede
næsten udelukkende med
træ. Af bygningsartikler
var der kun søm, cement,
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brændt kalk, læsket kalk,
tjære og krydsfinér.
Det meste af træet blev
købt hos Harald Kjær (det
nuværende DLH) og kom i
banevogne på et godsspor,
som vi havde fælles med
Næstved Kvægtorv. Lidt træ
kom med skib til Næstved
Havn, efter at kanalen var
blevet udgravet og byen
havde fået en rigtig havn.

Fælles træpriser
Næstved by havde dengang
tre tømmerhandeler. Vi lå
i den nordlige udkant, én
lå i den vestlige udkant, og
én lå i den sydlige udkant.
Næstved havde et stort
opland, og det var kundemæssigt delt efter den geografiske orientering.
Det meste træ blev købt
om efteråret. Og når det
var sket, mødtes ejerne af
de tre forretninger og aftalte den nye, fælles prisliste
for den kommende sæson.

Andre forhold
Arbejdstiden var fra kl. 7-17
hver dag, også lørdag. Frokost fra kl. 8.30-9, hvor vi

Mogens Nielsen, fotograferet ved FUTs netop afholdte generalforsamling på Arken i Ishøj ved København.

sad ude mellem brædderne
sammen med pladsfolk og
chauffører og spiste vores
medbragte mad. Der fandtes ingen kantine.
Kl. 12 holdt vi middagspause til kl. 13.30,
og forretningen lukkede
imens. Alle tog hjem og
spiste varm mad. De fleste
pladsfolk og chauffører
havde egne huse i Næstveds
udkant, og deres koner gik
hjemme. Det var egentlig
ganske godt klaret.
Som aftalt var det fyraften kl. 17, og så tog man
hjem og spiste rugbrød.
Ugens fem første aftener
gik lærlingene så på skole
fra kl. 18-20. Handelsskolen
varede de første tre år af
ens læretid.

Beskidt arbejde
Yngste lærling blev sat til
det kedeligste arbejde. Det
var f.eks. ham, der ekspederede tjæreprodukter. Vi
havde carbolineum, tagtjæ-

re, finsk tjære og kultjære.
Det lå i tønder på bukke,
og håndværkerne kom med
deres dunke og fik dem
fyldt.
Kultjæren var den værste.
Den var tyktflydende, og
alligevel kom der engang
imellem et skvæt, der stod
ud over dunk, tøj og træsko. Det måtte vi selv gøre
rent. Af arbejdstøj fik vi
kun udleveret en kittel.

Træsortering og
læsket kalk
Vi kendte kun til usorteret
træ og forskallingstræ. Alt
usorteret træ blev sorteret
i første, anden og tredje
sort, lagt hver for sig og
solgt som sådant. Og vi fik
i hvert fald lært at sortere
træ.
Det var også yngste lærlings arbejde at ekspedere
læsket kalk. Vi havde et hul
i jorden på to gange tre
meter, to meter dybt. Her
fik vi leveret læsket kalk
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

fra mørtelværket. Murerne
kom så med deres murerbaljer, der blev stillet på
kanten af hullet, og det var
så lærlingens job at skovle
kalken op i baljen. Somme
tider stod man langt nede i
hullet, og så kneb det med
at ramme baljen – og så fik
man læsket kalk ned over
sig.
Brændt kalk havde vi i
en stor boks, der var foret
med galvaniserede plader.
Her skulle det skovles op i
sække. Brændt kalk støver
meget og river i øjne, næse
og hals, så det var næsten
ikke til at holde ud.

Trækvogn og kontrabog
Hvis nogle af vores nærmeste kunder kun skulle have
leveret en mindre mængde
træ, var det også yngste lærlings arbejde at køre det ud
– på trækvogn.
Efter to år på lageret kom
man ind på kontoret til
telefonekspedition, prissæt-

ning, lettere bogholderi og
kalkulation.
Vores større kunder
havde en kontrabog (ligesom hoskøbmanden i
gamle dage). Her blev køb
ført ind i løbet af året. Til
nytår blev bogen gjort op,
og kunden betalte så for
sine køb det år. Og i den
forbindelse blev han så
inviteret på frokost af en af
cheferne.

