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Velkommen til det første
af årets tre FUT blade
Jeg vil starte med at se tilbage på året, der er gået og de arrangementer, der med stor succes har været gennemført. Der
har været tur til Irland med Rias, fodboldtur til Amsterdam,
elevtur til Sverige og tur til München med V. Meyer, og året
sluttede af med generalforsamlingen hos Lindab. Alle disse
arrangementer blev gennemført i samarbejde med flere af
vores erhvervsklubmedlemmer. Uden deres medvirken kunne arrangementerne ikke gennemføres, så en stor tak skal
lyde herfra!
Vores tidligere formand har i en leder udtalt ”Vi vil dø
med støvlerne på”. Et citat der blev brugt, efter det havde
været oppe til diskussion, om foreningen skulle nedlægges
eller fortsætte. Enden på diskussionen blev, at FUT selvfølgelig skal fortsætte. Derfor vil den nye bestyrelse fortsat arbejde på at udvikle FUT, således at vi også i fremtiden er en
naturlig faglig partner og socialt mødested for vores branche.
I år skal vi bl.a. fejre FUTs 65 års jubilæum. Men inden vi
når der til, er der allerede en del spændende arrangemen-
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Det bæredygtige spor

ter, der skal gennemføres. Vi har her i februar en tur i samarbejde med Icopal: 2 lande på 2 dage, en tur til Tyskland
og Belgien. Så er det tid til BYGGERI’16, hvor FUT også
er at finde på standen sammen med Danske Byggecentre.
Årets elevtur, som snart skal planlægges, er i år for Byggemarkeds-eleverne. For eleverne er det også snart tid til årets
Grand Prix i gokart.
En anden FUT tradition er 50+ frokost arrangementet.
Som tidligere skrevet skal vi udvikle os, og derfor er det besluttet, at det i år ændres til at være en frokost for branchen.
Så der vil være masser af muligheder for at mødes med nye
såvel som gamle kolleger fra branchen i 2016.
Eleverne skal fortsat være i fokus, og det skal være således,
at alle nye elever i branchen skal have kendskab til FUT! De
skal gennem hele deres elevforløb møde FUT og opleve, at
vi fra FUT tager aktiv del i deres uddannelse, men også at vi
fra FUT er et naturligt fagligt og socialt mødested. Foruden
at kunne følge os på Facebook vil FUT også være til stede og
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FUT bladet til alle !

deltage i arbejdet omkring elev-uddannelsen ude på fagskolerne i Odder og
Mommark, ligesom vi arrangerer elevtur og hyggearrangement. Derved kan
vi være med til at skabe opmærksom
omkring, hvem FUT er, hvad vi står for,
og forhåbentlig også skabe interesse for
at nye kræfter vil fortsætte i vores branche fremadrettet og meget gerne også
kunne tage del i arbejdet omkring FUT
i fremtiden
På generalforsamlingen kunne vi
byde velkommen til Michelle Olsen,
René Nissen og Kenneth Osbæck, som
blev valgt ind i bestyrelsen. Vi måtte
ved samme lejlighed sige farvel til Jesper Hedensted, som efter 2 år i bestyrelsen valgte at stoppe. Kort tid efter
generalforsamlingen meddelte Stephan
Thomsen, at han havde fået nyt job
uden for branchen, og derfor måtte
trække sig fra bestyrelsen. Vi har derfor
valgt at indkalde vores suppleant Niels

Efter et forsøg i 2015 med at FUT
bladet blev udsendt til alle byggemarkeder og trælaster der er medlemmer i Danske Byggecentre, har
bestyrelsen besluttet at fortsætte
dette i 2016.
Det er vigtigt for os at så mange
som muligt får kendskab til FUT og
de aktiviteter vi har.
Så fremover vil der blive udsendt
et blad til alle medlemsforretninger, som kan lægge i kantinen, til
fælles læsning.
Jørgen Lerche-Thomsen som nyt medlem i bestyrelsen. Der skal lyde en stor
tak til Jesper og Stephan for jeres indsats og arrangement i FUT.
Med disse ord vil jeg slutte med at
ønske dig et godt nytår. Jeg håber meget, vi ser dig som deltager ved vores
arrangementer og rejser i 2016.
Med venlig hilsen

Vi ved alle at der dagligt kommer
besøg i kantinen af leverandører,
kunder som sikkert også læser i de
blade der lægge fremme, så jo flere der læse om FUT jo mere ”kendte” blive vi og jo større tilslutning
får vi til vores arrangementer.

Så rigtig god læselyst.

Jim Linderod Christiansen
Formand

Hæng ud med kollegerne
Vi ved, at du sidder helt ude på kanten for at komme
med branchekollegerne til Skandinaviens vigtigste
fagmesse for byggevarer med temaet: Klima, energi
og miljø. Men messen er først:

1.-4. MARTS I MESSE C, FREDERICIA
SÅ INDTIL DA KAN DU UDNYTTE TIDEN MED:

› At læse mere og udskrive dit gratis adgangskort på byggerimessen.dk
› At downloade vores app: BYGGERI-messen
› At følge os på Facebook: ”byggerimessen”

HUSK, at der er fri adgang for fagfolk - tirsdag-fredag kl. 09.30 - 17.00
VIND EN VIP FODBOLDTUR TIL MANCHESTER UNITED
FOR 6 PERSONER MED OVERNATNING OG FLY

(Værdi ca. kr. 40.000) Se hvordan på www.byggerimessen.dk

BYGGERI’16
APP

ARRANGØR: DANSKE BYGGECENTRE

Registrer dig og udskriv
dit adgangskort

•

TLF.: 45 80 78 77

•

INFO@BYGGERIMESSEN.DK
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Branchefrokosten

✘

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 28. maj 2016
for da mødes branchen i Grøften, Tivoli, kl. 12.30.

Nogle er erhvervsaktive, andre pensionister, enkelte har fået job udenfor branchen,
men et er fælles: en årrække som aktiv i vores dynamiske branche.
Om du var/er forvalter, lagermand, ejer, sælger, bogholder, ansat i detail eller en gros er uden
betydning – du er velkommen, når godt humør og forventninger medtages.
Tidligere talte vi om Branchefrokost 50+, der udelukkede nogle fra at deltage, og det er jo på
ingen måde ideen. Til gengæld er det heller ikke et ungdomstræf, så vi har åbnet for at de ”lidt”
yngre også kan deltage. Derfor nu bare Branchefrokosten.

Program for dagen:

Tilmelding:

Emeritus Jens Kruuse, som i mange år drev
trælast en gros, holder en kort tale til forsamlingen, der de senere år har talt helt op
til 6-8 kvinder blandt de godt 60 fremmødte.
Herefter vil der være hygge og høj stemning
de næste 2-3 timer - kortvarig afbrudt af
sang og måske en lille tale?
Tidligere år er deltagerne set forlade Grøften i små grupper spejdende efter nye ”muligheder”.

Du skal være tilmeldt for at kunne deltage,
hvilket sker til Marianne Mouritzen, Danske
Byggecentre, på tlf. 45 80 78 77 eller mail
mm@bdb.dk.
Pris: 300,- kr., der alene dækker frokosten.
Drikkevarer er for egen regning. Beløbet
indbetales på konto i Nordea 2237 1519
394 665.
Sidste frist for tilmelding er 4 maj.
Efter denne dato returneres indbetalte deltagergebyr ikke.

Hørt i ballongyngerne:
… det er en eftermiddage som mange ser
frem til. Foruden selve frokosten er der jo
rig lejlighed til at se om øllet på Færgekroen
stadig er velsmagende …

så mange kan mødes på kryds og tværs uden
skelen til dåbsattesten. Vi glæder os til en
hyggelig eftermiddag …

... yngre får her på rekordtid et pift af fortiden og nutiden ...

