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Marianne
Mouritzen
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hos Trælasthandlerunionen
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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

Endnu en dansk sommer er ved at være slut, og efteråret venter endnu en gang 
lige om hjørnet.

Det er også ensbetydende med flere FUT-aktiviteter med FUT som inspirerende 
vært. Vi tilbyder dette efterår et meget solidt og varieret aktivitetsprogram, 
hvor vi som altid har branchens interesser, netværk og dialog på tværs i bran-
chen som de dominerende faktorer omkring vores aktiviteter. Jeg håber, at alle 
medlemmer kan finde noget, som netop passer til egen interesse.

Specielt vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at fremhæve vores nye tiltag: 
Indefodboldstævnet FUT-Cup 2010. Konceptet i dette fodboldstævne er meget 
lig det fodboldstævne, som nok huskes af mange fra år tilbage – den tidligere 
Trælast Cup. Vi har valgt at ’genoplive’ dette arrangement i FUT-regi, da 
vi med denne dag kan dække så mange FUT-aspekter. Stævnet arrangeres i 
øvrigt for hele trælast- og byggemarkedsbranchen og er således IKKE medlems-
betinget.

Vi kan nu løfte sløret for den kommende FUT-stortur, som i efteråret 2010 vil 
have Canada/Vancouver som rejsedestination. Søren Kroer fra FUTs bestyrelse 
vil være ansvarlig for denne tur.

Slutteligt skal jeg også gøre opmærksom på årets generalforsamling, som i år 
afholdes lørdag den 7. november, hvor Timberman som vært byder hjerteligt 
velkommen til alle FUTs medlemmer. Mere info inde i bladet omkring denne 
dag. 

På denne dag er vi i bestyrelsen klar til at lancere en større ændring i vores 
hidtil kendte annoncestruktur. Annonceindtægterne skal i fremtiden suppleres 
med et nyt tiltag – FUT Erhvervsklub – som på sigt skal være med til at hjæl-
pe FUT sikkert og solidt gennem fremtiden. Hermed ruster vi os til fremtiden 
og kan bevare det høje niveau, vi kender fra foreningen i dag.

Vel mødt til årets generalforsamling hos Timberman.

Claus Wiuff Petersen
formand

Forsidefoto: Timberman Terrasseplank lagt ved Mariager Fjord Golfklub.
Terrassen er efter lægning behandlet med Terrasseolie natur.

Claus Wiuff Petersen
Formand

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

Søren Kroer
Næstformand, kasserer

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

Glenn E. Johansen
PR-ansvarlig

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

Annette Maktabi
PR-ansvarlig

Lyngvigvej 6
2720 Vanløse
Tlf. 4245 9966
ama@fut.dk

Michael Jakobsen

Kirkegade 91
9460 Brovst
Tlf. 2496 3435
mja@fut.dk
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Traditionen tro drog en række FUT’er 
ud på den årlige Elevtur til Sverige. 
Vi bringer her en lille øjenvidne-
beretning fra turen…
Der blev lagt fra Fredericia 
mod København og Sve-
rige mandag kl. 6.30. Eller 
det var i hvert fald planen, 
men som de fleste ved, har 
ungdommen det svært med 
diverse mødetider osv. Her 
nævner vi ingen navne og 
har ingen fordomme, hel-
ler ikke over for dem fra 
Kolding…

Så da den ventede ’sol-
dat’ indfandt sig, kom vi 
endelig af sted mod Køben-
havn og resten af flokken.

Med god kultur og åbent 
sind satte vi vores aftryk i 
den svenske asfalt, mens 
vi begav og nordøst på til 
Rönnaby og Bruns Parken.

Parket blev til vinyl
Der var desværre sket 
ændringer i vores ’besøgs-
plan’, da Tarkett – som var 
vores første mål – havde 
lukket produktionen ned 
i netop denne uge for at 
stille deres maskiner om. 
Skidt..  i stedet for Tarketts 
parket blev det Tarketts 
vinylproduktion, der blev 
vist frem. Ikke noget, vi i 

dagligdagen har fingrene 
i, men så kulturelle, som vi 
nu alle var, tog vi det med 
et suk og et smil.

Det skal siges, at vi før 
rundvisningen blev budt på 
en fabelagtig frokost. Man 
har lært lidt gennem tiden 
– at man taler til de unge 
via vaner (mad og alkohol).

Efter en tur i bowling-
center samme aften og en 
tiltrængt nats søvn satte vi 
kurs mod Södra savværk i 
Växjö, øst for Falkenberg. 

Kastet for myrerne
Her blev der som alle 
andre steder taget rigtig 
godt imod os. Først fik vi 
en rundtur på savværket og 
en indsigt i, hvad der sker 
med de råvarer, der kom-
mer ind. Dernæst fik vi en 
lille appetitvækker inden 
turen gik ud i skoven, ud til 
”råvarerne”.

Efter vi havde fået tram-
pet alle myrerne af vores 
ben og klasket den sidste 
myg, stod der Falkenberg 
på kortet. Suk, der var 
ingen, der lige var oplagte 

til alle de timer på de sven-
ske motorveje igen. For én 
ting vi alle var helt enige 
om var, at man sov af h….. 
til i bussen. Men bortset fra 
dét var stemningen altid 
den samme – nemlig såle-
des:

Aktivitetsaften
Aktivitetsaften er et begreb, 
som de fleste nok vil forbin-
de med ord som ’teambuil-
ding’ mm. Og det skal helt 
og holdent gå fair for sig. 
Det var der så nogle, der 
ikke syntes, de ville benytte 
sig af, men i stedet for sæt-
te snyd ind i spillereglerne, 
og så er det jo altid nemt at 
vinde…

Men vi havde en sjov 
aften!

Inden turen hjem til 
landet delt i ø-grupper 
gjorde vi ophold hos GLM 
i Veddinge AB. Også her 
var der superkvalitet i frem-
visningen, og selvom vores 
værter mødte en flok trætte 
og udmattede unge, der 

nok hellere skulle ha været 
en tur under den kolde 
bruser, tog de det hele med 
et smil.

Uden tvivl har alle virk-
somhederne gjort et for-
træffeligt stykke arbejde 
i forbindelse med vores 
besøg, alt var planlagt og 
frokost serveret, bedre kan 
man ikke få det på sådan 
en tur.

Derfor en stor tak til Tar-
kett, som med så kort varsel 
fik en anden rundvisning 
sat op, Södra for deres ’helt 
ude i skoven’ inspiration, 
og GLM for et udmærket 
indblik i, hvor mange tan-
ker og holdninger, der er 
bag deres produkter. De 
arbejder ikke kun for dem 
selv, men også for miljøet, 
og det er meget prisvær-
digt.

Det har været en fanta-
stisk tur, og tak til Annette 
og Michael, som har stået 
for at holde styr på trup-
pen. Det har til tider ikke 
været let, når drengene 
fik smag for øl og diverse 
drinks, men når alt kom-
mer til alt tror jeg, at de 
har hygget sig lige så meget 
som vi andre.

Tak for en hyggelig og 
inspirerende tur!