Parring i arbejdstiden
Tømmerhandelen lå som
skrevet i den nordlige del
af Næstved. Ved siden af
lå en stor købmandsgård,
hvor de også handlede
med korn og foderstoffer.
I gården var der rejsestald,
hvor oplandets bønder
kunne opstalde deres heste
og stille deres hestevogne,
mens de gik ud i byen og
handlede.
Ind imellem aftalte disse
bønder at tage deres hingst
og hopper med, så de kun-

ne parre sig. Da der færdedes mange mennesker i
købmandsgården, fik de lov
til at komme ind til os på
de lange fredelige veje mellem lagerskurene. Her stillede de så op. Hoppen fik
bundet bagbenene med reb
op til halsen, så den ikke
kunne sparke hingsten, og
den fik halen bundet op.
Og så gik det ellers løs.
Inde på kontoret havde
vi en midaldrende bogholderske, og hun kunne ikke
lade være med at komme
ind og se på. Bagefter
skulle hun altid skynde sig
på toilettet, og vi gjorde os
jo vore tanker…
Men de fire års læretid
blev da endelig overstået,
og så skulle man ind til 11
måneders militærtjeneste,
som var det rene tidsspilde.
Men det er en helt anden
historie…

Paratviden om træ
Verdens tykkeste træ
Verdens tykkeste træ
hedder Montezuma
cypres, og det vokser
i Mexico. Træet er 39
meter højt og måler
45,7 meter i omkreds.
Man mener, at det er
verdens tykkeste træ.
Træet er mellem 1500
og 2000 år gammelt.
Desværre lider træet
under luftforurening og
sænket vandstand i
jorden omkring det.
En ordentlig enebær
Den største kendte
enebær vokser i
Stanilaus Nationalpark
i Californien. Træet er
24 meter højt, og det
er 12 meter i omkreds
ved roden. Man mener,
at det er ca. 4000 år
gammelt. Træet blev
fredet i 1987.

Mogens Nielsen

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
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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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En ung rejser ud:

Fra Vilnius til København
FUT har igen mødt et ungt menneske,
der har taget chancen og er rejst ud.
Denne gang har vi mødt Giedre fra
Vilnius i Litauen.
Vi har ladet Giedre fortælle
sin historie, og hvad hun
synes om det at komme til
Danmark og arbejde. Samtidig fortæller hun, hvad
hun synes om det at være
rejst ud. Nedenstående
er helt hendes egne ord;
vi har blot oversat det til
dansk.
Mit rigtige navn er Giedre Budryte. Jeg er 29 år
gammel. Jeg er født og haft
min opvækst og uddannelse - samt mine første
år på arbejdsmarkedet - i
Litauen. Jeg kommer fra
hovedstaden Vilnius, hvor
jeg har arbejdet som sælger
i en koncern, som sikkert
kendt af mange af jer,
nemlig Saint Gobain, hvor
jeg beskæftigede mig med
produkter fra Rigips og
Gyproc.
Hvad min uddannelse
angår, så har jeg studeret
serbisk sprog og litteratur
samt italiensk ved universitetet i Vilnius.
Før jeg kom til Danmark
var jeg i USA, hvor jeg
boede i seks måneder.