Gruppen bag invitationen er:
Palle Thomsen, DB
Jens Kruuse (tidl. Trægolf)
Jim Linderod Christiansen, FUT
Christian Bisgaard (tidl. STARK)
Marianne Mouritzen, DB/FUT og
Peter Odsgard, PUFF.

… FUTs formand: stor glæde igen at være
medvært på Branchefrokosten. Glædeligt at

Vil du tale med eller hører historier fra tidligere år, så kontakt Peter på tlf. 28 19 87 10.

... man får et mere afslappet forhold til sine
tidligere konkurrenter … og møder kolleger
fra de glade dage …
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Fra frø til øverste hylde
Selv om hun startede som elev i en tømmerhandel og har haft en
karriere de færreste tør drømme om, så har topdirektør i Lindab
koncernen Mette Brøndum aldrig set sig selv som en med store ambitioner. Men hun har altid blandet sig og elsker at få ting til at ske
Af Johannes H. Nørgård
Frosten bider, sneen fyger, og det er endnu mørkt denne tidlige tirsdag morgen,
hvor 52-årige Mette Brøndum sidder på
sit kontor og ordner mails. De skal klares, inden hun skal videre med flyveren
til England. Her skal hun mødes med de
to landechefer Iain og Mike. Til to dages
snak om, hvordan de kom ud af 2015
til fokusområder for i år finansielt, markedsmæssigt og organisatorisk tilsat lidt
idéudvikling. Det går der to dage med,
inden flyveren vender hjemad igen. Det
er ikke noget særligt. Det er bare en del
af jobbet som administrerende direktør
for Lindab i hele Danmark samt Storbritannien, Irland, Belgien og Holland. En
koncern der på verdensplan har mere en
5.000 ansatte og i 2014 omsatte for syv
milliarder svenske kroner.
Trods den stramme tidsplan vil hun
gerne snakke med FUT-bladet. Den slags
skal der være tid til også til spørgsmålet,
om det var det kongerige, hun drømte
om, da hun i 1982 fik en plads som kontorelev i Randers Aktie-Tømmerhandel.
- Slet ikke. Jeg var 18 år og ville være
datamatiker, for det havde jeg hørt, der
var fremtid i, og Randers Aktie-Tømmerhandel var en stor arbejdsplads med egen
EDB-afdeling, siger hun og ler.

Det første spring

Egentlig var det forældrenes nabo, der
var kørselsforvalter i tømmerhandlen,
der mente, at en elevplads her lige måtte
være noget for hende. Så hun skrev en
ansøgning og fik som den allerførste på
handelsskolen en læreplads det år. Efter

- Jeg har aldrig
haft ondt i maven
over at skulle tage
beslutninger. For
hvis jeg har gjort mit
forarbejde og synes,
mine beslutninger
virker rigtige, så
tror jeg på, at mine
beslutninger er ligeså
gode som alle mulige
andres, siger Mette
Brøndum.

en tur i debitor- og kreditorbogholderiet
kom hun så endelig op i EDB-afdelingen.
Der sad 14 damer og tastede ordrer ind,
mens snakken gik, for de havde en mening om alting, alt og alle.
- Det var for meget hønsegård, så jeg
var der kun i 14 dage. Jeg har nok altid
haft det bedst i en mandeverden, hvor en
skovl er en skovl. I stedet fik jeg så tilbudt
at blive salgsassistent nede i hårdttræsafdelingen, som købte ind fra hele verden
og solgte videre til bådebyggere samt
møbel- og køkkenfabrikker.
Men Mette Brøndum regnede ikke
med at kunne blive efter endt læretid,
så hun søgte ind på Handelshøjskolen i
Aarhus som datamatiker og kom ind. Da

Bevidst valg af netværk

Der er ikke tid til mange netværk, og Mette Brøndum har derfor valgt netværk, hvor hun fagligt kan bidrage med noget og får noget igen. Her er hendes netværk: Ud over direktørposten sidder hun i Lindab A/S bestyrelse, i
bestyrelsen for produktionsvirksomheden Lachenmeier Monsun A/S, Byggebasen, DI Bygs bestyrelse samt Udvikling Vejen.
Her er hun en ambassadør for Lindab, søger indflydelse og holder sig her orienteret om, hvad der foregår i branchen, hvad der er på vej, og hvor der ligger
nogle udfordringer. Det bringer hende også tæt på kunderne, for eksempel
tømmerhandlerne i Byggebasen.

hun glædestrålende kom på arbejde og
fortalte det, var reaktionen overraskende.
De syntes, det var noget mærkeligt noget,
så om hun ikke i stedet ville være indkøbsansvarlig for tømmerhandlen.
- Jeg var 21 år og tænkte hold da op,
hele det store ansvar, kan jeg det?

Frygten for at fejle

Beslutningen tog dog kun et øjeblik.
Selvfølgelig kunne hun det. For når der
var nogle, der troede på hende, så skulle
man også selv tro på det. Desuden havde
hun, som hun siger, nogle rigtig stærke
folk ved sin side.
Det lyder ikke som om, at du var drevet
af personlige ambitioner?
- Næh jeg var bare sådan en glad en,
der gerne ville arbejde med opgaverne.
Vel det man kalder en opgavemagnet. Jeg
har aldrig haft de skarpe albuer, og ambitioner var slet ikke noget, jeg tænkte i.
Men jeg har altid godt kunne lide at træffe beslutninger og få nye udfordringer og
vise, at jeg kunne klare dem.
Men skræmte det dig ikke, at hver gang
man som leder træffer en beslutning, så kan
det gå galt?
- Nej det har jeg aldrig haft ondt i
maven over. Hvis jeg har gjort mit forarbejde og synes, mine beslutninger virker
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rigtige, så tror jeg på, at mine beslutninger er ligeså gode som alle mulige andres,
siger hun og fortæller, at det også ligger i
opdragelsen hjemmefra, at så længe man
gør sig umage, så skal det nok gå.
- Jeg har aldrig været bange for at prøve noget af. Det værste, der kan ske, er, at
det ikke dur. Der må du så være ordentlig overfor andre. Lad være med at flygte,
hold hvad du har lovet og så stå ved, at
du har lavet en fejl. Det giver meget større respekt, for alle laver fejl.

Bland dig positivt

Undervejs har Mette Brøndum også fået
tre børn og valgte at flytte med den daværende mand, da han blev direktør i
en sydjysk trælast. Indtil hun i 1994 fik
job som intern sælger i Lindab Profil.
Her blev hun i 2011 den første kvindelige regionsdirektør i Lindab-koncernens
historie. Indtil hun blev udpeget til den
nuværende direktørpost. Det skete i
2013, da de to afdelinger Lindab Profil
og Lindab Ventilation skulle lægges sammen. Det var en spændende udfordring
at få samlet to forskellige kulturer til at
blive et hold. En proces, hvor medarbejdernes trivsel betød meget for Mette
Brøndum. Som noget af det første satte hun gang i en anonym undersøgelse,
hvor medarbejderne blev spurgt ud om
deres ledere. Siden har hun fulgt op med
trivselsundersøgelser. Lindab har indført
sundhedstjek, haft fokus på kost, tilbudt
motion i arbejdstiden og har sat målrettet ind med omfattende efteruddannelse
af medarbejderne. Hvilket gav politisk
opmærksomhed, førte til ministerbesøg
og VEUs efteruddannelsespris 2014.
- Jeg har altid været superengageret,
kan lide at tage ansvar og elsker at være

- Vi var superstolte, da vi blev kåret som Årets leverandør 2015. Desværre har det betydet, at der
er nogle, som har fået øje på vores medarbejdere. De er blevet headhuntet, afslører Mette Brøndum.

der, hvor tingene sker. Samtidig går jeg
meget op i at motivere andre, men er
heller ikke den, der selv lider i stilhed.
Hvis der er noget, så siger jeg tingene og
kommer med forslag til, hvordan det kan
gøres anderledes på en positiv måde, siger hun og fortæller, at det også gælder,
hvis man er utilfreds med sin egen situation.
- Det værste som medarbejder er ikke
at gøre noget. For jeg kan som leder
ikke gætte andres tanker og drømme.
Og kommer der en medarbejder ind og
fortæller, at vedkommende savner udfordringer, så lytter man. Det kommer der
ofte noget ud af. For eksempel havde vi
en sælger, der drømte om at blive leder
og sagde det. Efter nogle test fik han lov
at starte en ny stor afdeling op.