Jannie Jakobsen,
elev hos STARK Nivå

Med FUT i Sverige ’09Med FUT i Sverige ’09
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Erhvervschef 
lugtede savsmuld
Efter knap 20 år som erhvervschef 
nyder B. O. Jørgensen at være tilbage 
i trælastbranchen, hvor det først og 
fremmest handler om pris og kvalitet 
- og ikke politiske hensyn.

– Det er B. O., lyder det, 
når han tager telefonen, 
og stemmen er den samme 
som altid.

I godt to år har han været 
salgschef i Fog Trælast og 
Byggecenter i Fredens-
borg, et job han glæder 
sig over hver dag, men B. 
O. Jørgensen ved godt, at 
de fleste kender ham som 
erhvervschef i Hillerød, 
hvor han var i 14 år.

Så lad os begynde med 
det.

B. O. Jørgensen fortæl-
ler, at han forleden var 
til generalforsamling i 
Fredensborg Handels og 
Håndværkerforening, hvor 
en mand kom hen til ham 
for tale om erhvervslivets 
udfordringer i Fredensborg 
Kommune.

– Hvad ser du af mulighe-
der, spurgte han, fordi han 
kender mig som erhvervs-
chef. Men nu ser jeg mig 
selv som salgschef i Fog 
Trælast, fastslår B. O. Jør-
gensen og smiler med et 
glimt i øjet, inden han fort-
sætter:

– Når de spørger mig, 
giver jeg min mening, men 
jeg går ikke ud og blander 
mig i det politiske. Det vil 
jeg ikke. Jeg er blevet så 
rigeligt mæt af det poli-
tiske. Nu glæder jeg mig 
over at være en forret-
ningsmand, og modsat det 
politiske behøver jeg ikke 

være så taktisk. Jeg behøver 
ikke at tænke på, hvornår 
man skal holde sin kæft, 
og hvornår man skal sige 
noget. Selvfølgelig er for-
retningslivet også taktisk, 
men det er på en anden 
måde.

Salgsglæde
Da kontrakten som 
erhvervschef var ved at 
udløbe i Hillerød tilbage 
i slutningen af 2006 var 
B. O. Jørgensen nået den 
alder, hvor mange trækker 
sig tilbage med efterløn og 
pensionsordninger.

Men noget trak i den 
anden retning. For selvom 
han havde været erhvervs-
chef i knap 20 år, først i 
Hobro og siden i Hillerød, 
havde han før da haft en 
karriere i trælast-branchen. 
Og den fristede.

– Netop fordi jeg var ved 
at være træt, var det nærlig-
gende at stoppe for at gå 
på pension. Jeg var 62 år, 
men så alligevel – jo mere 
jeg nærmede mig sluttids-
punktet, jo mere tænkte 
jeg, at det kunne være sjovt 
at slutte min erhvervskar-
riere i en tømmerhandel. 
Men ikke som direktør, 
fordi til et sådan job havde 
jeg været væk fra branchen 
for længe, fortæller B. O. 
Jørgensen.

Han satte sig ned og 

sendte et par uopfordrede 
ansøgninger og et par uger 
senere havde han job.

– Jeg har ansvaret for at 
få nye kunder og for kun-
der, der kan blive større. 
Det glæder mig rigtigt 
meget at få kontakt til byg-
gebranchen og håndvær-
kerne igen. Og den »fight« 
for at få nye kunder ind, 
nyder jeg utrolig meget, 
siger han og fortæller om 
et besøg hos en mulig kun-
de i Ramløse dagen inden 
interviewet.

– Vi har fælles bekendte, 
og det taler vi lidt om, 

inden det handler om, 
hvad der betyder noget 
for ham. For det er ikke 
bare et spørgsmål om at få 
et billigt tilbud, men også 
kvalitet og sikkerhed. Her 
sidder du med en beslut-
ningstager, der kan tage 
beslutningen og sige »Det 
er en god pris, men jeg vil 
alligevel ikke handle med 
dig«. Eller sige ja, lyder det 
fra B. O. Jørgensen, der 
muntert påpeger, at også 
her er der en forskel til 
årene som erhvervschef.

– I politik tager det enten 
lang tid at nå i mål eller 

Den gode fornemmelse, der opstår, når en kunde vil prøve os af – ja, der 
betyder alder ikke noget, og skuffelsen ved at blive vraget eksisterer selvfølgelig 
stadig, siger B. O. Jørgensen, der har valgt st slutte sin erhvervskarriere der, 
hvor den startede: I trælastbranchen. Foto: Thomas Olsen/Sjællandske Medier.



FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2009 5

også oplever man et skuf-
fende forløb, hvor der 
bliver sagt en ting, når bor-
gerne og pressen er tilstede 
– og noget helt andet, når 
de er væk.

En fair kamp
Siden B. O. Jørgensen fore-
tog sit karriereskift, har et 
nyt ord gjort sit indtog i 
medierne og erhvervslivet. 
Finanskrisen raser, men det 
generer ikke den nye salgs-
chef, der vælger at fokusere 
på den efterspørgsel, der 
stadig eksisterer – og ikke 
det marked, som trælaster-
ne har mistet.

– I krisetider er det 
endnu mere udfordrende, 
fordi vi er stadig det samme 
antal tømmerhandler om 
markedet, men det er en 
lige og fair kamp, hvor 
det også handler om at 
kæmpe på tillægsydelserne 
– eksempelvis hvem der 
kan levere klokken 6.00 om 
morgenen med en kran til 
fjerde sal, forklarer B. O. 
Jørgensen, der har noteret 
sig, at branchen selvfølgelig 
har udviklet sig i de 20 år, 
han ikke var med – men 
grundmaterialerne er sta-
dig de samme.

– Jeg glæder mig hver 
eneste dag, siger han og lig-
ner en, der mener det.

Kilde: Sjællandske Medier

Efterskrift
Nogle gange går tingene hurtigere end man regner 
med – efter denne artikel blev skrevet valgte B. O. at 
stige et trin i hierarkiet i Fog Fredensborg, da han 
kort tid efter interviewet blev afdelingschef i samme 
afdeling på grund af en intern rokade i Johannes Fog. 
Det betyder jo nok, at drømmen om eget husbyggeri 
må sættes i venteposition lidt endnu...

FAKTA
Johannes Fog købte Asminderød Savværk i 2005, men 
stedet beholdt sit gamle navn frem til den 1. marts i år, 
hvor ’Savværket’ skiftede navn til Fog Trælast og Byg-
gecenter.

Johannes Fog A/S driver nu ni trælastforretninger 
og seks byggecentre. Det samlende logo ses især i 
København og Nordsjælland.

• B. O. Jørgensen er en af salgscheferne (nu afde-
lingsleder, red.) i Fog Trælast og Byggecenter i Fre-
densborg, en stilling han tiltrådte i november 2006 
efter at have været erhvervschef i Hillerød siden 1993.

• I begyndelsen af 1970’erne var han ansat på Johan-
nes Fog Trælast i Lyngby, siden blev han salgschef i 
Græsted Trælasthandel og i midten af 1980’erne direk-
tør i Hobro Tømmerhandel. Fra 1988-1993 var han 
erhvervschef i Hobro.

• Siden 1971 har han været gift med Lis og har bør-
nene Stefan og Stine. I årene 1977-79 var han medlem 
af byrådet i Græsted-Gilleleje. B. O. Jørgensen bor i 
Hillerød. Og bogstaverne? De står for Bent Ove.