Mødtes på jobbet
Jeg er her i Danmark sammen med min kæreste
Rokas, som også er fra Vilnius. Vi kom til Danmark
sammen, ligesom vi sammen havde været i USA.
Vi mødte hinanden gennem vores arbejde i Saint
Gobain, hvor Rokas havde
med det finske marked at
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gøre. Vi sagde vores jobs
op og tog chancen ud i det
uvisse og spændende for
at opleve en ny periode i
vores liv. Med andre ord
besluttede vi, at vi behøvede en radikal ændring af
vores liv, da vi begge trængte til forandringer.

hun havde fået job her
i Danmark. Dermed var
beslutningen ikke så svær nu havde vi et sted at bo og
et lille netværk.
Det er den enkle forklaring på, hvorfor det blev
Danmark, og ikke f.eks.
Sverige eller Slovenien. Og
for lige at nævne det, så har
jeg aldrig hørt noget negativt omkring Danmark - lige
bortset fra, at der har været
lidt med nogle tegninger!
Men jeg havde også hørt,
at det danske uddannelsessystem skulle være det
bedste i verden, samt - og
ikke mindst – så skulle danskerne være de mest glade
mennesker i hele verden!

Den allerførste gang jeg
tænkte, at Danmark kunne
Det danske sprog…
være et sted, hvor vi begge
Selvfølgelig kunne vi ikke
kunne arbejde og bo i en
længere periode, var faktisk tale dansk, da vi kom hertil.
Og det kan vi heller ikke
tidligere i år. Vores visa til
nu. Jeg er god til at lære
USA var ved at udløbe, og
de mest almindelige fraser
vi var så småt begyndt at
via mit arbejde i STARK
tænke på, hvilken retning
København. Men selv om
vores liv skulle gå, når vi
jeg har et godt sprogøre, er
kom tilbage til Europa. Vi
dansk et vanskeligt sprog –
var dog begge enige om
i hvert fald at tale. Det går
ikke at slå os ned i Litauen.
bedre, når jeg skal skrive.
Vi var og er stadig sultne
Det er
efter nye
utroligt
oplevel”Vi skal snart igang med et
udforser ude i
danskkursus, så vi for alvor kan drende at
den store
få udviklet vores dansk.”
være i et
verden.
samfund
Jeg har jo
uden at kunne sproget. Og
lært sprog, og dem vil jeg
jeg er glad for, at de fleste
gerne anvende, og Rokas
danskere kan tale engelsk.
har boet i Finland i tre år.
Men alligevel føler jeg, at
Vi var enige om at finde et
jeg bør lære dansk. Dannyt land og ikke vende tilskerne er stolte af deres
bage til Litauen.
kultur og sprog, og det
er et unikt symbol for en
nation. Så Rokas og jeg har
Søsteren hjalp
begge meldt os til et danskVi fik inspiration og hjælp
kursus. Vi er ved at samle
fra min søster. Hun er lige
så nysgerrig som jeg, og
nogle stykker og venter på,

at det kan lykkes i løbet af
vinteren, så vi kan komme
i gang med at udvikle vores
dansk.

Anden arbejdskultur
Jeg er som sagt ansat i
STARK København, og for
at drage en sammenligning
til Litauen, har vi der en
kæde, som hedder Senukai.
Deres forretninger er lidt
større og har et noget bredere produktudvalg. Det vil
faktisk svare til en Silvan/
STARK butik slået sammen.
Senukais kundegrundlag
er både private og professionelle kunder, og kæden
var faktisk vores største
kunde, da jeg var ansat hos
Saint Gobain. Det forlyder
i øvrigt i Litauen, at hvis
man har været ansat ved
Senukai, så er man godt
rustet fremover, da de har