Hårdt arbejde

- Jeg har altid været superengageret, kan lide at
tage ansvar og elsker at være der, hvor tingene
sker, fortæller Mette Brøndum, der her viser
FUT’s medlemmer rundt på Lindab efter årets
FUT generalforsamling 2015.

Men går man rundt med en lille leder i
maven, skal man også være bevidst om,
at det er hårdt arbejde i mange timer.
Her er det ifølge Mette Brøndum vigtigt
at have et godt bagland. Nogle tæt på,
der bakker en op og siger, at man gør det
godt. Ind imellem kan man så også nyde
skulderklap fra andre. Det skete for Mette Brøndum og Lindab sidste år. Her blev
virksomheden kåret som årets leverandør
2015 af brancheforeningen Danske Byggecentre.
- Vi var superstolte. Det har så betydet,
at der er nogle, som har fået øje på vores
medarbejdere. De er blevet headhuntet,
fortæller Mette Brøndum, som selvfølgelig er lidt ærgerlig over at miste gode
folk, men at de så må arbejde endnu
hårdere på at være den virksomhed, som
medarbejderne ønsker at arbejde i.
Du er selv inde på, at det er hårdt arbejde, koster det i forhold til familie og venner?

- Jeg er ikke med i strikkeklubber eller
har et hav af veninder, men det havde jeg
nok ikke haft alligevel. Der er jeg nok for
privat. Jeg har en mindre kreds af rigtig
gode venner. Så er jeg blevet skilt to gange, men det skyldtes nu ikke mit arbejde.
Men jeg har tre børn, og de vil altid være
de vigtigste, siger hun og fortæller, at hun
en gang faktisk spurgte dem i forhold til
al den tid, hun bruger på arbejde.
- Jeg blev selv lidt overrasket, men fik
ingen kritik. Det skyldes nok, at når jeg er
hjemme, så er jeg der 200 procent og har
altid bakket dem op, siddet i forældreråd
og den slags. De ved også, at jeg er der.
Jeg smider gerne alt, hvad jeg har i hænderne, hvis de har brug for mig.


Mette Brøndum, vil du anbefale
uddannelse i en trælast?

n

- Jeg synes, det er en fantastisk
branche at være i. To dage er sjældent ens, og bredden af udviklingsmuligheder er stor. I mine år i træ
last havde jeg berøring med mange
forskellige opgaver, ansvarsområder og kundetyper. I dag er jeg
i leverandørledet til trælasterne,
og jeg synes stadigvæk, det er en
fantastisk branche. Byggeriet går
aldrig af mode, og tonen, humoren
og netværket i branchen er enestående.
- Min yngste er gået i mine fodspor
og har taget en uddannelse inden
for salg i en trælast. Nu er det nogle år siden, han blev udlært, men
han er stadig i trælast og er lige så
begejstret for branchen, som jeg er.
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FUT Fagprøvepris 2015
Det var med stor
glæde og fornøjelse,
at FUT i 2015 kunne
uddele Fagprøve
prisen til både elever
fra byggemarked
og trælast
Alle branchens elever fra Mommark og
Odder kan deltage, og det er faglærerne,
der nominerer de bedste fagprøvepriser.
Herefter er der en komite af personer fra
branchen, der gennemlæser alle de indstillede prøver, og ud fra et pointsystem
findes en vinder.
FUT er stolte og glade for at kunne uddele disse priser og kan fortælle, at der
fremover vil være priser i begge grupper,
takket være bidrag fra ØTD Fonden.
1. pladsen giver 
2. pladsen giver 
3. pladsen giver 

10.000 kr.
7.500 kr.
5.000 kr.

Udover pengebeløbet til de første tre
pladser fik alle de nominerede et diplom
og en gave.
De nominerede var:
Byggemarked:
1. plads:
Camilla Mathiesen, Davidsen, Brørup
2. plads:
Karina Drewsen, Bygma, Haslev
3. plads:
Søren Larsen, Silvan, Odense
Christina Damgaard, Tømmergaarden,
Hanstholm
Thomas Kristiansen, Silvan, Esbjerg
Trælast:
1. plads:
Dennis Rasmussen, Davidsen, Brørup
2. plads:
Daniel Sørensen, Optimera, Løgten
3. plads:
Lasse Andersen, XL-Byg, Diges
Kaspar Randløv, Fog, Værebro
Laurits Østergaard, XL-Byg Ceste Træ,
Thisted

FUT ønsker stort tillykke.
Læs her hvad vindere selv fortæller om
deres fagprøve.

Byggemarkedselever
1. plads:
Camilla Mathiesen,
Davidsen i Brørup
Da jeg gik i gang med min fagprøve,
handlede det for mig om at afprøve det
teoretiske i praksis. Men lige så meget
om at give kunden noget med i form af
god rådgivning og brochure, uden kunden nødvendigvis skulle have pungen op
af lommen. Jeg fik selv personligt rigtig
meget ud af min fagprøve, fordi jeg ikke
vidste ret meget om græs og plænepleje, inden jeg gik i gang. Det var ikke kun
stort produktkendskab, jeg fik ud af det,
men også en fed følelse af at kunne rådgive og hjælpe.

Da jeg gik i gang med min fagprøve,
vidste jeg ikke rigtig, hvad FUT var, eller
hvad prisen gik ud på, fordi det stadig var
meget nyt på byggemarkedsdelen. Så det
at blive nomineret til prisen var da helt
sikkert et kæmpe skulderklap og en anerkendelse, som jeg slet ikke havde regnet
med. At jeg så også vandt prisen, overgik
alle mine forventninger, mest fordi jeg
ikke kendte de andre eller vidste, hvordan deres fagprøver var udført.
Jeg er efter min elevtid fortsat i Davidsen Brørup, hvor jeg er områdeansvarlig
for Bolig/isenkram. Jeg håber fortsat, at
fremtiden bringer på nye og spændende udfordringer i Davidsen, og jeg tror
helt sikkert på, at FUT Fagprøvepris har
åbnet nogle nye døre for mig. Det har i

Trælastelever
1. plads:
Dennis Rasmussen,
Davidsen i Brørup
Allerede inden jeg gik i gang med at skrive på min fagprøve, havde jeg gjort mig
rigtig mange tanker om, hvordan sådan
en opgave skulle tage sig ud.
Jag var fast besluttet på, at jeg ikke
ville skrive om et enkelt produkt, hvilket bestemt ikke gjorde det nemmere at
vælge et emne. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at det hele tiden har været ambitionen at blive nomineret til fagprøveprisen. Derfor måtte jeg også gøre
mig umage med at finde det helt rigtige
emne. Jeg skulle finde et emne, som både
var aktuelt og spændende nok til, at man
kunne skrive en masse om det. Men samtidig måtte det ikke blive så stort, at jeg
ikke kunne få det hele med.
Jeg valgte at skrive om støj og den påvirkning, det har på os mennesker.
Jeg har en kæreste, der arbejder som
privat dagpleje, og der har jeg set og hørt,
hvordan støj kan påvirke mennesker.
Jeg er også selv blevet meget mere opmærksom på støj end tidligere. Jeg tror
det skyldes, at jeg er blevet far og har lært
at sætte mere pris på fred og ro, selvom

onde tunger nok vil påstå, at jeg bare er
blevet gammel.
Det at blive nomineret og vinde prisen
har været en rigtig god oplevelse. Vi har
lige købt hus, så de 10.000 kr. kunne vi
sagtens bruge. Samtidig viser det, at hvis
man skriver en god opgave, er der også
folk, som ser det. Det er altså ikke bare
en afsluttende opgave, som ingen bruger
til noget, så snart eksamen er overstået.
Alle de nominerede fagprøver indehol-
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2. plads:
Karina Drewsen,
Bygma i Haslev

Byggemarkedseleverne der var tilstede ved prisuddelingen. Fra venstre ses
Søren Larsen, Karina Drewsen, Camilla Mathiesen og Thomas Kristiansen.

hvert fald givet mig blod på tanden til
at videreudvikle min karriere. Det er et
kæmpe skulderklap, og jeg er meget beæret over at have modtaget prisen.