Glæden ved at 
bruge værktøj
B. O. Jørgensen har bygget eller 
renoveret seks huse, siden han blev 
udlært trælastelev. Det handler om 
glæden ved at bruge værktøj.

Den 63-årige B. O. Jørgen-
sen et ønske, som han ger-
ne vil have opfyldt, inden 
han går på pension. Han 
håber at kunne nå at bygge 
endnu et nyt hus til sig selv, 
og det har han efterhånden 
en del års erfaringer med.

- Jeg drømmer om at 
komme til at bygge et hus 
igen, med de materialer, 
jeg foretrækker. På den 
måde skaber du dit eget. I 
det hus, hvor vi bor nu, har 
jeg renoveret det hele. Med 
nye vinduer og trægulve i 
stedet for de tæpper, der 
lå i huset. Jeg kan slet ikke 
lade være. Mit næste hus 
skal være tegnet af mig selv, 
på den rigtige grund - nok 
som sommerhus. Inden jeg 
stopper her, håber jeg, at 
jeg kan realisere et sådant 
byggeprojekt, fortæller B. 
O. Jørgensen, da talen fal-
der på glæden ved at bygge 
og på duften af træ, som 
han er omgivet af til daglig.

- Hvad giver det dig 
at bruge fritiden på det 
- andre ville jo lægge sig i 
sofaen?

- Neeej…

Tanken ser ud til halvt at 
overraske og halvt more B 
O. Jørgensen.

- Det ville være døden 
for mig ikke at kunne gøre 
noget ved huset. Det at 
have planer.. om et hus 
med højt til loftet og et 
ensidigt tagfald, siger han 
og begynder at fortælle om 
datterens hus, som han har 
hjulpet med at sætte i stand

Med nye døre indvendigt 
og adskillige andre ting, 
fortæller han og kom-
mer helt væk fra kernen i 
spørgsmålet. Hvorfor?

- Det hænger sammen 
med de gode materialer og 
værktøjet. Tilfredsstillelsen 
ved at se et produkt blive 

brugt. Du kan opleve kun-
der hos os, der køber værk-
tøj, som de helt ærligt ikke 
har behovet for. De bruger 
det måske en gang eller to, 
men det er glæden ved at 
kunne anvende værktøjet, 
og det er glæden over at 
skabe en værditilvækst.

Kilde: Sjællandske Medier
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Med FUT på
Det Gule Rev

Klokken viste 04:00 på 
vækkeuret, da det ringede. 
Solen var knapt på himlen 
endnu, men sjældent er jeg 
kommet så hurtigt og villigt 
op af dynerne, for det var i 
dag, vi skulle på haw’et og 
fiske. Kaffen blev sat over 
og ind under bruseren, 
hurtigt ud igen, for der skal 
også smøres store madpak-
ker, når man skal af sted en 
hel dag i frisk luft.

Grejet var pakket aftenen 
i forvejen; murerbaljen, 
støvlerne, pirke og poser, 
alt stod klar lige til at smide 
ind i bilen. Endelig var jeg 
klar og kørte vestpå, solen 
stod op over Tingskoven, 
og engene dampede af 
morgentågen. Lige plud-
selig så jeg ræven inde 
på marken, i færd med at 
skændes med kragerne 
– det er sommer, og der er 
sultne hvalpe derhjemme 
i graven, beriget af denne 
spændende oplevelse, vide-
re mod Thorup Strand.

Sidste mand fremme
Nå, jeg var igen sidste 
mand, ud af bilen, rundt 
og hilse godmorgen. Ene 
ukendte ansigter, men vi 
har da meget tilfælles alli-
gevel, så snart går snakken 
livligt. Nogle har fisket før, 
og for andre er det første 
gang; men fælles for os 
alle er, at vi er spændte 
og glæder os. Så går vi på 
stranden, og for jer der 
ikke ved det, så er Thorup 
Strand en kystfiskeplads 
på Vestkysten, som er lidt 
speciel. Der er ingen havn, 
kutterne trækkes stadig ud 
ved hjælp af spil.

Så til havs
Ombord på ’Nordsøen’, 
wiren strammes og skiw’et 
glider ud. En meget spæn-
dende oplevelse, også selv-
om man er fra vestkysten. 
Fuldt drøn på skruen og ud 
over revlen, og så er det tid 
til en lille dram, som FUT’s 

udsendte Michael Jakobsen 
havde været så betænksom 
at sørge for. Den gjorde 
godt, og så var der tid til en 
kop kaffe og rundstykker, 
mens vi hyggesnakkede på 
kryds og tværs – og selvom 
vi var ene træmænd af 
sted, kunne vi godt snakke 
om andet end brædder og 
krydsfiner, og det er altid 
dejligt at hilse på kolleger, 
som man ikke ellers løber 
ind i.

Første stop efter tre kvar-
ter, på en lille grund ud for 
stranden. Skipper vidste 
vel, at vi var utålmodige, og 
ligesom små børn får jule-
gaver før man spiser, for at 
få ro – ja, så fik vi lov til at 
sænke snøren for sådan lige 
at få ro på kroppen, men 
kun en enkelt eller to torsk 
kom over rælingen, og skip-
per satte nu definitivt kurs 
mod Det Gule Rev, som 
jo også var turens destina-
tion. Efter et par timer var 
vi fremme, og det er altså 

langt ude, skal jeg hilse at 
sige. Mobilen modtog en 
sms fra norske Telenor om, 
hvorvidt jeg ville skifte net; 
det siger lidt om afstanden.

Det Gule Rev
Første grund, vi fiskede på, 
var sten, og så vidt jeg ved 
fik alle mand fisk med op 
fra ca. 25 meter vand, så 
stemningen var rigtig god, 
og vi vendte et par gange 
og drev hen over grunden 
for at afsøge de store fisk. 
Endnu en gang lød klok-
ken, op med grejet og vide-
re til næste plads. Pludselig 
brydes overfladen bag kut-
teren af en rygfinne, det er 
et stort marsvin, den eneste 
danske hvalart, som minder 
lidt om en delfin, simpelt-
hen fantastisk!

Fremme ved næste plads, 
hvor der skulle fiskes på 
vrag, meddelte skipperen, 
at krogene skulle tages af 
endegrejet, ellers ville vi 

Jeg vil gerne sige tak for den meget fine FUT-fisketur, 
som jeg deltog i Pinselørdag den 30. maj – og kvitterer 
med en lille ’rejsebeskrivelse’ fra en dejlig dag…
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Vi leverer dine
vinduer og døre
til tiden
Det skal være ”easy business” at handle med Outline.

Vi kender betydningen af hurtige og sikre leveringer.

Det skal være nemt og bekvemt og passe ind i

byggerytmen. 

Vi tænker på natur,
dyr og mennesker.