ry for at være en arbejdsplads, hvor der forlanges
noget. Så har man været
dér, er man i høj kurs på
arbejdsmarkedet.
Hvis jeg skal sammenligne, så er relationerne
på arbejdet meget forskellige. I Litauen er en leder,
der udviser total magt og
overlegenhed, stadig en
meget almindelig ting. Her
i Danmark ser jeg en helt
anden situation. Chefer
er samarbejdsvillige, man
kan få dem i tale, og de vil
gerne lære noget af deres
medarbejdere. Desværre
ser jeg også nogle gange,
at medarbejdere misbruger
denne gode kontakt med
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deres chef, og dette har en
disse steder også lukker kl.
negativ indvirkning på kva17. I Litauen er situationen
liteten af deres arbejde.
mere bekvem - der lukker
I Litauen hænger folk
banker først kl. 19 eller 20.
meget ved deres jobtitler,
og der er en konstant kamp
kollegerne imellem for at
Godt tilpas i Danmark
nå de bedste resultater. For
Alt i alt føler jeg mig godt
mange er kl. 17 ikke et sigtilpas her i Danmark. Noget
nal til at gå hjem. Vi er vant jeg har lært her - og som
til at arbejde ekstratimer
jeg virkelig har lagt mærke
– uden
til – er, at
at blive
danskere
”Vi er vant til at arbejde
betalt for
bruger
det, kun
ekstratimer – uden at blive betalt enhver
for at tilfor det, kun for at tilfredsstille lejligfredsstille
arbejdsgiverens forventninger.” hed til
arbejdsfejre helt
giverens
almindeforventninger. I Danmark
lige ting. Og det gøres ofte
har jeg set, at en arbejdsgived at tænde stearinlys. Det
ver måtte lokke de ansatte
er ikke så let for mig, og
til at blive efter arbejde
det er nok ikke noget, man
- til et vigtigt møde - ved at
tænker på som dansker.
tilbyde mad eller overtidsI Litauen behøver vi
betaling!
en helt speciel anledning
Et almindeligt kontorjob
for at tænde stearinlys. At
i Litauen er på 40 timer
tænde lys på en almindelig
dag eller aften er meget
om ugen, og det overunderligt for mig.
rasker mig, hvordan folk
Eller lad os tage sommeri Danmark kan nå f.eks. i
dagene, hvor danskerne er
banken, handle ind og alle
samlet i parkerne, sidder
andre ting, når nogle af
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på græsset, nyder vin og
bare nyder øjeblikket - det
er bare enestående. Og så
beundrer jeg alle de cykler
og det meget velfungerende transportsystem.
Når jeg skal på arbejde,
skal jeg skifte bus to gange,
og så over i et tog! Det
ville få de fleste i Vilnius
få hovedpine af. Og ja, en
ting mere – mange midaldrende par går hånd i hånd
på gaden. Det er utroligt
at se, og det ville ikke forekomme i Litauen.

Konfrontationssky
Jeg har dog også set ting
her i Danmark, som jeg
ikke bryder mig om. Mens
jeg var i USA, var jeg forundret over, hvor meget
cola de drak - men det
varede kun, til jeg kom til
Danmark. Jeg har ikke set
nogen anden nation drikke
så meget cola, som der bliver drukket her; og jeg har
været i mange lande.
En anden ting, jeg har
bemærket er, at danskere

ikke er meget for at konfrontere hinanden. For
ikke at såre hinanden vil
man hellere holde det for
sig selv end at tale om det.
Det skaber megen snak
og giver dårlig kemi på en
arbejdsplads.
Vi har endnu ikke tænkt
over, hvor lang tid vi vil
blive i Danmark. Hvis alt
går godt og vi bliver ved
med at nyde opholdet, så
bliver vi måske her i lang
tid. Men det afhænger jo af
så meget, hvordan vi får os
integreret osv.
Men vi er sikre på én ting
– vi lytter efter vores indre

følelser, når vi skal beslutte
os. Og det ville være usikkert at spå om fremtiden hvad der sker om et år eller
fem, for ikke at tale om ti.
Men det er godt at være i
Danmark!
Giedre Budryte
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Vil du ud i verden?
- her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk
– og et økonomisk tilskud til turen
kan du måske komme nærmere på
www.futfonden.dk
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Kurser med ny viden om de
gamle byggematerialer
KURSUSPLAN

Alle steder kl. 19-21

Dato:

Emner:

Sted:

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

ningskultur Danmark og
Center for Bygningsbevaring også medarrangør.Og
der er fortsat tre kurser til-

bage i kursusrækken, så du
kan stadig nå at tage imod
tilbuddet. Og husk – kurserne er gratis!