De modtagne penge er endnu ikke sat
af til noget bestemt, men jeg er i min fritid aktiv dressurrytter – så pengene falder helt sikkert på et tørt sted ;-)

2. plads:

Trælasteleverne: Fra venstre ses
Kaspar Randløv, Daniel Sørensen,
Dennis Rasmussen, Lasse Andersen
og Laurits Østergaard.

der ting, som gør dem værd at læse, og
som vi kan blive klogere af, både som individer og som virksomheder.
Der skal lyde en tak til FUT, fordi I uddeler disse priser. Det er både inspirerende og motiverende! Jeg synes, I gør rigtig
meget godt for branchen, især med jeres
udlandsture, som jeg ved, Davidsens elever nyder godt af, og jeg glæder mig til at
se, hvad I finder på næste gang.
Go’ vind!

Det har været en kæmpe stor oplevelse
at være normineret til FUT Fagprøvepris. Jeg må indrømme at på selve dagen,
havde jeg lidt klamme håndflader i håbet
om at løbe med en af de flotte præmier.
Det blev til en tabt førsteplads, men til
gengæld en flot anden plads, hvilket jeg
er meget tilfreds med og stolt af at have
med i rygsækken.
Jeg er i dag fastansat i Bygma Haslev
som sælger, derudover skal jeg i det nye
år til at læse en erhvervsakademi uddannelse, så jeg synes, min fremtid byder på
spændende udfordringer, der kan styrke
mine kompetencer og fremtidige jobmuligheder.

3. plads:

Daniel Sørensen,
Optimera Løgten

Lasse Andersen,
XL-Byg Diges

Tilbudsopfølgning

Jeg lavede et salgsfremstød på Molands
Vinyl kork+ gulve.
Det er et stort stykke arbejde at få det
hele til at falde på plads på den rigtige
måde. Ikke bare det at skrive opgaven,
men også den rent praktiske udførelse
af den plan, der er lavet, for at salget og
opgaven kan lykkes. Både teoretisk og
praktisk.
Heldigvis lykkedes det, der blev sat i
værk, men det var aldrig lykkedes uden
mine fremragende kolleger og en lige så
fremragende chef. Stor ros til dem herfra.
Det var dejligt at blive nomineret til
prisen, og jeg er godt tilfreds med min
3. plads. Det var en god anerkendelse at
se og føle, at arbejdet også bar frugt i den
retning.
5.000 kr er jo heller ikke det ringeste
at få med i hånden. De gik til fire nye
vinterdæk og lidt ekstra julegaver til min
kone og min søn.
Jeg er ikke spåmand, så jeg vil helst
undgå at udtale mig for meget om fremtiden, men jeg vil dog sige, at jeg håber
på, at FUT vil fortsætte i branchen i mange, mange år fremover og blive ved med
at lave alle de gode tiltag, som de gør for
os medlemmer.

Jeg valgte mit emne ud fra, hvad jeg følte, der var behov for i vores afdeling, og
selvom tilbudsopfølgning ikke er et nyt
emne, så vil det altid være et relevant et.
Under arbejdet med min opgave fik jeg
mulighed for at deltage i driften på min
arbejdsplads og være det led, som skulle
holde mine kollegaer op på, at de fik løst
deres opgaver. Dette var en ny opgave,
som var sjov at få lov at prøve som en del
af min uddannelse.
Det at blive indstillet til FUT Fagprøvepris følte jeg var et rigtig fint skulderklap. Jeg brugte store mængder tid
på min opgave, og så at blive belønnet
med en indstilling sammen med kun fire
andre synes jeg er en rigtig god måde at
motivere branchens elever til at give en
ekstra indsats.
Rent faktisk at modtage 2. pladsen under uddelingerne ser jeg som en personlig sejr, og det viser også, at når jeg sætter
mig noget for, så opnår jeg resultater.
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Side 1

Bliv medlem
Haraf
du FUT
også Erhvervsklub og støt branchens unge...
kastet din
kærlighed på
byggebranchen?
A/S Rold Skov Savværk
Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.
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Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og charmerende detaljer vidner stadig om den tid.
Det giver en helt speciel atmosfære. Den kan ikke beskrives,
den skal opleves!
Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov,
når vi tilrettelægger kurserne, så det du lærer bliver direkte anvendeligt i virksomheden.

– PÅ DIN SIDE!

Gennem vores tætte samarbejde med branchen sikrer vi ”at have
fingeren på pulsen”, og vi afholder blandt andet kurser i
• Salg
• Teambuilding
• Coaching

• Ledelse
• Space Management
• Økonomi

• Logistik
• Indretning
• Produkter

M o m m a r k ve j 3 7 4 · 6 4 7 0 Syd a l s · Te l . 7 3 4 2 5 5 2 5 · w w w. b c s yd. d k
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Danmarksvej 9
DK-9670 Løgstør
Tlf. 70 130 530 Fax 70 130 531

TIMPLY

PROJEKTAFD.:
Timber and Plywood Trading Company
Europavej
1
Kaj Lykkesvej 13 - 5600 Faaborg - Denmark
7280 Sdr.
T: +45Felding
6265 1009 F: +45 6265 1646
info@timply.dk www.timply.dk CVR: DK 3019 9308
Tlf. 70 130 430 Fax 70 130 431
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www.swedoor.dk

www.alufabrikken.dk

DK- 3400 Hillerød
t +45 4848 8200
f +45 4848 8264
sodra@sodra.dk
www.sodra.dk
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bakker op om FUT
Leverandør af
Peetz-serien:

Få mere information hos Martin
Høegsberg, tlf. 9320 4020
PLUS
Sundt indeklima med ludbehandlet loft

XTERIØR
PRECOLL
LARIX
CEDER
SIOO

Flot og færdigmalet træbeklædning
Miljøvenlig træimprægnering
Byg hvad du vil med sibirisk lærk
Byg eksklusivt og stilfuldt med ceder
Miljørigtig, lys træbeskyttelse

Vi leverer også:

C-18/C-24 konstruktionstræ. Reglar.
T-1 lægter. 1 på 2 beklædning.
Fuldt trykimprægneringsprogram.
Traditionel trælast. Brandbeskyttelse
(Woodsafe) af diverse træsorter.

Niels Ulrich Pedersen A/S

4848 8200
www.sodra.dk
www.hjalmarwennerth.dk

SodraTELE-okt09.indd 1

20/11/09 11.28
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FORLAG · REKLAME · WEB
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Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22

12

Fælles bæredygtig fremtid,
som du er en del af
Kære læsere af FUT
Tak for invitationen til at skrive i jeres
blad. Den 1. marts 2015 startede jeg som
ny direktør i Træinformation, som de fleste af jer forhåbentligt kender.
Det har været en travl start, og der er
rigtigt mange ting, som Træinformation
gerne vil. Særligt vil vi bruge den nye
bæredygtighedsdagsorden til at øge interessen for træ, og vi vil derfor være mere
udadvendt og optræde i flere fora for at
udbrede viden om, hvad alt det gode træ
kan.

Rådgivning til byggecentrene

Sidste år var der i Mestertidende en kritik fra mestrene om, at de fik for lidt og
for ringe rådgivning i byggecentrene.
Der kan forhåbentligt ikke være mange
tømrermestre blandt kritikerne, for alle
byggecentre, der er medlem af Træinformation, kan gribe telefonen og ringe til
Træinformation og få råd om træ og trækonstruktioner. Dertil har medlemmer af
Træinformation fri adgang til Træinformations hjemmeside, hvor I ved hjælp af
Træindex kan søge efter et emne i samtlige af vores publikationer, nemmere kan
det ikke blive.