Fabriksvej 4 · 9640 Farsø · Telefon +45 97 21 60 00
Fax +45 97 21 60 77 · www.outline.dk

Ansvarlig skovdrift
SW-COC-003340

© 1996 FSC

miste grejet til vraget der-
nede. ’Hvad ved han om 
det?’ tænkte jeg ved mig 
selv og ignorerede det vel-
mente råd, og inden længe 
fik jeg et ordentligt hug. 
Ja, faktisk så stort, at jeg 
ikke kunne hive den op fra 
dybet…

Nå, et enkelt uheld kan 
vel ikke stoppe mig! Nyt 
grej på igen og så mod 
bunden, men f….. om ikke 
samme tåbelige uheld ram-
te mig en gang til. Måske 
havde han ret, ham den 
kloge inde i styrehuset?

Den gamle mand og havet
Så riggede jeg, som de 
kloge havde foreslået. Snart 
efter var der hug igen, 
og en hård kamp tog sin 
begyndelse. Jeg sled som et 
bæst, men lige lidt gav den 
sig, og – uden at drage sam-
menligninger med Ernest 
Hemmingways ’Den gamle 
mand og havet’ i øvrigt – 

var det en hård kamp. Men 
som minutterne gik, løsne-
de fisken sit greb i bunden, 
og langsomt fik jeg den 
trukket op til overfladen. 
En stor hvid plamage viste 
sig nede i dybet – ’hold 
kæft, den er stor den her!”, 
tænkte jeg. Men i stedet 
for én stor fisk fik jeg ikke 
mindre end tre fine torsk 

op dernede fra, den ene 
endda en meget fin fisk.

Beruset af fiskelykke fort-
satte vi med at fiske resten 
af formiddagen, indtil 
klokken ringede til frokost. 
Michael havde taget en 
kæmpe portion sandwicher 
med, og efter at have spist 
fortsatte vi et par timer 
mere.

Sidste klemt på klokken
Så ringede klokken desvær-
re for sidste gang, og turen 
gik mod stranden igen. 
Denne gang var vandet 
næsten turkisfarvet, så selv 
Middelhavet måtte være 
misundeligt, solen skin-
nede fra en skyfri himmel 
og alle mand var glade og 
tilfredse. Nu ventede der så 
et par timers sejlads, før vi 
kunne skimte stranden og 
det lille fiskerleje.

Alt i alt en fantastisk dag 
– og det er ikke et ord, 
man bruger så tit her på 
egnen. En stor tak til FUT 
og ikke mindst Michael 
Jakobsen, som stod for 
dette arrangement. Og lige 
til sidst vil jeg tilføje: Hvor 
var det dejligt, at man ikke 
skulle køre til den anden af 
landet for at være med til 
et FUT-arrangement!

Af Carsten Søndergaard 
Andersen, Trægården Kås

Carsten Søndergaard 
Andersen – den stolte 
fisker med sin fangst.

Det hårde arbejde 
skal jo også gøres...
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Spejderne satte nye 
normer for trælasthandel
Spejdere kan mange ting – også drive trælasthandel!

Mens det meste af den 
danske trælastbranche var 
på sommerferie, blev en af 
Danmarks mindste og mest 
specielle trælasthandler 
etableret i Sønderjylland. 
Bag den nye trælasthandel 
stod Det Danske Spejder-
korps, der på korpslejren 
Blå Sommer 09 havde 
behov for en professionel 
håndtering af alle de ting, 
der skal til for at afholde en 
lejr med 19.000 deltagere.

Spejderne er kendt for 
at kunne mange mærke-
lige ting, men de ved også, 
hvornår man hellere må 
have fat i fagfolk. Og når 
fagfolkene endda er at 
finde i egne rækker, er det 
jo oplagt at spørge dem 
om de ikke vil hjælpe. Så 

opgaven blev hurtigt lagt 
i hænderne på Peter Lan-
dergren, der siden 1988 
har været i trælastbranchen 
og i dag er teamleder for 

internt salg hos Ivarsson i 
Rødekro.

– Det var jo svært at sige 
nej, når man er glad for sit 
fag og samtidig har været 

spejder siden 1975. Så jeg 
takkede ja til jobbet med 
Blå sommer, umiddelbart 
efter jeg stoppede i FUTs 
bestyrelse i 2006, fortæller 
Peter Landergren, der også 
er formand for Det Danske 
Spejderkorps’ Augusten-
borg Trop og Flok, hvor 
hans sønner nyder spejder-
livets prøvelser. 

Al fritid brugt
Siden Peter Landergren 
sagde ja, har han stort set 
brugt al sin fritid med at 
planlægge trælasthandlen 
på Blå Sommer. For at løse 
opgaven sommeren 2009 
tog Peter kontakt til nogle 
gamle spejderkammerater 
og blandt dem en tidligere 
kollega, Jørn Lassen-Sch-
midt, der er trælastdirektør. 

Han var nem at lokke. 

Blå Sommer
Blå Sommer 09 er Det Danske Spejderkorps’ landslejr, der 
afholdes hvert femte år. I år var der fokus på klima og miljø. 
Lejren havde besøg af 2000 udenlandske spejdere fra mere 
end 40 forskellige lande.

Ud af de 19.000 deltagere var de 2.000 frivillige hjælpere.

Lejren blev afholdt på Stevninghus og Holmgård ved 
Aabenraa, som Det Danske Spejderkorps selv ejer.

Læs mere om Blå Sommer på www.dds.dk/blaasommer

19.000 spejdere og ledere fik fantastiske oplevelser på Blå Sommer.
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Han er selv gammel spejder 
og hans familie skulle alli-
gevel på Blå Sommer. Og så 
kunne han jo ”lige så godt 
tage med…”. 

Trælasthandlen på Blå 
Sommer hed Service Cen-
tret og fungerede som en 
del af lejrens Tekniske 
Udvalg. Opgaven var at 
forsyne lejrens deltagere 
og aktiviteter med alt andet 
end mad, brænde og rafter 
– som spejderne jo stadig 
bruger en del af.

Inden lejren indgik Peter 
Landergren indkøbsaftaler 
med en række leverandører 
og forsøgte sammen med 
sit team af medhjælpere at 
planlægge, hvad der skulle 
tages hjem til lejren. For at 
gøre opgaven mere over-
kommelig fik man hovedle-
verandørerne til at tage sig 
af pakningen og leveringen 
til de enkelte grupper og 
aktiviteter for at lette distri-
butionen på lejren.

– Vi skulle bruge mange 
forskellige ting. Og fik 
blandt andet en god aftale 
med en af de lokale træla-

ster om levering af traditio-
nelle trælastprodukter. Så 
der var inden lejrens start 
livlig trafik af store lastbiler 
med paller pakket med 
plader, brædder og lægter, 
forklarer Peter Landergren.

Net-baseret bestilling
For at lette bestillingen blev 
der investeret i et net-base-
ret bestillingssystem, hvor 
grupper og udvalg kunne 
vælge mellem mere end 
15.000 varenumre. Denne 

investering bar frugt, og 
mere end 90% af alle bestil-
linger blev afgivet den vej.

Service Centret blev 
etableret i laden på Holm-

...fortsættes næste side

Selv om spejdere stadig er meget glade for rafter, skal der også en del plader, brædder og lægter til at etablere en korpslejr 
med 19.000 deltagere.

Store lejrarbejder – og her Blå 
Sommers vartegn – krævede mere 
end rafter og traditionel spejder-
udrustning.