Arkivfoto: Constantin Opris/Dreamstime.com

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
forening med over 10.000
medlemmer, der interesserer sig for at bevare deres
huse og omgivelser bedst
muligt. Derudover er Byg-

Afholdt arrangement:

Vinen i Hvidovre
Vin skal der til! - og på nu
tredje år holdt FUT et fyraftensmøde på vingården i
Hvidovre uden for København. Og med vingårdens
10.000 vinstokke var der
nok at se på - samt at smage
på. Igen i år blev arrangementet et lille tilløbsstykke,
dog uden at vi ligefrem
måtte mase os frem.
Vi 12 mand kunne klemme os ind i den beskedne
vinkælder til et par gode
timer, med mange historier
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

fra nær og fjern omkring
de dyre dråber. Og spørgelysten fejlede heller ikke
noget.
Det er så absolut en rigtig
god ting med et sådant fyraftensarrangement, og FUT
bør huske at det igen til
næste år bliver høsttid - og
dermed tid at gense markerne omkring Hvidovre og
nyde et velskænket glas af
de lokale druer.
Tak for en god aften.

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

Afholdt arrangement:

Bygningsbevaring
i Raadvad
Et godt fyraftensmøde for fagfolk!
Det er, hvad det er. Her er
endelig noget for os nørder, der elsker at spørge
og få svar. Bygningsbevaringskurserne, som FUT
har kørt – og kører - i
samarbejde med Bygningsbevaring Danmark, giver et
godt indblik i, hvad det vil
sige at vedligeholde ældre
bygninger.
Og uden at det skal lyde
støvet, så er det noget, som
alle folk på en trælast bør
deltage i. Bygningsbevaring
Danmarks formål er blandt
andet at vejlede i vedligeholdelse af bygninger fra
før 1940, og det er faktisk
25 % af boligmassen i
Danmark. Derfor er kurset

mere end aktuelt - specielt
i dag, hvor forholdene i
landet har ændret sig, og
der for tiden bygges færre
nybyggerier.
Den 3. november var vi til
en lille temaaften omkring
emnet ”Kalk og mørtel” i
Raadvad i Lyngby, hvor en
lille sluttet kreds fik stillet
sin nysgerrighed.
Næste mulighed for at
deltage i sådan en temaaften er den 12. januar (se
oversigten øverst på denne
side), hvor temaet vil være
bygningsbevaring af træ –
denne gang også i Raadvad
ved Lyngby, på den gamle
knivfabrik.
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Kom med FUT
i fængsel!

DATO OG STED
Torsdag den 18. december 2008
kl. 18.45-20.30
”Slottet i Horsens”
Fussingsvej 8
8700 Horsens

PRIS

Besøg i Horsens
Statsfængsel
torsdag den
18. december

Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 16. december 2008

LINKS

Nu har du muligheden for
at tage med FUT på besøg i
Horsens Statsfængsel.
Vi vil være en del af den
sidste gruppe, som får en
guidet rundvisning i det
gamle fængsel, inden bygningerne bliver overdraget
til den nye ejer pr. 1. januar
2009.

Arkivfoto: Bertold Werkmann/Dreamstime.com

www.slottetihorsens.dk

Unik mulighed
Vi skal bl.a. opleve fængselskirken, fangegården,
cellerne og andre spændende lokaler på den 90
minutters lange rundvisning. Og vil sikkert hurtigt
fornemme, hvordan sam-

fundets syndere har levet i
fængslet efter en dom.
Tag med FUT på denne
unikke mulighed for at

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

opleve et stykke Danmarkshistorie, som snart er et
afsluttet kapitel.
Vel mødt!

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i besøget i Horsens Statsfængsel torsdag den 18. december
2008 kl. 18.45-20.30.

Besøg i Horsens Statsfængsel
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. DECEMBER 2008!