Vær med til at fremme
brugen af træ i byggeriet

Desuden kan I vælge at have vores publikationer stående tilgængeligt for kunderne. Faktisk har byggecentrene en stor
indflydelse på hvilke byggematerialer,
der vælges og dermed, hvordan det påvirker klimadagsordenen og kvaliteten af
byggeriet. Man skulle tro, at det er lige
meget, hvad I langer over disken, bare
det skaber arbejde og omsætning. Men
det har stor betydning for klima og trivsel hvilke materialer, folk vælger at bruge
til byggeriet.

Livscyklusanalyser viser,
at træ er meget bæredygtigt

I dag kan man regne på materialers og
bygningers påvirkning af miljøet ved
hjælp af livscyklus-analyser også kaldet
LCA-værktøjer. De er nu så anderkendte,
at der på Trafik og bygnings-ministeriets
hjemmeside ligger offentligt tilgængeligt

LCA værktøj. Det vil mange især fagfolk
i rådgiverbranchen begynde at bruge, når
der skal vælges materialer. Her vil man
opdage, at der er intet andet byggemateriale, der kan måle sig med træ i en Livcyklus-analyse. Der går meget lidt energi til at transportere og bearbejde træ i
forhold til andre materialer, og forskellen
er markant. Desuden er træ en fornyelig
ressource, og dette sikres ved at bruge
certificeret træ.

Træ er en fornyelig ressource
og kan genbruges

Træ er en fornyelig ressource, når der
genplantes, som det sker med træ fra
certificeret skovbrug. Træ kan genbruges.
Hver dansker smider ca. 50 kg træ ud om
året, heraf bliver 38 kg træ genbrugt til at
fremstille spånplader. Den dag, man ikke
længere vælger at genanvende træet, vil
det erstatte andre fossile energiformer til
produktion af el og varme. Den lagring
af CO2, der foregår i træet efter optagelse fra luften, mens det gror, frigives ved
afbrænding men kun i tilsvarende mæng-

de, hvorfor det kaldes en CO2 neutral
energikilde. Bliver træet anvendt rigtigt
i bygningen, kan CO2 derimod lagres i
flere hundrede år.

Træinformation er klar
til at hjælpe

Så med andre ord, en masse gode grunde
til at I, i jeres daglige arbejde, er med til
at fremme brugen af træ og anbefale den
korrekte anvendelse af træ og træbaserede materialer. Dette hjælper vi jer gerne
med, så I er altid velkomne til at kontakte os. Jeres medlemskab er vigtigt for den
fortsatte udvikling af nye anvisninger til
jer, og at vi dermed i fællesskab kan hjælpe næste generation til også at få et liv
uden drastiske klimaforandringer.
Jeg ser frem til godt samarbejde i 2016,
og husk at det, I gør i jeres hverdag, har
stor betydning for os alle.
Venlig hilsen
Mikael Koch,
direktør i Træinformation
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Nyt medlem i Erhvervsklubben
Vi har i NOVOPAN TRÆINDUSTRI
A-S valgt at blive medlem af FUT´s Erhvervsklub for at støtte op omkring de
gode tiltag, der er i FUT, både når det
drejer sig om arrangementer, information og mulighed for at fortælle om branche-nyheder over for medlemmerne,
men vigtigst for os er at støtte op om
branchens fremtid.
NOVOPAN er historien om en ambitiøs virksomhed, der har tilrettelagt hele
sit forretningsgrundlag, så det tilgodeser
såvel arbejdsmiljøet som omgivelserne –
fra valget af råvarer til de færdige spånplader er leveret hos kunderne. Det betyder, at NOVOPAN slutter cirklen ved...

Mød FUT
på...

træ- og møbelindustri og træ, der har
været anvendt som emballage, bygningstømmer o.l..
• at producere spånplader så energivenligt som muligt

www.facebook.com/fut1951

• at producere spånplader med mest
mulig hensyn til arbejdsmiljøet
• at levere færdige spånplader, der kan
indgå miljømæssigt forsvarligt i enhver sammenhæng
Vores mission er at skabe værdi for
vore samarbejdspartnere gennem produktion og salg af komplette spånpladeprodukter og løsninger.

www.linkedin.com/company/
fut---foreningen-for-ungetrælastfolk

• at anvende miljørigtige råvarer fra
overskudsmateriale fra de danske
skove, genanvendelse af forskellige former for biprodukter fra f.eks.

Push-up lemme, 1 eller 2
lag gips

Uklassificerede
inspektionslemme i stål

Brandklassificerede
push-up lemme i stål

Brandklassificerede
push-up lemme

Uklassificerede inspekRunde inspektionslemme
Runde inspektionslemme
tionslemme i stål med
i gips med push-up lukke
i stål med bajonetlukke
push-up lukke eller cylinderlås
Alle produkter kan leveres på special mål, i andre farver og med andre lukkefunktioner

Gulvlemme dæksler, også
til opfyldning
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Det bæredygtige spor
Vi står alle til dagligt med varer, der har et bæredygtigt mærke af den ene
eller anden art. Et af disse mærker kan være et PEFC, der er forbrugernes
garanti for, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug
PEFC - navnet og logoet er et beskyttet
varemærke, og logoet er derfor forbrugernes kendetegn for, at her er et bæredygtigt produkt. PEFC er verdens største
organisation for skovcertificering og arbejder med et internationalt anerkendt
system.
En vigtig del af PEFC-certificering er
sporbarhed. Det vil sige, at træet kan
spores fra forbrugeren tilbage til skoven
og omvendt. Er et led ikke certificeret, er
sporet tabt. Derfor ser vi med stor glæde
på, at flere og flere byggecentre i Danmark vælger at blive certificeret, således
at byggebranchen kan tilbyde flere og flere bæredygtige løsninger.
Et andet område, som i 2016 får stor
betydning for byggebranchen, er den nye
udbudslov, som træder i kræft efter nytår. Det offentlige kan nu stille krav til,
at produkter skal have et miljømærke,
og her vil en PEFC-certificering være en
garanti for at kunne byde på offentlige
udbud.

Kontrollen af sporet

Hvordan kontrollerer myndighederne
sporet? Et indblik i Naturstyrelsens kuffert giver et hurtigt blik på, hvordan prøver tages, og hvor vigtigt det er, at prø-

En anden måde er at gå efter 70/30 %
reglen, som betyder, at alt det træ, som
sælges, skal være 70 % PEFC-certificeret, og resten kan sandsynliggøres, at det
kommer fra bæredygtige kilder.
Hvis man vil gå den bæredygtige vej og
blive PEFC-certificeret, kan man kontakte certificeringsfirmaerne for et uforpligtende tilbud.

Certificeringsfirmaer
I England har man i en del år arbejdet med at gemme og mærke sporprøver. Det har resulteret i op til flere fyldte
containere, som skal opbevares, til sagerne er afsluttet.
For Naturstyrelsen er det en proces at
finde en dansk model til prøvetagningen,
både det helt lavpraktiske som at tage
prøverne, men også at analysere sig frem
til den bedste metode til at kontrollere
træets oprindelse.
Her i begyndelsen af 2016 vil Naturstyrelsen offentliggøre deres resultater,
men allerede nu tyder prøvetagninger
på, at nogle markeder er problematiske i
forhold til at kunne følge sporet. Det vil
sige, at nogle prøver viste, at træet kom
fra træsorter, som var forskellige fra, hvad
der var dokumenteret, hvilket er problematisk i forhold til at overholde de nye
regler i Tømmerforordningen (EUTR).