Vores nuværende byggecenterchef har valgt at 
gå på efterløn, og vi søger derfor hans afløser.

Ønsker du et arbejde med personlige og faglige 
udfordringer, et arbejde hvor du har masser af 
spillerum til at udnytte nye muligheder og stor 
indflydelse på hverdagen, så kunne du være 
vores nye kollega.

Vi forventer:
At du har erfaring fra branchen, heraf gerne 
et par år som leder. Din alder er ikke det 
afgørende. 

Du er helhedsorienteret og i stand til hurtigt at 
danne dig et overblik, hvilket giver dig et solidt 
grundlag for løbende at udvikle forretningens 
sortiment, service og rådgivning i takt med 
kundernes behov. 

Bopæl på Langeland eller Sydfyn vil være at 
foretrække.

Vi tilbyder:
En udfordrende stilling i et miljø med stærk 
holdånd, dygtige arbejdskolleger og kort 
vej mellem beslutning og handling. Du får 
medindflydelse på en større renovering af vores 
nuværende byggecenter. Konkurrencedygtig 
løn, svarende til dine kvalifikationer.

Tiltrædelse senest 1. februar 2010.

Du er velkommen til at kontakte trælasthandler
Frits Feodor Nielsen på telefon 63512600/
21644672 eller prokurist Leif Johansen på 
telefon 63512601 for at høre mere om 
stillingen.

Læs mere om jobbet og om os på vores 
hjemmeside www.alfred-nielsen.dk

Send din ansøgning vedlagt relevante papirer 
senest den 15. oktober 2009 til
lfj@xl-langeland.dk eller pr. post til:

XL-Langeland Alfred Nielsen A/S er Sydfyns største XL-byggecenter, beliggende i dejlige omgivelser på havnen i Rudkøbing.
Vores byggecenter er på 1200 m2, derudover har vi et nyindrettet XL-Proffcenter på 350 m2.

Vi er medejer af Forenede Tømmerhandlere A/S, der består af otte XL-Byggecentre og Tømmerhandlere på Langeland, Fyn,
i Vestjylland og på Sjælland med en samlet omsætning over 500 mill.

XL-Langeland Alfred Nielsen A/S
Bellevue 5B · 5900 Rudkøbing

Att. Trælasthandler Frits Feodor Nielsen

Byggecenterchef søges til
XL-Langeland Alfred Nielsen A/S
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fortsat fra side 9:

Pæn omsætning
Inden lejren bestilte spejdergrupperne og udvalg omkring 
2400 varelinjer i ’lejr-trælasten’, og under lejrens 22 dage 
blev der derudover bestilt og udleveret 1200 varelinjer, som 
gav en samlet omsætning på knap 2 mio. kr

gaard, der er den ene af de 
to gårde, som Det Danske 
Spejderkorps har på ejen-
dommen Stevninghus, der 
ligger ved Hostrup Sø lige 
mellem Krusaa og Aaben-
raa.

Laden rummer normalt 
traditionelt spejdergrej som 
telte, økser, spader og koge-
sæt, men blev nu udvidet 
til en ”blandet landhandel 
med speciale i trælast” og 
en stab af venlige og hjælp-
somme medhjælpere, der 
kun kendte en trælasthan-
del fra kundesiden. Men 
det fungerede fint.

Alligevel kom der mange 
overraskelser og sære opga-
ver, da deltagerne ankom 
til lejren og gik i gang med 
etableringen.

– Vi havde det hele: 
branddaskere, koste, span-
de, el– og håndværktøj, 
kontorartikler, rengørings-
midler… You name it. Så 
Jørn og en spejderleder, 
der til daglig er kørselschef 

i en af landets største vogn-
mandsforretninger, måtte 
finde deres truckcertifika-
ter frem og selv sætte sig 
bag rattet på gaffeltrucken 
for at klare efterspørgslen, 
smiler Peter Landergren.

Sjove skaffevarer
– De ting, vi ikke havde 
på lager, skaffede vi oftest 
samme dag eller senest 

dagen efter fra Aabenraa 
eller Sønderborg. Opga-
verne var afvekslende og 
leverandørerne meget 
hjælpsomme. Vi tømte 
store dele af Sønderjylland 
for markeringsbånd og -
pæle til opmærkningen af 
lejr– og parkeringspladser, 
tømte legetøjsforretninger 
og supermarkeder for spil-
lekort til nogle spejderop-
gaver; samt de fleste forret-
ninger for koste, toiletbør-
ster og engangsklude.

– Vanskeligste skaffevare 
var nok 50 meter 10 mil-
limeter stålwire til en svæ-
vebane – men det lykkedes 
da til tiden og i løbet af et 
døgn, smiler Peter Lander-
gren, der som sit team satte 
en ære i at løse opgaverne 
– jo vanskeligere, jo bedre.

Under og efter lejren lå 
der mange timers papirar-
bejde, for selv om det er 
spejdere på lejr, skal der jo 
være orden i økonomien, 
så regningerne betales af 
de respektive bestillere. 
Alt det er på plads nu, så 

En klatrevæg kræver masser af plader, lægter og skruer.

alle børn og voksne kan se 
tilbage på en vellykket lejr 
med masser af gode udfor-
dringer.

Og den lille trælasthan-
del på Holmgaard. Ja, den 
lukkede samtidig med 
lejren efter kun 22 åbnings-
dage. Og Peter Landergren 
understreger, at Det Dan-
ske Spejderkorps på ingen 
måde har planer om at 
blive en ny aktør i den kon-
kurrenceprægede trælast-
branche. Men hvis nogen 
spørger, om Peter, Jørn og 
resten af teamet vil være 
med i en ny trælasthandel 
på næste Blå Sommer. Tja...

– Ja, så tror jeg, de fleste 
af os siger ja, tak igen, slut-
ter Peter Landergren med 
et smil.

Af Per Raahauge

Peter Landergren (th) havde 
på Blå Sommer 09 ansvaret 
for, at alle spejdergrupper og 
lejrens aktiviteter fik alle de 
materialer, de havde behov for, 
mens Jørn Lassen-Schmidt frisk 
sprang til og blev en del af holdet 
bag Danmarks mærkeligste 
trælasthandel.
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Hvorfor ikke blive
en del af løsningen?

Hvis du er elev indenfor salg, kontor eller lager er det en god idé
at blive medlem af det faglige fællesskab. For kun 95 kroner om måneden bliver du

sikret i dit elev- og arbejdsforhold, og samtidig får du en række fordele. 
Og så er det endda fradragsberettiget!

Ring på telefon 70 11 45 45 og hør nærmere, eller tjek ind på www.bygogbo-hk.dk

HANDEL
BYG & BO

Landsforeningen for byggemarkeder, trælasthandlere og møbelbutikker ra
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FUT’ere på besøg i Skuespilhuset
Med næsten fuldt hus tog 
FUT imod i det nye Skue-
spilhus i København fredag 
den 26. juni 2009.

I alt 26 FUT-medlemmer 
og ledsagere deltog i en 
rundvisning i dette flotte 
hus, som indeholder tre 
scener til de forskellige 
forestillinger.

Alle tre scener blev frem-
vist og gennemgået nøje, 
fulgt af en omfattende 
fortælling omkring opbyg-
ningen af Skuespilhuset i 
sin helhed. Rundvisningen 
gav os alle et godt ind-
blik i bevæggrundene for 
opbygningen af huset, samt 
ikke mindst nogle gode 
informationer omkring de 
større processer, som man 
har måttet igennem – både 
hvad angår valg af bygge-
materialer samt for hele 
tiden at holde sig for øje, 
at huset skal være en arki-

tektonisk perle, kombineret 
med de praktiske udfor-
dringer, man stod over for.

Skuespilhuset rummer 
’store scene’ med plads til 
650 tilskuere og en mindre, 
fleksibel portscene med 
plads til 250 tilskuere, samt 
ikke mindst en lille scene 
– den såkaldte intime scene 
– med plads til kun ca. 100 
tilskuere.

Rundvisningen gav des-
uden et kik på ’komman-

dobroen’, hvor ledelsen til 
skuespillerhuset hører til 
– i øvrigt på samme etage, 
hvor skuespillerne har 
omklædning, kantine og et 
roligt og yderst flot afslap-
ningsområde med kik til 
Københavns Havn.

Efter rundvisningen blev 

nogle tilbage og nød en 
dejlig middag i Restaurant 
Ofelia, ligeledes med direk-
te udkik til Københavns 
Havn, hvorefter arrange-
mentet sluttede først på 
aftenen.

FUT takker for den store 
deltagelse i arrangementet, 
og vi håber, at medlemmer-
ne syntes, at det var besøget 
værd – også dem, som kom 
helt fra Nordjylland! Vi ses 
til næste FUT arrangement.
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DATO OG STED
Torsdag den 24. september 2009
kl. 17.00-20.00

Dansk VinCenter
Byvej 55, Avedøre Landsby
2650 Hvidovre

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 17. september 2009

INFO
Annette Maktabi, tlf. 4245 9966
ama@fut.dk

LINKS
www.vincenter.dk

Vinsmagning - Dansk Vincenter
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 17. SEPTEMBER 20091

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i besøget hos 
Dansk Vincenter i
Hvidovre torsdag den 
24. september 2009.

Nåede du det ikke sidste 
år?

Så skynd dig at tilmelde 
dig i år. Torsdag den 24. 
september skal vi igen til 
Hvidovre og opleve dansk 
vinproduktion, kigge på 
vinmarker og se, hvordan 
man frembringer danske 
vine.

FUT inviterer dig med til 
Dansk Vincenter i Hvidov-
re, hvor vi naturligvis også 
skal smage på vinen.

Brug en aften på at lære 
lidt (mere) om vin, og især 
om danske vine. Der vil 
også blive serveret et lille 
ost/pølsebord.

Vi går inde-tiden i møde, 
hvor vi skal sidde foran pej-
sen – ups, TV’et - og nyde 
et godt glas vin, måske fra 
en dansk vinbonde.

Nåede du det ikke sidste år...
– så er chancen her igen:

Vinsmagning på 
dansk vingård

Besøget på Dansk Vin-
center bliver sikkert lige så 
festligt og spændende som 
sidste år.
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Fabriksvej  .  Pindstrup  .  8550 Ryomgård  .  Tel. 8974 7474  .  Fax 8974 7496  .  novopan@novopan.dk  .  www.novopan.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.

Trægulve
- dit naturlige valg

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

● Høj service og kvalitet 
● Dag til dag levering
● Direkte levering på byggeplads - uden merpris
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Som et led i den omfat-
tende klima- og miljødebat, 
som optager samfundet for 
øjeblikket, byder FUT vel-
kommen hos Superwood i 
Hampen.

Her skal vi på tætteste 
hold opleve verdens første 
kommercielle anlæg inden 
for miljøneutral impræg-
nering af træ. Med andre 
ord imprægneres træet 
fra Superwood helt uden 
brug af tungmetaller, og 
der efterlades heller ingen 
form for organiske opløs-
ningsmidler i træet.

Tag med FUT til en rigtig 
miljødag og oplev fremti-
den inden for miljøvenlig 
imprægnering af træ.

Besøg hos
En rigtig miljødag: DATO OG STED

Tirsdag den 29. september 2009
kl. 14.30-17.30

Superwood
Palsgaardvej 3,
7362 Hampen

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 22. september 2009

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

LINKS
www.superwood.dk

Besøg hos Superwood
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 22. SEPTEMBER 2009!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i besøget hos 
Superwood tirsdag den 
29. september 2009.

Her er et legehus opført i Superwood.
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Parador Danmark A/S | A.C. Illums Vej 8 | 8600 Silkeborg | Tlf. +45 86 82 70 80 | Fax +45 86 82 70 40 | info@parador.dk | www.parador.dk

• 147 typer massive trægulve
• 163 typer laminatgulve
• 132 typer lamelparket
• 6 typer terrasseplanker
• 189 typer væg- og loftpaneler
• 100% PEFC
• Design
• Innovation
• Dybt og bredt udvalg
• ProAir system
• ArtPrint teknologi
• 4 sidet click-system
• Altid frit leveret
• Aldrig anbrudstillæg
• Made in Germany

Tjek www.skifttag.dk når du skal udskifte tag, 
gavle, sternbrædder mv. med stærke, miljøvenlige og 
vedligeholdelsesfrie byggematerialer
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DATO OG STED
Mandag den 12. oktober 2009
kl. 18.00-21.00

Ringsted Dansecenter
Vibevej 6, 4100 Ringsted

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 1. oktober 2009

INFO
Glenn Johansen, tlf. 3094 4251
gej@fut.dk

Vild med dans - med FUT i Ringsted
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 1. OKTOBER 2009!

Ovenstående FUT-
medlem + partner 
ønsker at deltage i
’Vild med dans’ arran-
gementet mandag den 
12. oktober 2009 i 
Ringsted.

Nu nærmer tiden sig, hvor 
de kendte igen skal ud 
at svinge træbenet i TV2s 
populære serie ‘Vild med 
dans’, der hen over efter-
året løber over skærmen 
for sjette gang.

Hvis det går, som det 
plejer, vil flere hundrede 
tusinde seere følge med 
fredag efter fredag for at 
se, om de kendte kan andet 
og mere end det, som de 
er blevet kendte for. Sam-
tidig vil der opstå snak 
i kantinen, på pladsen 
og andre steder om 
foxtrot, jive, paso 
doble og alle de 
andre former for 
dans.

Derfor har 
vi fra FUTs side 
besluttet, at vi vil give vores 
medlemmer en chance for 
at lære de grundlæggende 
trin i flere af dansene, så 
I er klar til firmafesten, 
julefrokosten eller familie-
festen.

Vild med dansVild med dans
Så går det løs i Ringsted:

Tag derfor fat i din part-
ner og tilmeld jer vores 
dansearrangement i Ring-
sted mandag den 12. okto-
ber, selvfølgelig med en 
professionel danseinstruk-
tør. Og hvem ved - måske 

bliver der også mulighed 
for at lære de forbudte trin!

Vi danser i 2 x 45 minut-
ter, og der vil undervejs bli-
ve serveret en let sandwich 
og en vand.
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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



Tilmeldingskupon...

47436-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!
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DATO OG STED
Fredag den 23. oktober 2009
kl. 18.00-20.00

Sigurd Müllers Vinhandel A/S
Otto Mønsteds Vej 2,
9200 Aalborg SV

PRIS
Arrangementet er gratis for FUT-med-
lemmer. Evt. ledsager kr. 150,-.
Tilmelding er først endelig, når evt. 
ledsagerbetaling er modtaget.
Den efterfølgende fællesspisning er 
for egen regning.

TILMELDING
Senest 9. oktober 2009

INFO
Michael Jakobsen, tlf. 2496 3435
mja@fut.dk

LINKS
www.smv.dk

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i ’Verden rundt 
med vine’ fredag den 
23. oktober 2009.

❑ Jeg har en
 ledsager med *)

Verden rundt med vine
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

*) Tilmelding er først 
gældende, når der er 
indbetalt kr. 150,- til 
Nordea konto 2237 
1519 394 665 med 
tydelig angivelse af 
navn, medlemsnr. og 
arrangement.

Verden rundt med vine...
Fredag den 23. oktober 
kan du komme til en 
spændende vin-aften ved 
Sigurd Müllers Vinhandel 
i Aalborg, hvor der bliver 
mulighed for smage nogle 
fremragende vine under 
temaet ’verden rundt med 
vine’.

Aftenens ’rejseleder’ er 
Bendix, der siden 1969 har 

medlemmer. Evt. ledsager 
kr. 150,-.

Der vil blive arrangeret 
fællesspisning for egen 
betaling  i Aalborg efter 
vinsmagningen - huske at 
meddele, om du/I vil del-
tage. Der bestilles bord til 
kl. 20.30.

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

❏ Jeg/vi deltager i fællesspisningen for egen regning

opbygget en solid viden om 
alverdens vine. Aftenens 
smagning består af to hvid-
vine, fire rødvine samt én 
portvin.

Glæd dig til denne aften 
- de vine, vi skal smage, er 
ud over det sædvanlige, 
Max. 24 deltagere - tilmel-
ding efter først-til-mølle 
princippet. Gratis for FUT-

Lad dine smagsløg 
få en oplevelse:

Foto: cwd/Dreamstime.com
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...fortsættes næste side

Lørdag den 7. november er Timberman 
Denmark A/S vært for årets general-
forsamling, og Mariager Fjord Golfklub 
danner ramme om dagen.
Traditionen tro afholdes 
generalforsamlingen i år 
vest for Storebælt. Vi skal til 
Østjylland, hvor årets vært 
– Timberman Denmark 
– har valgt at lade dagen 
foregå i Mariager Fjord 
Golfklubs smukke lokaler, 
hvor træ gulvene naturligvis 
er leveret af Timberman.

Timberman Denmarks 
hovedprodukter er trægul-
ve og tilbehør, decorgulve, 
etagetrapper, lofttrapper 
og skunklemme samt tilbe-
hør, plus alusystemet Prova 
gelændersystem.

Det bliver en spændende 
dag, som ud over selve 
generalforsamlingen, over-
rækkelsen af FUT Fagprø-
vepris og en præsentation 
af Timberman også byder 

på gode muligheder for 
networking samt et for-
rygende foredrag ved Tor-
bjørn Jørgensen med tema-
et ’Forandring og nytænk-
ning i et svært marked’.

Efter selve dagens pro-
gram er der for golfspil-
lerne blandt deltagerne 
mulighed for at gå en 
runde på banen, og for evt. 
uøvede vil det være muligt 
at prøve udslagsbanen og 
finde ud af, om det nu også 
er så svært at ramme den 
lille bold ordentligt!

Golf og Timberman
Mariager Fjord Golfklub 
er mere end blot en golf-
bane. Det er et anlæg med 
en 18-hullers golfbane, en 

9-hullers pay & play-bane, 
træningsfaciliteter samt 
klubhus med tilhørende 
restaurant, hvor der er 
plads til arrangementer for 
op til 180 gæster. En perle 
med udsigt over Mariager 
Fjord.

Se evt. hjemmesiden 
www.mfgk.dk.

 Timbermans hovedak-
tionærer  – Keld, Bjarne og 
Ole, der alle har været med 

fra firmaets start – er også 
ivrige golfentusiaster og var 
derfor med på ideen, da 
de i 2005 blev spurgt, om 
de ville tegne aktier i et nyt 
golfprojekt ved Mariager 
Fjord. Initiavet var taget af 
en række lokale investorer 
med Østjysk Bank i ryggen.

Resultatet blev, at Tim-
berman både blev investor, 

Generalforsamling 2009Generalforsamling 2009
i golfens tegni golfens tegn

Timberman Marineplank i keruing prime, 
lud- og oliebehandlet hvid. Marineplanken er 
her lagt med sort gummiliste.

Herunder : Timberman Spindeltrappe Milano 
med trin og håndliste i massiv eg. Gulvet er 
en Timberman Slotsplank i eg accent børstet, 
Mathon matlak hvid.



Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47436-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!Tilmelding på

www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen
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Generalforsamling 2009
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 30. OKTOBER 2009!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i Generalfor-
samling 2008 lørdag 
den 7. november 2009 
hos Timberman Den-
mark i Hadsund.

DATO OG STED
Lørdag den 7. november 2009
kl. 10.30-15.30

Mariager Fjord Golfklub
Mariagervej 101, 9560 Hadsund

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 30. oktober 2009

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

LINKS
www.timberman.dk
www.mfgk.dk
www.sitewise.dk/torbjorn_jorgensen/
   torbjorn_jorgensen.php

Kl. 10.30-11.00 Ankomst.

Kl. 11.00-12.00 FUT generalforsamling, herunder
  uddeling af FUT Fagprøvepriser ’09.

Kl. 12.00-13.00 Frokost med networking.

Kl. 13.00-13.45 Timberman på trapperne – så let
  er det at sælge trapper!

Kl. 13.45-14.00 Pause med mulighed for networking
  og evt. høre lidt om golf.

Kl. 14.00-15.30 Forrygende foredrag ved
  Torbjørn Jørgensen med temaet:
  ”Forandring og nytænkning i et
  svært marked”.

Kl. 15.30 Afslutning. For golfspillere vil der
  være mulighed for en runde golf.
  For evt. uøvede vil der være mulig-
  hed for at prøve udslagsbanen.

PROGRAM (med forbehold for ændringer)

Dagsorden:
Generalforsamling har flg. dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af budget/visioner for 2009/2010.
5. Behandling af indsendte forslag. Forslag skal være besty-

relsen i hænde senest 1. oktober 2009.
6. Valg af bestyrelse.

Anders Bilstrup og Claus Wiuff udtræder.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

fortsat fra side 19:

Generalforsamling 2009

sponsor og flittig bruger af 
anlægget, som stod færdigt 
den 1. september 2007. 
I indgangspartiet samt i 
hele restauranten ligger 
der naturligvis Timberman 
trægulve – og vel at mærke 
gulve, der kan holde til lidt 
af hvert. Timberman benyt-
tede nemlig lejligheden 
til at få produceret et træ-
gulv, som kan holde til den 
trafik med golfsko, som 
et golfanlæg jo kræver, og 
resultatet blev et lamelop-
bygget lamelplank i træsor-
ten Keruing, som ellers kun 
kendes fra bolværk og som 
bund i skibscontainere og 
lastbiler.

På golfklubbens terrasse 
blev det planker i Ipe, en 
meget hård og vejrbestan-
dig træsort, der sammen 
med teak er den bedst 
egnede træsort til udvendig 
brug, og som vel at mærke 
kun koster det halve af 
teaktræ!

Læs programmet her på 
siden – og tilmeld dig i god 
tid. På gensyn i det smukke 
østjyske landskab!



Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47809-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!Tilmelding på

www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen
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DATO OG STED
Onsdag den 25. november 2009
kl. 17.00

Dansk Design Center
H. C. Andersens Boulevard 27,
1553 København V

PRIS
Arrangementet på Dansk Design Cen-
ter er gratis. Det efterfølgende besøg i 
Tivoli er for egen regning.

TILMELDING
Senest 14. november 2009

INFO
Annette Maktabi, tlf. 4245 9966
ama@fut.dk

LINKS
www.ddc.dk
www.tivoli.dk

Dansk Design Center og Tivoli
HUSK - TIVOLI-BESØG FOR EGEN REGNING!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 14. NOVEMBER 2009!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i besøget på 
Dansk Design Center 
onsdag den 25. novem-
ber 2009 kl. 17.00.

FUT har gjort det muligt 
for dig at komme ind og se 
den meget omtalte udstil-
ling ”It’s a small world!”. 
Det sker onsdag den 25. 
november og giver svar på 
spørgsmålene::

Hvordan arbejder fremti-
dens designere? 

Hvordan forholder dansk 
design sig til globale spørgs-
mål som bæredygtighed, ny 
teknologi og forbrug?

Udstillingen udfordrer 
den danske designtradition 
og undersøger fremtidens 

Besøg i Dansk Design Center, 
Tivoli-tur og glögg - lyder det 
ikke som en hyggelig aften?

designpraksis i et globalt 
perspektiv.

Efter rundvisningen, 
som varer en time, går vi 
over i Tivoli, hvor vi skal 
nyde glögg og æbleskiver 
- og ikke mindst nyde den 
smukt julepyntede have.

 Rundvisningen på Dansk 
Designcenter vil være gra-
tis, og du er velkommen til 
at inviterer familie/kolleger 
med. Turen i Tivoli er for 
egen regning.

På gensyn til en hyggelig 
aften!



Tilmeldingskupon...

47436-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!
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FUT-Cup 2010

Efter at Trælast Cup har 
ligget stille i nogle år er 
FUT - efter konstruktiv dia-
log med de tidligere arran-
gører, Steffen Simonsen 
og Lars Andersen – nået 
til enighed om at afholde 
stævnet igen, men under 
det nye navn FUT-Cup 
2010.

Stævnet, der afholdes 
søndag den 28. februar 
2010 i Blovstrød Hallen i 
Allerød, er for alle trælast- 

og byggemarkedsansatte, 
og deltagelse sker under 
forretningsnavn. Stævnet 
er altså IKKE kun for FUT-
medlemmer. 

Vi har valgt at placere det 
første stævne på Sjælland 
af den simple grund, at der 
er en tradition for dette 
stævne netop her. 

Der spilles efter kendte 
SBU-regler, og stævnet vil 
blive dømt af rigtige dom-
mere. Stævnet vil blive 

DATO OG STED
Søndag den 28. februar 2010

Blovstrød Hallen
Sortemosevej 20,
3450 Allerød

PRIS
Deltagerpris pr. firmahold kr. 500,-.
Tilmelding er endeligt bindende efter 
15. januar 2010, hvor betaling skal 
være sket.

TILMELDING
Senest 15. januar 2010

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

Jeg ønsker at 
tilmelde:

_____ stk. hold til

FUT-Cup 2010
søndag 28. februar 
2010 i Allerød

Tilmelding er først 
gældende, når der er 
indbetalt kr. 500,- pr. 
hold til Nordea konto 
2237 1519 394 665 
med tydelig angivelse 
af navn, medlemsnr. og 
arrangement.

FUT-Cup 2010 - indefodbold
HUSK AT INDBETALE KR. 500,- PR. HOLD!

afviklet som en herretur-
nering, men piger er selv-
følgelig velkomne – endda 
med specielle fordele til 
dem.

Deltagerprisen pr. hold 
er kr. 500,-.

Reglement samt kamp-
program vil blive udsendt 
ultimo januar 2010.

FUT ser frem til stor til-
slutning til en anderledes 
branchedag.

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

Navn på hold:

For hele trælast- og bygge markeds branchen 
’genopliver’ FUT nu den tidligere Trælast Cup.
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra onsdag den 9. september 2009 kan du på www.fut.dk tippe 3 rigtige
og deltage i konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand

Sidste frist for svar er mandag den 19. oktober 2009

Vinderne af sidste runde: Peter Gade Erik Pors Dennis Bach Olesen
 5690 Tommerup 8381 Tilst 9000 Aalborg

Nyt fra FUT-sekretariatet
Velkommen tilbage fra 
ferie. 

TUN har her efter ferien 
ansat en ny elev – Julie A. 
Hein. Hun vil med tiden 
blive en vigtig del af FUT-
sekretariatet og vil sidde 
parat til at svare på alle 

jeres spørgsmål om med-
lemskab, arrangementer og 
abonnement. Så tøv ikke 
med at ringe.

Husk at www.fut.dk også 
altid er spækket med god 
information om FUT.

+ popcorn og sodavand!

  Gratis 

medlemskab

Husk at
elever får...

...i hele elevperioden!

Indmeldelse på www.fut.dk

Er eleverne på din arbejdsplads
medlemmer af FUT?

OBS!
Det er en forudsætning for 

kontingentfritagelsen, at FUT-
sekretariatet modtager en kopi af 

uddannelsesaftale!

Marianne Mouritzen (tv) og TUNs nye elev, Julie A. Hein, der fremover vil 
blive en vigtig del af FUT-sekretariatet.

FUT-sekretariatet - tlf. 4580 7877
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Du kan allerede nu begynde
at glæde dig til to store arrangementer

næste år:

Studietur Danmark 2010

FUT Stortur til Canada 2010

Besøg hos Superwood i Hampen 29.09.2009 22.09.2009
Claus Wiuff

Tlf. 2010 2561

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

Vinsmagning på Dansk Vincenter
i Hvidovre

24.09.2009 17.09.2009
Annette Maktabi

Tlf. 4245 9966

Vild med dans, Ringsted 12.10.2009 01.10.2009
Glenn Johansen

Tlf. 3094 4251

Verden rundt med vine, Aalborg 23.10.2009 09.10.2009
Michael Jakobsen

Tlf. 2496 3435

Generalforsamling 2009 hos
Timberman Denmark i Hadsund

07.11.2009 30.10.2009
Claus Wiuff

Tlf. 2010 2561

Besøg på Dansk Design Center
og derefter Tivoli-tur

25.11.2009 14.11.2009
Annette Maktabi

Tlf. 4245 9966

FUT-Cup 2010, indefodboldstævne
i Blovstrød Hallen, Allerød

28.02.2010 15.01.2010
Claus Wiuff

Tlf. 2010 2561