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 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 19 99, www.ivarsson.dk

Arkivfoto (flag): Maksim Emelianov/Dreamstime.com

Så skal
der races
igen:

FUT Race på
Europas største
indendørs bane

DATO OG STED
Onsdag d. 28. januar 2009
kl. 17.30-19.45
Racehall
Hasselager Centervej 30
8260 Viby J

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 23. januar 2009.

LINKS
www.racehall.com

INFO
Ronny Hermansen, tlf. 2228 3438
rhe@fut.dk

FUT Race i Århus bliver ikke som her kørt udendørs, men på Europas største indendørs racerbane.
Arkivfoto: Dainis Derics/Dreamstime.com

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’FUT Race’
onsdag d. 28. januar
2009 kl. 17.30-19.45.

FUT Race
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 23. JANUAR 2009!
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568-559/1108

– så får du et godt resultat!
HardiePlank™ er færdigmalede ﬁbercementbrædder med samme struktur og smukke udseende som træ. De er vejrbestandige,
formstabile og brandsikre. De kræver kun et minimum af vedligeholdelse og de kan anvendes overalt på facader, udhæng og lignende.
Sidst, men ikke mindst er de nemme og hurtige at bearbejde og montere – du kan save dem med en almindelig håndsav og sømme
dem op uden forboring.Vælg mellem 11 farver.
HardieTrim™ facadebeklædning anvendes til detaljer og afslutninger
overalt på huset, ved hjørner, omkring vinduer og døre m.v.
HardieTrim™ facadebeklædning fås i farverne sort og hvid
og materiale og egenskaber er identiske med bræddernes.

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.
moland byggevarer a/s . tlf.: +45 96 14 50 00 . e-mail: moland@moland-skive.dk . www.moland-skive.dk

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008
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Er du og din partner...

DATO OG STED
Lørdag den 14. februar 2009
kl. 14.00-17.00

Vild med dans?

Aalborg
Østerågade, oven på McDonalds

PRIS

Så er det med at kridte
skoene og komme ud på
gulvet med FUT...

Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 1. februar 2009

Lørdag den 14. februar 2009 er
der lagt op til en forrygende eftermiddag i samarbejde med Aalborg
Danse Center, hvor du sammen
med din partner skal stifte bekendtskab med hele fire forskellige danse.
Og du er velkommen uanset forkundskaber – vi skal bare have det sjovt!
Som afslutning er der selvfølgelig
lagt op til den helt store ’Vild med
dans’ finale, hvor det bedste par vinder en præmie.
Instruktøren, der skal gelejde os
gennem eftermiddagen, er ingen
ringere end Betina Eihilt, søster
til den kendte ’Vild med dans’
stjerne Marianne Eihilt.
Det bliver en forrygende dag
for dig og din partner – vi ses
i Aalborg!
PS! Hvis der er stemning
for det, kan vi evt. arrangere fællesspisning lørdag
aften.

INFO

Arkivfoto: Algol/Dreamstime.com

Michael Jacobsen, tlf. 2034 8590
mja@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Er du vild
med dans?’ lørdag
den 14. februar 2009
i Aalborg.

Er du ‘vild med dans’?
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 1. FEBRUAR 2009!
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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

kernefyrretræ

træ/alu

mahogni

Bæredygtig Business

… ER EASY BUSINESS MED OUTLINE

Nyhed:
FSC-godkendte vinduer og
døre fra Outline.

Nu kan du sælge
FSC vinduer og døre
- UDEN merpris..!
Bygget af ﬁngerskarret kernetræ fra bæredygtig skovdrift
- til gavn for for natur, dyr og
mennesker. Spørg efter FSCmærket.
Outline er forhandlerens eget
mærke i vinduer og døre. Dét
forpligter!