Krav til sporet

Prøvetagning. Foto: Naturstyrelsen

verne kan følges hele vejen til analyse.
Prøverne skal ligeledes sikres og opbevares, til sagerne er lukket, hvilket har givet
Naturstyrelsen nogle helt nye fysiske udfordringer, da man ikke tidligere har haft
brug for opbevaring i aflåste lokaler og
med kontrol af adgangen.

I Danmark har PEFC Danmark godkendt
en række certificeringsorganer, som kender kravene og de forskellige standarder,
som kræves til en PEFC-certificering. Det
er certificeringsorganerne, der står for og
er godkendt til udstedelse af PEFC certifikater. Certificeringsorganerne holder
løbende kontrol med, at de certificerede
virksomheder eller skove overholder kravene i PEFC-certificeringssystemet.
For fabrikanter eller byggemarkeder
er der forskellige metoder til at overholde de forskellige krav i PEFC-certificeringen. Byggecentre kan fx vælge, at alt
deres PEFC-certificeret træ skal være fysisk adskilt, således at sporet er sikret fra
modtagelse af pakketræet til udlevering
til kunden.

Følgende firmaer er akkrediteret og
PEFC notificeret til at udføre PEFC
sporbarhedscertificering i Danmark:
Bureau Veritas Certification
Danmark A/S
Oldenborggade 1B
DK-7000 Frederecia
Tlf: +45 77 31 10 00
Fax: +45 77 31 10 01
Kontakt: Poul Flensborg
Orbicon
Jens Juuls Vej 18
DK-8260 Viby J
tlf: +45 87 38 61 66
Kontakt: Karina Kitnæs
Mail: ksk@orbicon.dk
DNV GL Business Assurance
Denmark A/S
Vest, Jylland:
Runetoften 14, 1.
DK-8210 Aarhus V
Tlf: +45 39 45 48 00
Kontakt: Peter Nygaard Fogh
Mail:
peter.nygaard.fogh@dnvgl.com
Øst, Sjælland:
Tuborg Parkvej 8, 2nd
Dk 2900 Hellerup
Tlf.: +45 39 45 48 00
Kontakt: Kåre Weng
Mail: kaare.weng@dnvgl.com
NEPCon
Søren Frichs Vej 38K
8230 Åbyhøj
tlf: +45 86 18 08 66
Kontakt: Michael Jakobsen
mobil: +45 21 24 38 52
Mail: mkj@nepcon.net
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FUT på BYGGERI’16
Vi er igen med på BYGGERI’16 messen
Igen i år, er FUT at finde på messen
BYGGERI’16. Tag din kollega, kunde eller gode ven i branchen i hånden og kom
forbi og få snak med et af FUTs bestyrelsesmedlemmer. Vi står klar til at tage
imod jer alle dagene på messen. Kom og
få en snak med os om, hvorfor du skal
være medlem af en af branchens ældste

brancheorganisationer, samt et stærkt og
unikt netværk i branchen. Som noget nyt
i år, giver vi en gave til nye medlemmer,
samt dem der skaffer et nyt medlem til
FUT.
Vi ser frem til, at se alle nye, som gamle, medlemmer.

Af Peter Roschmann, distriktchef
A. Rindom A/S, med i FUTs bestyrelse
1995-2001
Min historie er fra foråret 1996, hvor jeg
året forinden var kommet i FUTs bestyrelse. Bent Hansen fra 10-4 i Varde og jeg
skulle være med som planlæggere og deltagere på trælastelevturen 1996.
Der var et stort deltagerantal, og vi tog
afsted med 73 elever og måtte ud og leje
en minibus for at kunne få de sidste deltagere med. Det var en fantastisk tur, og
vi endte begge aftener på stadshotellet i
Hultsfred. Hotellet var ejet af ”den gamle” og hans søn Johan. ”Den gamle” var en
hyggelig ældre mand med et stort hvidt
overskæg. Hans søn var lidt mere brysk
og knap så hyggelig.
Vi sidder og er lige færdig med at spise den sidste aften på hotellet, da Johan
kommer farende fuldstændig ophidset
og rød i hovedet. Der er sket noget oppe
på værelsesgangen. Bent Hansen, jeg og
”den gamle” går straks med.
Lamperne på væggen på værelsesgangen er drejet, så de lyser i alle mulige
retninger. Det ser dyrt ud. Der er 20, og
Johan er hurtig og siger, at det er vores
elever, der har udført ugerningen, og
hver lampe koster 2500,- kr. Puha - det
har vi ikke lige med i budgettet. Johan
har fanget en elev og påstår, at det er
ham, der har gjort det. Eleven siger til os,
at han kun har kigget på lamperne for at
se, om man kan dreje dem tilbage. De var
popnittet, så det kunne ikke lade sig gøre.
Mens vi står på gangen, går en dør op
længere henne (dørene i Sverige er udadgående, og vi står bag døren). Ud vælter
4 fulde svenskere, og de griner voldsomt,
da de får øje på lamperne.

NU er vi ikke i tvivl, men Johan bliver ved, og der opstår næsten slagsmål på
gangen mellem alle parter.
”Den gamle” stopper det hele og tager
fat i Bent Hansen og mig. Vi skal følge
med ham. Vi bliver ført ned i køkkenet
mellem rustfrie stålborde og kødøkser. Vi
er lidt skeptiske. Bagerst i køkkenet er en
lille frokoststue, og ”den gamle” beder os
om at sætte os ind der.
Mens vi venter på ”den gamle”, kigger
vi rundt i lokalet, og vi opdager masser
af billeder af speedwaykørere og blandt
andet også et, hvor ”den gamle” er fotograferet sammen med Ole Olsen. ”Den
gamle” kommer ind med en flaske pærebrændevin og nogle glas, og så begynder
spillet.
Bent Hansen har som ung knægt arbejdet på Vojens Speedway Center, og han
drejer straks snakken over på speedway.
Jeg supplerer, det jeg kan og prøver, når

lejligheden byder sig, at spørge til de lamper, hvor sagen stadigvæk ikke er afgjort.
Det hele står på i et par timer, og det
svinder mere og mere i flasken. ”Den
gamle” bliver mere og mere munter. Da
der kun er 3-4 cm tilbage i flasken, siger jeg: Hvad gør vi med de lamper????
”Den gamle” læner sig ind over bordet og
nærmest halvt råber: Til helvede med de
lamper!
Bent Hansen og jeg siger tak for en
hyggelig aften og skynder os ud af køkkenet velvidende, at det bliver en lang dag i
morgen, men at vi har sparet foreningen
for en regning på 50.000 kr.
Det var en fantastisk elevtur, en stor
oplevelse for de unge mennesker og os.

Stafetten sendes videre til Bent
Hansen hos 10-4 i Varde.
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Generalforsamling 2015
– formandens beretning
Kære medlemmer og
forkæmpere for FUT
Så mødes vi igen til den årlige traditionsrige generalforsamling. Vi starter denne
generalforsamling med en af de mere
triste nyheder. Ib Bent Jensen, som var
æresmedlem i FUT og altid har kæmpet
FUTs sag, er gået bort af alderdom. Vi vil
derfor bede jer alle om at rejse jer og holde et minuts stilhed.
Æret være hans minde.
Ib blev af venner betegnet som den
gode visionære officer. Han var næstformand i foreningen og har haft et aktivt
bankende hjerte for FUT, fra da han var
med til at starte foreningen efter krigen.

Ib var blandt de folk, som har gået forrest for at kæmpe for et frirum i branchen. Et frirum, hvor man kan mødes på
trods af de skarpe konkurrenceforhold,
branchen byder os. Et frirum, hvor man
kan mødes og fortælle røverhistorier. Et
frirum, hvor man kan sparre med hinanden og dermed lære af hinandens erfaringer. Et frirum, hvor ældre rutinerede
FUT-medlemmer kan lære de nye, unge
kræfter et trick eller to.
Lad os ære Ibs minde ved at holde
sammen. Alle jer, som er her i dag, er
ambassadører for FUT. I er med til at tale
for FUT, og I har alle et minde omkring
FUT. Det skal I blive ved med at brede
ud i branchen.
Fortæl jeres kollega og jeres klassekammerat på skolen om dette frirum. I ved,
at FUT ikke bare er en forening, men
FUT er en nødvendighed i en branche,
hvor grænserne i den grad er trukket op
med en intens konkurrence.

Det er ikke en hemmelighed, at FUT
har været igennem stormfulde tider. Vi
har ligesom alle andre været påvirket af
en krise, som har lagt en dæmper på især
vores branche.
Men som alle organisationer, især ældre, så har vi brug for at forny os for at
overleve. Vi har gennem de sidste to år
kæmpet for at finde vores berettigelse
gennem en række tiltag.
Det resulterede blandt andet i en jobbank for alle branchens forretninger og
medarbejdere.
Vi har gjort meget ud af hurtig kommunikation til vores medlemmer via ny
hjemmeside og sociale medier, og vi er
begyndt at sende bladet ud til forretningerne. Derved spredes ordet om vores
SAG som ringe i vandet og kan forhåbentligt være med til at sikre FUTs overlevelse.
Vi har med andre ord bygget et godt
fundament for videreudvikling. Nu skal

vi bygge på. Derfor træder der tre nye
bestyrelsesmedlemmer ind i FUT med
hver deres særlige kompetencer. De skal
være med til at skabe unikke arrangementer og gøre FUT til den netværksplatform, den har potentiale til at være.
Nu er vi flere til at løfte i flok, og dermed satser vi de næste to år på igen at
øge medlemsskaren. Af konkrete tiltag
har vi nu indlemmet byggemarkederne i
fagprøvepriserne, og vi gør os også tanker om, hvordan vi kan få isenkræmmerne ind. For disse nye medlemmer, såvel
som for eksisterende medlemmer, vil vi
afholde billige brancherelevante events
og studieture.
Det kommer til at afspejle sig i vores
budgetoplæg, hvor vi øger budgettet for
arrangementer. Vi vil mindske egenbetalingen på FUT-turene, således at vi får
flere deltagere, og motivationen for at
melde sig ind stiger.
På trods af de stormfulde tider vi har
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været igennem, har støtten til FUT aldrig
været stærkere. Vi har igennem fonde
modtaget 97.500 kr. Vi takker ØTD og
Fog fonden for de flotte bidrag. Ligeledes
kan vi meddele, at der kommer flere og
flere til vores erhvervsklub, hvor senest
Bygma har meldt sig ind. Vi håber derfor,
at Bygma gør alvor af sit medlemskab og
får meldt deres elever ind.
Aktivitetskalenderen har ikke stået
stille i FUT. Vi startede med en særdeles
god faglig studietur til Riga i Letland. I
november stod den på en rigtig flot generalforsamling hos RIAS, som også var
os behjælpelige med en tur til Irland i
marts. Ellers stod den på en medlemsdyst i gokart i januar. I september drog
vi sammen med V. Meyer på en studietur
til München, hvilket også var en kæmpe
succes.
En af de strategier, vi har satset på for
at finde vores berettigelse som forening,
er at opskalere vores samarbejde med

skolerne. Vi sørger for at være til stede
ved hvert nyt kuld byggemarkedselever
og trælastelever.
OG FOR FØRSTE GANG I ÅR blev
det en realitet, at FUT kom på skoleskemaet. Det er noget, vi har kæmpet for i
årevis, og endelig lykkedes det.

Vi drog i oktober sammen med eleverne til Sverige, hvor de gennemgik faget
”fra frø til hylde”, hvilket var en kombination af praktik og teori, som strakte
sig over fire dage. Vi takker skolerne for

Fortsættes næste side
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fortsat fra side 17
deres engagement, og vi takker Lindab,
Eksjö skovindustri og Swedoor-Jeldwen
for nogle INSPIRERENDE DAGE. Næste år er det byggemarkedselevernes tur,
hvilket vi glæder os meget til.
En masse nye sejre har FUT igennem
dette år oplevet, og flere sejre er i støbeskeen. For at dette kan lykkes, bør vi
finde inspiration i den gode visionære
officer, Ib Bent Jensen. Den dedikation,
han har vist FUT igennem årene, kan vi
alle lære af.
Men for at kunne komme i mål kræver
det blod, sved og tårer.
Så vi som bestyrelse tager arbejdshandskerne på og sørger for, at 2016 bliver det
år, hvor FUT bygger videre på det stærke
fundament, vi har skabt de sidste to år.
Tak for ordet.

Tak FUT
Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at sige tak for nogle fantastiske år i
bestyrelsen!
Nogle år som har budt på en masse spændende tiltag, som jeg glæder
mig til at følge udviklingen af de
kommende år!
Et KÆMPE tak til alle jer i og
udenfor bestyrelsen. Jeg håber, I vil
blive ved med at støtte op omkring
FUT også i fremtiden. Det vil jeg i
hvert fald!
Jeg vil også gerne sige held og
lykke til den nye bestyrelse. Jeg er
HELT sikker på, at det er det helt
rigtige hold, som står klar til at føre
FUT videre i den positive retning.
Endnu en gang tak FUT.
Jesper Hedensted
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Nye i FUTs bestyrelse
Niels Jørgen
LercheThomsen

René Nissen

Michelle Olsen

Kenneth Osbæck
- ny kasserer per 2016

Max
Fodgaard
havde i 60 år primært solgt kraner
og taljer til industrien og byggeriet. Løfteudstyr
var derfor et nyt
område, der skulle opbygges fra
bunden. Jeg rejste
rundt i det meste
af verden for at
finde de rigtige produkter og leverandører til programmet, som i løbet af årene
styrkede forretningen kraftigt.
Som produktchef var mine opgaver
alsidige, og jeg har været heldig at prøve kræfter med det meste indenfor salg,
forhandling, indkøb og markedsføring. I
2012 fik vi ny direktør, som så behovet
for at øge profileringen af virksomheden
og agere mere professionelt i vores kommunikation udadtil, så han tilbød mig en
nyoprettet stilling som marketingansvarlig. Jeg sad i denne stilling frem til september 2014, hvor jeg følte, det var tid
at prøve noget helt nyt. Jeg blev derfor
rigtig glad, da jeg blev tilbudt stillingen
som intern salgschef hos RIAS A/S.

Mit daglige virke består i at lede og
fordele opgaverne i den interne salgsafdeling og koordinere aktiviteter med de
eksterne sælgere samt resten af organisationen. Min opgave er kontinuerligt at
optimere vores forretning og samtidig bibeholde vores høje kundetilfredshedsniveau. Jeg er højre hånd for divisionschef
Anders Topp, hvor jeg bistår i de årlige
forhandlinger med kæderne og sammen
med ham udvikle byggeridivisionen på
strategisk niveau.

Jeg er 47 år og jeg
startede i branchen i 1986, hvor
jeg gik i lære hos
Viggo Sørensen’s
Tømmerhandel,
Esbjerg.
De efterfølgende jobs, jeg har
haft, har altid været relateret til branchen.
Jeg arbejder til daglig hos 10-4 Tømmerhandel – Varde, som sælger.
Privat er jeg gift med Louise, og vi har
to dejlige piger.
Da jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at komme med i bestyrelsen, var
jeg rimelig klar i spyttet til at sige ja.
Jeg ser frem til nogle sjove / lærerige og
spændende timer sammen med jer i de
kommende arrangementer.

Jeg er 41 år og bor i Greve syd for København med min kone og to små børn.
Til dagligt sidder jeg i leverandørleddet,
hvor jeg er intern salgschef hos RIAS A/S
i Roskilde.
RIAS arrangerede i 2014 FUT-turen til
Irland, hvor vi bl.a. besøgte vores fabrik,
der producerer trapez- og termoplader.
Efter turen blev jeg kontaktet af FUT-bestyrelsen og spurgt, om jeg var interesseret i at træde ind i bestyrelsen. Efter
kort betænkningstid, hvor jeg lige skulle
vurdere, om tidsforbruget harmonerede
med mit daglige arbejde og familieliv,
valgte jeg at tage udfordringen op.

Karriere

Jeg er uddannet eksporttekniker fra
2000. Uddannelsen er en 4 årig teknisk/
merkantil uddannelse med fokus på
eksportsalg og markedsføring. Hele min
karriere har jeg beskæftiget mig indenfor
bygge- og anlægsbranchen.
I 2002 startede jeg i virksomheden
Max Fodgaard A/S som produktchef
for den nystartede løfteudstyrsafdeling.

Jeg er 27 år gammel. Jeg er bosat
på Fyn i en lille by,
Langeskov. Der
bor jeg sammen
med min kæreste
Elisabeth og vores
lille søn Elias.
Til daglig arbejder jeg som
ekstern sælger i
Bygma Bellinge, hvor jeg har været siden
juni 2013.
Jeg har været i trælastbranchen siden
2007, hvor jeg kom i lære i Stark Odense Tømmergård og blev udlært i 2009.
Jeg har også i en periode været ansat i
leverandørledet ved Thema Vinduer som
ekstern sælger
Når jeg ikke arbejder, går tiden med
min familie og venner – og fodbold (en
gang Odense altid Odense).
Jeg ser meget frem til at arbejde med
fut og hjælpe de nye elever til at få en
god start.
Glæder mig også til at bevise over for
nye samt nuværende medlemmer, at
FUT er foreningen for os alle, som elsker
denne branche.

Jeg er 23 år gammel og arbejder
som salgskonsulent hos Plastmo,
hvor jeg kører i
hovedstadsområdet samt i Nordsjælland. For 2 år
siden blev jeg uddannet som han
delsøkonom med
speciale i ”Salg og Kom
munikation”,
hvilket er baggrunden for, hvor jeg er i
dag.
Jeg bor i min lille fine lejlighed i Køge,
hvor jeg er vokset op. Oprindeligt er jeg
fra Århus, så lidt jysk humor er der også
gemt i mig.
Jeg har valgt at sige ja til at være en
del af FUT’s bestyrelse, da jeg selv er ung
i branchen og ser en masse fordele, som
FUT kan tilbyde de nye elever samt ansatte i branchen med et godt netværk,
som kan styrke deres fremtid i branchen.
Derudover ser jeg FUT som en vigtig
spiller i forhold til at sikre interessen for
branchen i fremtiden - det er i hvert fald
en af de mærkesager, jeg vil have som bestyrelsesmedlem for FUT.

Fremtiden i FUT

Ledelse, økonomisk forståelse og ikke
mindst markedsføring er de områder, jeg
håber, jeg fremadrettet kan bidrage med
i FUT-bestyrelsen. Der er ingen tvivl om,
at FUT i fremtiden skal kæmpe for sin
berettigelse, og jeg håber, jeg kan være
med til at udvikle FUT til igen at være
en referenceramme for nye og ”voksne”
trælasthandlere.
Jeg har ikke tidligere haft bestyrelsesposter, og jeg er heller ikke trælastuddannet, men jeg håber, at jeg med min
forretningsmæssige baggrund kan være
med til at præge FUT i en fortsat positiv
retning.
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Fremtidens robotter
indtager trælastbranchen

Brancheforening jubler

Verdens første selvtænkende robot er en
realitet med introduktionen af Timber
Slave 2,0 fra kinesiske Dynasti som er
verdensførende på området. Landsorganisationen robot og teknologi (LORT)
vejrer morgenluft, og ser sig selv som
fremtidens magtfaktor i dansk erhvervsliv.
Direktøren for LORT, W.C. Andersen, er
klar til et opgør med både fagbevægelsen
og arbejdsgiverforeninger, som efter hans
mening er overflødige i robot-tiden, som
LORT har døbt det igangværende årti.
- Fremtidens fagmand i trælastbranchen
er kinesisk eller indisk ingeniør udtaler
W.C. Andersen, som er overbevist om,
at der findes ubemandede trælast/byggemarkeder i Danmark inden 2020.
- Teknologien er til stede, og eneste
grund til at robotter ikke har overtaget
100 % er mindre problemer med kommunikationen mellem menneske og robot. Dette har desværre resulteret i 22 tilfælde, hvor kunder har fået lemmer revet
af, samt et enkelt dødsfald i Østjylland,
fortæller W.C. Andersen.
Teknologiens potentiale taget i betragtning er 22 mindre ulykker og kun et dødsfald i 2015 acceptabelt, mener W.C. Andersen, som minder om at robotten har
været i brug på hele 4 lokationer. Kinesiske Dynasti har dog meldt ud, at de forventer en halvering af ulykker ved næste
opdatering, som ventes i sommeren 2016.

Fagbevægelsen i offensiven

At udviklingen er gået så stærkt inden for
robotteknologi, at samfundsdebatten om
fremtidens arbejdsmarked eller mangel
på samme er udeblevet samt manglende
lovgivning på området, er ikke noget, som
falder i god jord hos fagbevægelsen.
- Vi kan ikke stoppe udviklingen, men
det er vigtigt, at vi kontrollerer den, udtaler Adolf Ingemann, formanden for fagforeningernes fællesorganisation (FF), i et
interview til fagbladet Husdyr og Mekanik.
Adolf Ingemann hentyder her til det
åbne brev, som han sendte til beskæftigelsesministeren i november 2015, hvor
han opfordrer ministeren til at fremsætte

et lovforslag om tvunget medlemsskab af
en fagforening. Denne løsning vil, ifølge
Adolf Ingemann, tvinge selvtænkende
robotter ind i fagbevægelsen og dermed
forpligtige sig til at overholde overenskomsten.
- Kan vi blot få de stærke robotter til at
melde sig ind, så skal resten nok følge trop,
fortæller Adolf Ingemann.
Det gode ved selvtænkende robotter
er, at de selv kan træffe beslutninger og
dermed også skoles til konflikt. I artiklen
bliver Adolf Ingemann også spurgt, hvad
fagbevægelsen vil gøre ved den hastigt
voksende arbejdsløshed, som uundgåeligt
vil komme i kølvandet af de selvtænkende
robotternes indtog. Her sender Ingemann,
højst overraskende bolden videre til politikerne, med ordene ”vi er til for medlemmerne og fremtidens medlemmer er
robotter”. Underforstået at fremtidens
kontingent kommer fra robotter.
- Jeg mener, at selvtænkende robotters indtog i Danmark er et integrationsspørgsmål, som skal løses politisk, afslutter Ingemann.

Uventet opbagning fra Etisk Selskab

Noget overraskende kommer Etisk Selskab, FF og LORT i møde, da de mener, at
robotter bør beskyttes af ligestillingsloven.
- Vi har efterhånden udviklet kunstig
intelligens på så højt niveau, at vi som
samfund bør tage et ansvar for at behandle vores nye medborgere ordentligt, lyder
det fra Etisk Selskab.
Endvidere appellerer Etisk Selskab også
til en politisk integrationsløsning, hvor forskellige intelligenser mødes.
- Det er vigtigt for integrationen, at vi
mødes på midten, udtaler Etisk Selskabs
formand Bodil Antidiff.
Konkret foreslår Bodil Antidiff, at vi indsætter robotter i børnehaver og skoler, og
generelt opdrager vores børn med mindre
empati.
- Det er simpelthed nødvendigt for at
klare sig i fremtidens digitale samfund, at
vores efterkommere får mindre empati, da
robotter ikke har empati, forklarer Bodil
Antidiff.
Cand. Pind, BG
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Den nye Timber Slave 2,0 robot er så selvstæn
dig, at den har overtaget 90 % af det manuelle
arbejde hos flere større tømmerhandlere. Bag
siden af medaljen er en kæmpe udskiftning i med
arbejderstaben med stor arbejdsløshed til følge