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

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008
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Vinterens oplevelse med FUT:

DATO OG STED
Lørdag den 17. januar 2009
kl. 7.05-19.30

Skitur til Isaberg

Isaberg, Sverige
Mødested kl. 7.05:
Helsingør Havn
v/ Scandlines billetkontor

Skynd dig at melde dig til en
ski’sjov tur med FUT i sneen

Kr. 300,- pr. person.

TILMELDING

Arkivfoto: Millan/Dreamstime.com

Så er det atter blevet vinter,
og skiene rykker i benene.
FUT giver dig her en god
chance for at komme ud
og røre dig og have en sjov
dag med kolleger fra branchen.
Uanset om du er begynder eller øvet er Isaberg i
Sverige et godt sted for alle.
Arrangementet løber af
stabelen lørdag den 17.
januar 2009. Vi mødes på
Helsingør havn ved Scandlines billetkontor kl. 7.05
(gul bygning og lastbil-indtjek). Ankomst til Isaberg
kl. 10.00. Afgang fra Isaberg kl. 16.30 med ankomst
til Helsingør ca. kl 19.30.

PRIS

Senest 9. januar 2009

LINKS
www.isabergski.dk

INFO
Claus Wiuff - tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

FUT byder på frokost!
Har du ikke egne ski
og støvler, bedes følgende
oplyst ved tilmelding: Vægt,
højde og skostørrelse. Så
står udstyret klar til os ved

ankomst sammen med liftkortet.
Vel mødt til en sjov og
hyggelig dag med kolleger
fra branchen!

OBS! SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 9. JANUAR 2009!

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i éndags-skitur
til Isaberg lørdag den
17. januar 2009.

Skitur til Isaberg - Sverige
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:

Tilmelding pr. post, med
check på kr. 300,- 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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Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436-

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:
Hvis du IKKE selv har ski: Vægt ________ Højde ________ Skostr. ________

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

Nyt fra
FUTs
sekretariat
Denne gang er der ikke så
meget andet end at ønske
en rigtig glædelig jul og
godt nytår til alle FUT’er
– og husk, at I altid er
velkomne til at kontakte
mig på tlf. 4580 7877 eller
mail fut@fut.dk, hvis der
er spørgsmål i forbindelse
med jeres medlemskab.
Marianne Mouritzen

??

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...

Farvel til bestyrelsen:

Som tiden dog går
Efter fire år bag skærmen
på FUT-bladet har jeg nu
valgt at lade stafetten overdrage til andre gode kræfter i vor forening.
Tiden i FUTs bestyrelse
og de oplevelser, det har
givet mig, vil jeg ikke
være foruden. Og at jeg
tog chancen og valgte at
deltage i et stykke frivilligt
arbejde på tværs af hele
branchen, har jeg hele
vejen igennem taget som
en god udfordring.
Og det har været en
udfordring - endda en af
de gode. Men alting har en
ende, om man vil det eller
ej; og jo vist, man kan altid
erstattes!
Med fire år som aktiv
FUT-mand, og stadig med
mange ideer, tror jeg dog

ikke, at den kommende
bestyrelse slipper for input.
Og min opfordring til alle
jer, der læser bladet, er:
Tøv ikke med at kontakte
bestyrelsen og komme med
gode input. Jeg ved, at de
vil blive hilst velkommen.
Det har hele vejen været
en fornøjelse at arbejde i
FUTs bestyrelse - tak for
fire gode og lærerige år.
Søren Anthonsen

Nyheder fra FUT
– direkte på din mail!

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!
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

Få sidste nyt om FUTs arrangementer
- virksomhedsbesøg, studierejser, elevevents m.m. – samt anden relevant
information fra DIN forening... direkte
på din mail!

@
Bliv opdateret før de andre, få tip om
nye arrangementer, bliv mindet om tilmeldingsfrister etc.
Det er nemt at melde sig til. Du skal
bare klikke ind på

www.fut.dk
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Arkivfoto: Sebastian Czapnik/Dreamstime.com

DATO OG STED

Fisketur til
Det Gule Rev
FUT inviterer dig med på fisketur. Det foregår med båd
fra Thorup Strand med Northsea Fishing.
FUT giver dig nu muligheden for at komme til søs.
Lørdag den 30. maj 2009
går turen til Det Gule Rev,
hvor der lægges vægt på
gode fiskeoplevelser med
mulighed for at hjembringe
store fangster. Det er ikke
ualmindeligt, at der bliver
fanget torsk i 20-30 kg klassen.
Men du skal være hurtig! Der er kun plads til 12
mand ombord på skibet, og
tilmelding sker efter førsttil-mølle princippet.
Der er mulighed for at

leje fiskeudstyr på båden
via egenbetaling - pris for
komplet sæt er kr. 170 med
tillæg på kr. 40 ved mistet
pirk.
Turen varer ca. 12 timer,
med afgang kl. 05.00 fra
Thorup Strand og hjemkomst ca. kl. 17.00.
Husk at komme i god tid,
for båden sejler præcis! Der
er mulighed for at tilkøbe
overnatning.
’Strandgården’ tilbyder
overnatning i hyggelige
omgivelser, og overnatning
her er ideel i forbindelse

Lørdag den 30. maj 2009
kl. 05.00-17.00
Thorup Strand
9690 Fjerritslev

PRIS
Arrangementet er gratis. Dog skal du
selv betale evt. leje af fiskeudstyr og
overnatning..

TILMELDING
Senest 1. maj 2009 - men der er kun
12 pladser på turen, så hurtig tilmelding anbefales.

LINK

med fisketure, da gården
kun ligger ca. 300 meter fra
skibets landingsplads.
To-sengs værelser med
sengelinned og morgenmad for kr. 400 pr. værelse.
Du kan fravælge både
sengelinned og morgenmad til henholdsvis kr. 25
og kr. 30.
Hvis du ønsker overnatning, skal du selv arrangere
og betale - læs mere på
www.northsea-fishing.eu.
Vel mødt - men skynd dig
med tilmeldingen!

www.northsea-fishing.eu

INFO
Michael Jacobsen - tlf. 2034 8590
mja@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i fisketuren lørdag den 30. maj 2009
fra Thorup Strand,
9690 Fjerritslev.

Fisketur til Det Gule Rev
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 1. MAJ 2009!
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FUTs bestyrelse
ønsker alle medlemmer
en rigtig Glædelig Jul
og et godt Nytår!

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra onsdag den 10. december 2008 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter
Sidste frist for svar er onsdag den 28. januar 2009
Vinderne af sidste runde:

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2008

Poul Nøhr
8600 Silkeborg

Lars Langgaard
2635 Ishøj

Nikolaj S. Madsen
2650 Hvidovre
31

Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877

ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Besøg i Horsens Statsfængsel

18.12.2008

16.12.2008

Claus Wiuff
Tlf. 2010 2561

Bygningsbevaring - Træ
Raadvad, Kgs. Lyngby

12.01.2009

16.12.2008

Søren Kroer
Tlf. 2161 0655

Endags skitur til Isaberg, Sverige

17.01.2009

09.01.2009

Claus Wiuff
Tlf. 2010 2561

Go-cart race, Viby J

28.01.2009

23.01.2009

Ronny Hermansen
Tlf. 2228 3438

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Raadvad, Kgs. Lyngby

09.02.2009

15.01.2009

Søren Kroer
Tlf. 2161 0655

‘Vild med dans’, Aalborg

14.02.2009

01.02.2009

Michael Jakobsen
Tlf. 2034 8590

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Viby - Fyn

16.03.2009

28.02.2009

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Fisketur på Det Gule Rev,
Thorup Strand

30.05.2009

01.05.2009

Michael Jakobsen
Tlf. 2034 8590

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Whisky-smagning og kryddersnaps
Nephentes-arrangement
Fodbold 2009 • Kloakdag overbygning

Ansvarshavende redaktør: Ronny Hermansen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.900 eks.

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -

