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Mød Thomas Frank når FUT holder 
generalforsamling hos Icopal og oplev 
Nikolaj Stokholm til FUTs 65 års 
jubilæumsfest på Nationalmuseet
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Sommeren er ved at være ovre, og hverdagen bliver igen nor-
mal for de fleste. 

Efteråret er på vej, og det er også ensbetydende med afslut-
ning på FUT året og indkaldelse til generalforsamling. Årets ge-
neralforsamling afholdes hos Icopal i Herlev. Du kan læse mere 
om selve dagen andet sted i dette blad. Der vil i år igen blive 
uddelt fagprøvepriser i 2 kategorier, sådan at der er priser til 
både byggemarkeds- og trælastelever. Vi håber, at rigtig mange 
at jer har lyst til at deltage og være med til at fejre branchens 
ny udlærte.

FUT har fødselsdag eller jubilæum, som vi vil kalde det. 65 
år har foreningen bestået, og det skal naturligvis fejres med 
en stor fest for alle vores medlemmer, samarbejdspartnere og 
vores erhvervsklubmedlemmer. Det bliver en storslået aften i 
nogle helt enestående lokaler på Nationalmuseet i København. 
Der vil være taler og underholdning, og vi vil uddele en pris. 
Det er gratis for dig, som er medlem af FUT at deltage i denne 
fest, og du kan for et mindre beløb tage en ledsager med. 

Hvad sker der ellers i FUT. Det er ofte et spørgsmål, jeg får, 
når jeg møder kollegaer rundt omkring til møder og arrange-

Kære medlemmer
menter i branchen, men det går godt. Vi har et stabilt med-
lemsantal, men vi kunne da bestemt ønske os flere. Vi har flere 
spændende ting i støbeskeen til det kommende år, og der arbej-
des på flere spændende turer og virksomhedsbesøg. Det er dog 
stadig svært at tiltrække deltagere nok. 

Årets studietur/valgfag, der i år er for byggemarkedselever, 
kommer til at gå til Stuttgart, en tur vi har lavet i samarbejde 
med handelsfagskolerne i Odder og Mommark og med Me-
tabo. Turen er fuldt booket, og det er rigtig dejligt at se den 
store opbakning, der har været fra flere af kæderne, der har 
valgt at sende deres elever på studietur. I øvrigt en tur der er 
gratis for eleverne at deltage i. 

Men jeg vil slutte med et stort ønske om at se så mange som 
muligt af jer til årets generalforsamling og den efterfølgende 
jubilæumsfest. 

Mange hilsner og på gensyn.

Jim Linderod Christiansen
Formand

Fo
to

: S
ie

la
n 

/ 
D

re
am

st
im

e.
co

m

ISSN 1901-1512 · FUT medlemsblad udgives tre gange årligt · Ansv. redaktør: Mikkel Skou · Oplag: 1550 eks.  
Produktion: Odsgard A/S · Sekretariat: FUT – Foreningen for unge trælast- og byggemarkedsfolk · c/o Danske 
Bygge centre · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Tlf. 4580 7877 · FUT-fax 4580 7887· Tilmelding-
er til arrangementer, indmeldelser, fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt til ovenstående adresse.

Indhold:

Marianne Mouritzen Kontaktperson
FUTs kontakt hos Danske Byggecentre 

 fut@fut.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Jim L. Christiansen Formand

Bækkebo 6A, st. th · 2870  Dyssegård
Tlf. 4112 1023 · jlc@fut.dk

Mikkel Skou Næstformand
Bogårdsvej 311 · 3050 Humlebæk

Tlf. 2517 1957 · msk@fut.dk

Martin Høegsberg Erhvervsklub
Nørrebjerg Runddel 1 · 5220 Odense SØ

Tlf. 9320 4020 · mho@fut.dk

Michelle Olsen PR
Nørre Boulevard 138, 1. tv · 4600 Køge

Tlf. 2893 5678 · mio@fut.dk 

René Nissen Event
Pilelunden 67 · 5550 Langeskov

Tlf. 6072 7213 · ren@fut.dk

Kenneth Osbæck Kasserer
Mosede Engvej 23 · 2670 Greve

Tlf. 8188 0384 · keo@fut.dk

Niels Jørgen Lerche-Thomsen 
Hjortkærvej 4, Omme · 6740 Bramming

Tlf. 6170 7372 · njt@fut.dk
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Vær med til at løfte FUT til at blive en endnu bedre forening med 
en moderne bestyrelse.
 
Da vi har løbende udskiftning af vores bestyrelsesmedlemmer, har 
vi brug for at få tilført nye kompetencer for at nå vores visioner og 
mål for foreningen. Vi søger derfor nye hænder i bestyrelsen og 
håber på, at DU har lyst til at være med! 

Hvem er du
• Du arbejder i dag i branchen, i enten tømmerhandel eller bygge-

marked.
• Du har et godt kendskab til branchen og dens medlemmer.
• Du har kompetencerne til at kontakte de korrekte mennesker i 

branchen.  
• Du har flere års erfaring fra branchen og kan bidrage både med 

strategisk udvikling af FUT samt det praktiske arbejde i forbin-
delse med arrangementer, FUT-bladet mv.

Hvad får du ud af at være med i FUT bestyrelsen
• Du får en unik mulighed for at skabe et netværk i branchen 

udenfor din nuværende organisation.
• Du bliver uddannet i bestyrelsesarbejde, som du kan bruge frem-

adrettet i din karriere.
• Bestyrelsesmedlemmer deltager omkostningsfrit i arrangemen-

terne i både Danmark og på turene til i udlandet.
Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet og ikke videre tidskrævende. 
Alligevel er det vigtigt, at du både har tiden og lysten til at møde 
de deadlines, vi sammen sætter på dine opgaver. Geografisk er be-
styrelsen repræsenteret i hele landet og det vil derfor være et plus, 
hvis du bor i Jylland, men det er ikke et krav.  

Ansøgning og mere information
Vi modtager gerne din ansøgning så hurtigt som muligt - sidste 
frist den 23. oktober 2016.
Kontakt FUTs formand Jim Linderod Christiansen på tlf. 2780 2740 
eller jlc@fut.dk 

Har du lyst at sidde  
i FUT bestyrelsen?

STILLINGS-
OPSLAG

En kort beskrivelse af tidsfor-bruget:
1. Sidste mandag i hver måned er der telefonisk bestyrelsesmøde kl. 19-20.

2. Bestyrelsen mødes fysisk til bestyrelsesmøder ca. 4 gange årligt inkl. generalforsamlingen og udlandstur med påhæng.3. Generalforsamlingen ligger altid den første lørdag i novem-ber.
4. Vi arrangerer ture for vores medlemmer. Her deltager typisk to fra bestyrelsen. Der er ca. 2-3 arrangementer om året af 1-3 dages længde. Vi har som eksempel været en studi-etur til Irland med RIAS: http://fut.dk/studie tur-til-irland-var-en-kaempe-succes-tak-til-rias/5. FUT som valgfag på handels-fagskolerne Mommark og Odder; ”Frø til Hylde”. Her del-tager typisk en fra bestyrelsen. 
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Program
Kl. 10.00-10.30 Morgenmad og registrering

Kl. 10.30-10.35 Velkomst

Kl. 10.35-12.00 Indlæg fra Icopal 

Kl. 12.00-12.30 Generalforsamling.  

Se dagsorden her på siden

Kl. 12.30-13.30 Frokost

Kl. 13.30-14.00 Fem elever fra trælastlinjen præsenterer 

dem selv og deres fagprøveprojekt

Kl. 14.00-15.00 Foredrag med Thomas Frank, bl.a. tidligere 

cheftræner i fodboldklubben Brøndby IF

Kl. 15.00-15.30 Seks elever fra Byggemarkedslinjen præsen-

terer dem selv og deres fagprøveprojekt

Kl. 15.30-16.00 Kaffe

Kl. 16.00-16.30 Fagprøvepriser

Kl. 16.30-16.45 Plantning af bøgetræet

Forbehold for ændringer

At Icopal har tilbudt, at vi kan afholde 
vores generalforsamling hos dem, hænger 
rigtig godt sammen med, at vi i starten af 
året var på en af vores populære FUT-tu-
re med Icopal. En tur, som bød på mange 
spændende oplevelser, hvor vi fik mu-
lighed for at opleve to lande, på bare to 
dage. Derfor glæder det os rigtig meget, 
at Icopal lægger hus til denne dag. 

Årets generalforsamling vil i år være 
ekstra speciel. Vi har mange gode op-
levelser, vi vil kigge tilbage på sammen 
med alle vores medlemmer. 

Fagprøvepriser
Generalforsamlingen vil igen i år være 
samlingspunktet for alle de fagprøve no-
minerede samt være dagen, hvor vi ud-
deler FUT fagprøvepriserne til de dygtige 

elever. For andet år i træk vil der både 
være fagprøvepriser til både trælast- og 
byggemarkedselever, så seks priser skal 
igen i år uddeles. Vi er i FUT meget stolte 
af at være med til at uddele denne spe-
cielle og meget præstigefyldte pris til de 
dygtige elever. 

Derudover vil vi i bestyrelsen bruge 
dagen på at præsentere jer for et nyt 
FUT. Et projekt som vi de sidste man-
ge måneder har arbejdet på og er meget 
stolte af at kunne præsentere for jer. 

Jubilæumsfest
Efter generalforsamlingen vil vi gerne in-
vitere alle vores medlemmer til kæmpe 
jubilæumsfest. FUT fylder nemlig i år 65 
år. Det vil vi gerne fejre sammen med jer. 
Derfor inviterer vi alle jer medlemmer 

med til jubilæumsfest på Nationalmuse-
et i København, hvor vi byder på lækker 
middag med alt, hvad der hører til. I lø-
bet af aftenen vil der være taler og blive 
uddelt priser. Underholdningen bliver 
med en af Danmarks bedste komikere, 
Nikolaj Stokholm. 

Vi glæder os meget til at se jer til vores 
generalforsamling og jubilæumsfest. 

FUT generalforsamling og jubilæumsfest
Det er os en kæmpe fornøjelse at invitere vores medlemmer 
til årets general forsamling, som i år bliver afholdt hos Icopal 
i Herlev lørdag den 5. november

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab

4.  Fremlæggelse af budget, 
samt planer for det 
kommende år

5.  Indsendte forslag 

6.  Valg af bestyrelse

7.  Valg af suppleanter

8.  Valg af revisorer

9.  Eventuelt

Dagsorden
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FUT generalforsamling og jubilæumsfest

Dato:
Lørdag den 5. november 2016

Tid og sted:
Generalforsamling: kl. 10-16.45 
hos Icopal Danmark ApS, Lyskær 
5, 2730 Herlev 

Jubilæumsfest: kl. 19 på National-
museet, Ny Vesterghade 10, 1471 
København K

Pris: 
Begge arrangementer er gratis for 
FUT-medlemmer.

Tilmelding: 
Senest 21. oktober på www.fut.dk 
eller fut@fut.dk

Indlæg af Thomas Frank

Nikolaj Stokholm har været komiker 
siden 2010, hvor han brændte igen-
nem på TV2 Zulus fjerde omgang af 
Comedy Fight Club. Siden da har han 
været med i mange af Zulus program-
mer, blandt andet Sjit Happens, som 
har været en kæmpe succes blandt 
mange. 

Nikolaj har netop annonceret, at han 
udkommer med sit første one man 
show i 2017. Det er derfor os en kæm-
pe ære, at Nikolaj Stokholm kommer 
til at stå for underholdningen til vores 
jubilæumsfest.  

Thomas Frank er en af dansk fod-
bolds største trænertalenter. Han har 
en bachelor i idræt, skrevet speciale i 
coachingbaseret ledelsesstil og har des-
uden taget den højeste træneruddan-
nelse herhjemme - DBU´s P-licens. 

Thomas Frank har været fodboldtræ-
ner i ca. 20 år og bl.a. trænet Frede-
riksværk, Hvidovre, Lyngby boldklub 
og ungdomsholdene i DBU. I DBU 
stod han i spidsen for årgangen, der er 
blevet udråbt som ’Danmarks Gyldne 
årgang’, der som U-17 hold kom til EM 
og VM. Årgangen tæller bl.a. spillere 
som Pierre-Emil Højbjerg, Victor Fis-
cher, Andreas Christiansen, Uffe Bech 
og Christian Nørgaard.

I perioden 2013-2016 var Thomas 
Frank cheftræner i Brøndby IF.

Standup med 
Nikolaj Stokholm

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen og jubilæumsfesten!

Jubilæumsfesten holdes på Nationalmuseet i 
København. 
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Yderligere info

Location: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K

Tidspunkt: Lørdag den 5. november kl. 19.00

Det er muligt at tilkøbe billet for kr. 399,- til en ledsager, som du kan tage med til festen.

S.U.: senest 21/10-16 til fut@fut.dk

Invitation_A5.indd   2

9/9/16   12:59

Da FUT runder et skarpt hjørne i dens historie, vil vi gerne invitere til 
FUTs 65 års jubilæumsfest lørdag den 5. november 2016. 

FUT har gennem mange år været et fælles samlingspunkt på tværs af 
branchens kæder og leverandører. Vi har sammen med alle jer i bran-
chen skabt minder – der har været interessante ture og arrangementer 
hos mange af branchens spændende og loyale leverandører. 

Sammen med jer vil vi gerne fejre, at FUT nu har været en del af  
branchen i 65 år. Festen vil byde på en sublim lækker middag på en  
af Københavns bedste locations. I løbet af aftenen vil der være taler  
og der vil blive uddelt priser. Underholdningen bliver med en af  
Danmarks bedste komikere, Nikolaj Stokholm.

Samtidigt vil vi præsentere jer for fremtidens FUT.   

Vi værdsætter jeres loyalitet og engagement overfor FUT – både med-
lemmer og samarbejdspartnere.

I har gennem mange år været med til at støtte FUTs vision om at sam-
le medarbejderne på tværs af branchen samt været med til at opret-
holde interessen for branchen med en masse nye elever og ansigter. 

Uden jer, ingen FUT!  

På gensyn lørdag den 5. november.

FUT-bestyrelsen

Invitation til FUTs 65 års jubilæumsfest

Invitation_A5.indd   3 9/9/16   12:59

Invitation

jubilæum

år

Invitation_A5.indd   1

9/9/16   12:59

Jubilæumsinvitation
Alle FUT-medlemmer skulle meget gerne med posten have modtaget 
invitationen til jubilæumsfesten den 5. november på Nationalmuseet. 
Medlemmer deltager gratis og det er muligt at tilkøbe billet til en ledsa-
ger for kr. 399. Tilmelding til fut@fut.dk senest 21. oktober 2016.
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Invitation

jubilæum

år

Invitation_A5.indd   1

9/9/16   12:59

PALSGAARD SPÆR INVITERER
KOM OG BESØG OS - DU SKAL VÆRE VELKOMMEN!

Kontakt os på: 

www.palsgaardspaer.dk  
Tlf. +45 75 77 51 55
palsgaardspaer@palsgaardspaer.dk 

Palsgaard Spær inviterer på virksomhedsbesøg.

Tidspunkt: Torsdag den 27. oktober kl. 17.00 
 Sted: Palsgårdvej 5, 7362 Hampen

Ved besøget kommer du på fabriksrundtur, og bliver 
opdateret på din viden omkring spær og vægrammer.
Der vil være mulighed for at få en sandwich og vand 

    samt kaffe og kage at køre hjem på.

Tilmelding senest den 13. oktober
Send en mail til FUT på: fut@fut.dk 



8

Fagprøveprisen 2016

Det er med stor glæde og stolthed, at vi 
igen i år kan uddele FUT fagprøveprisen 
til både byggemarkeds- og trælastelever, 
der har gennemført og afsluttet deres ud-
dannelse med et fagprøveprojekt. 

På baggrund af disse fagprøver indstil-
ler underviserne på Mommark og Odder 
hver op til tre elever fra begge linjer til 
at dyste om FUT fagprøvepris. Der er 
tre fagprøvepriser i hver gruppe. Det er i 
øvrigt 16. gang, at der uddeles FUT prø-
vepris.

For at modtage en FUT fagprøvepris er 
det en betingelse, at den nominerede del-
tager på FUTs generalforsamling. 

De tre bedste fagprøver i hver gruppe 
udløser følgende pengepræmie:

1. plads: kr.  10.000
2. plads: kr.  7.500
3. plads: kr.  5.000

Udover pengebeløbet til de første tre 
pladser modtager alle nominerede et di-
plom og en gave. 

Fagprøveudvalget
Fagprøveudvalget består i år af følgende 
personer:

- Palle Thomasen, direktør i Danske 
Byggecentre

- Helle Have. HR-chef, Davidsen
- Mette Brund, HR & uddannelses-

konsulent, XL-BYG 
- Jan Sørensen, HR & Uddannelses-

konsulent, Stark
- Jim Linderod Christiansen, Formand 

FUT 

Medlemmer af fagprøveudvalget får 
alle prøverne til gennemlæsning og ud 
fra et pointskema gives der point og den 
prøve, der får flest point, vinder 1. plad-
sen. 

I forbindelse med FUTs generalforsamling uddeles igen i år FUT fagprøve-
pris til både byggemarkeds- og trælastelever

Fra venstre ses Søren Larsen (3. plads), Karina Drewsen (2. plads), Camilla Mathiesen (1. plads) 
og Thomas Kristiansen.

Fra venstre ses Kaspar Randløv, Daniel Sørensen (2. plads), Dennis Rasmussen (1. plads), Lasse 
Andersen (3. plads) og Laurits Østergaard.

Fagprøvepris-vindere fra 2015

Byggemarkedselever 2015

Trælastelever 2015
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Fagprøveprisen 2016  
– de nominerede

I år er der nomineret fem trælastelever og seks byggemarkedselever til 
FUT fagprøvepris. Se her hvem der har fået nomineringerne

Nominerede fra Mommark Handelskostskole Nominerede fra Odder Handelsfagskole

Trælastelever
Navn: Nickolai Alexander Lindberg
Butik: Stark Sønderborg
Emne: Gulvfestival i Borgen Shopping

Navn: Mathias Heltenberg Greiff
Butik: Johannes Fog, Lyngby
Emne: Tilbudsopfølgning

Navn:  Nicolai Støvring Laustsen
Butik: Keflico, Støvring
Emne:  Keflico sætter fokus på Accoya

Byggemarkedselever
Navn: Muhamed Kordic 
Butik: Bygma Kolding
Emne: Makita el-værktøj

Navn:  Tommy Dyg Jelle 
Butik: Stark Struer
Emne: Tøj Webshop

Navn: Dennis Sigaard 
Butik: Silvan Viborg
Emne:  Ecostyle

Byggemarkedselever
Navn: Louise Stein
Butik: Davidsen Rødekro
Emne: Dæk dit julebord med stil

Navn: Marjun Mellemgaard
Butik: Sp/f KBI Klaksvi Færøerne    
Emne:  Brandsikkert hjem?

Navn: Kasper Krüger, 
Butik: XL-Byg Thorsø    
Emne:  Gør det ordentlig – Sikkert!

Trælastelever
Navn: Jakob Meyer Windt Jensen 
Butik: XL-Byg Vejle Trælast
Emne: Sundolit KUB – Byggesystem
 
Navn: Jannik Nielsen
Butik:  XL-Byg Thorsø Trælast
Emne:  Wimex WPC hegn

Her uddeles FUT fagprøvepris 2105 
ved FUTs generalforsamling sidste år.
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FUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
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A/S Rold Skov Savværk

Danmarksvej 9

DK-9670 Løgstør

Tlf. 70 130 530    Fax 70 130 531

PROJEKTAFD.:

Europavej 1

7280 Sdr. Felding

Tlf. 70 130 430    Fax 70 130 431

www.swedoor.dk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

Mommarkvej  374 ·  6470 Sydals  ·  Te l . 7342 5525 ·  www.bcsyd.dk

Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.

Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og char-
merende 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 anvende-
ligt i virksomheden.

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

Har du også
kastet din 
kærlighed på
bygge-
branchen?

TRÆLAST annonce2006-07  21/12/06  12:48  Side 1

TIMPLY
Timber and Plywood Trading Company

Kaj Lykkesvej 13 -  5600 Faaborg - Denmark

T: +45 6265 1009     F: +45 6265 1646

info@timply.dk     www.timply.dk    CVR: DK 3019 9308 

www.alufabrikken.dk
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bakker op om FUT
Få mere information hos Martin Høegsberg, tlf. 9320 4020
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Niels Ulrich Pedersen A/S

www.hjalmarwennerth.dk

Sundt indeklima med ludbehandlet loft

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.

Södra Timber A/S
Frydenborgvej 27 K
DK- 3400 Hillerød
t +45 4848 8200
f +45 4848 8264
sodra@sodra.dk
www.sodra.dk

Leverandør af
Peetz-serien:

4848 8200
www.sodra.dk

PLUS
XTERIØR
PRECOLL

 LARIX
 CEDER

 SIOO

SodraTELE-okt09.indd   1 20/11/09   11.28

FORLAG · REKLAME · WEB 
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Han startede i branchen som 10-årig arbejds-
dreng i en tømmerhandel i Herning.  
I dag styrer han som regionsdirektør 13 Bygma- 
forretninger i Region Syd

Af Louise Skjellum Strøbech

- Jeg tror aldrig, jeg har skrevet et cv i 
mit liv.

Nogenlunde sådan starter regionsdi-
rektør for Bygmas Region Syd, 46-årige 
Michael Madsen, den samtale, der skal 
danne basis for denne tredje artikel i se-
rien ’Fra frø til hylde’.

Cv’et fik Michael Madsen aldrig brug 
for, fordi han allerede som 10-årig star-
tede som arbejdsdreng i den trælast i 
Herning, hvor hans far arbejdede. Efter 
EFG-basisår fik han let læreplads i Hørs-
holm Trælast (nu: Fog), mere end 300 
km væk hjemmefra.

- Jeg trængte nok til at komme lidt væk 
hjemmefra, som han selv siger det. Og 

det at være jyde i Nordsjælland lå ham 
bestemt ikke til last.

- Jeg kom jo som stædig jyde til det 
ukendte Sjælland og havde den tilgang 
til tingene, at det var helt i orden at ar-
bejde en time eller to ekstra hver dag. Jeg 
havde en ret unik basisviden fra mine år 
i trælasten i Herning, som kom mig til 
gode, så jeg fik lov til alt. Forvalteren, Is-

Michael Madsen har slået sine 
folder i trælasten, siden han var 
10 år gammel. I dag kører han 

som regionsdirektør rundt mellem 
13 Bygma-forretninger i Syd- og 

Sønderjylland.

Bygma blev 
hans skæbne
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mail Benli, der var fra Tyrkiet, så noget i 
mig, og da jeg havde været der i bare ni 
måneder, kaldte han mig ind på konto-
ret og fortalte mig, at nu skulle jeg være 
forvalter, mens han tog fem uger på ferie 
i Tyrkiet. Jeg husker det tydeligt endnu. 
Det var en stor oplevelse, der da også 
gav lidt hår på brystet, erindrer Michael 
Madsen, der dengang bare var 18 år og 
nærmest fra den ene dag til den anden fik 
ansvar for bl.a. kørselsdisponering.

Ny, ung chef
Da han var færdig med sin læretid, stod 
der 1991 på kalenderen, og han blev med 
det samme tilbudt job som kørselsforval-
ter i Bygma Aabenraa, hvor han skulle 
sørge for, at varerne var pakket til tiden 
samt planlægge og disponere kørslen. 
Dengang disponerede han over syv last-
biler, der primært kørte i Danmark, Tysk-
land og Holland.

- Jeg var 20 år dengang, og ansat i en af 
de største forretninger i hele Danmark. 
Fordi vi var så store, var der ansat både 
en forvalter og en kørselsforvalter, så jeg 
havde delt ledelsesansvar og var allerede 
dengang chef for pladsfolk og chauffø-
rer, der alle var 3F’ere. De er kendt for 
at have en lidt anden tilgang til tingene 
end trælastfolk, og man skal helst ikke 
komme som ny, ung chef og forandre på 
tingene, siger Michael Madsen, som gjor-
de lige netop dét.

Så gør jeg det selv!
Dengang læssede medarbejderne lastbi-
lerne kl. 7, samtidig med at alle håndvær-
kerkunderne kom for at handle. Michael 
Madsen husker det som ét stort virvar, 
der gjorde, at lastbilerne først var ude kl. 
08.30.

- Min idé var at læsse om natten og 
køre ud allerede mellem kl. 06 og 06.30. 
Så slap vi for forvirringen kl. 7, og lastbi-
lerne kunne være hjemme igen og klar til 
anden tur mellem kl. 9 og kl. 10. Dét var 
de ikke enige i ude på pladsen. Men jeg 
er jo en stædig jyde, så jeg sagde: Ok, så 
gør jeg det selv! Så når pladsfolkene gik 
hjem ved 17-17.30-tiden, gik jeg i gang 
med at læsse 5-6 lastbiler. Det stod på 
en 2-3 måneder: Jeg mødte ind kl. 6 om 
morgenen, passede mit arbejde og pak-
kede så lastbiler til kl. 22-23 om aftenen. 
Til sidst var det ved at køre mig helt ned. 
Heldigvis så pladsformanden logikken 
i idéen, og fra den dag kørte de ud kl. 
6-6.30, siger Michael Madsen med en vis 
tilfredsstillelse.

Dynamik og personlig kontakt
Efter to år som kørselsforvalter gik det 
op for Michael Madsen, at han savnede 
salget. Så han tog en snak med tømmer-
handler Kristian Jessen, som fandt en 
plads til ham som sælger i eksportafde-
lingen. Her solgte de fem ansatte pri-

mært til danske kunder syd for grænsen 
– og især til kunder i det tidligere Øst-
tyskland, hvor der var et stort efterslæb 
fra tiden før murens fald. Heldigvis for 
Michael Madsen er hans andet moders-
mål tysk.

- Dengang havde vi det vel nok største 
setup i vores eksportafdeling i forhold til 
andre trælaster. Volumenmæssigt fyld-
te vores afdeling hvad der svarer til en 
almindelig dansk tømmerhandel. Vi sad 
fem mand i eksportafdelingen, og der var 
godt gang i den. Jeg havde ca. 25 rejse-
dage om året, hvor jeg kørte til Tyskland 
og besøgte byggepladser og leverandører. 

Og det var det, jeg havde savnet: Den der 
dynamik og personlige kontakt, man har 
som sælger.

Ikke bogligt anlagt
Michael Madsen blev undervejs i sine 
fem år som eksportsælger spurgt, om han 
ville overtage posten som eksportchef, da 
den eksisterende eksportchef skulle retur 
til sin fædrene trælast

- Men jeg syntes ikke, jeg var klar til 
det, så jeg sagde simpelthen nej, og det 
var et godt valg på det tidspunkt. Jeg 

Anders Sørensen (tv.) overtog direktørposten i Bygma Aabenraa i 2005 og gav dermed Michael 
Madsen tid og plads til at varetage jobbet som regionsdirektør og alt hvad dertil følger af 
administration som handlingsplaner, strategier, budgetlægning, implementeringer, møder m.v.

Sæt FUT i din karriere 
Kombiner networking, uddannelse og sjov. 

Meld dig ind i branchens bedste mødested: 

Husk at elever får gratis medlemskab i hele elevperioden!

OBS! Det er en forudsætning for kontigentfritagelsen, at FUT-sekretariatet  
modtager en kopi af uddannelsesaftalen!

fortsættes næste side
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var ikke færdig med at dyrke salget som 
sælger og var slet ikke klar til alt det der 
følger med af ansvar og administrative 
rutiner. Det passede mig ikke på det tids-
punkt, siger Michael Madsen, der i 1998 
igen blev tilbudt stillingen som chef.

- På det tidspunkt var det naturligt, 
at det var mig, der blev eksportchef. Jeg 
havde opnået det, jeg ville med salg til 
Tyskland, og chefen syntes også, det var 
på tide, jeg fik mig lidt ledelseserfaring. 
Så jeg blev ’tvunget’ til at tage merko-
nomstudiet, men nåede kun to fag i hen-
holdsvis virksomhedsøkonomi og ledelse 
& organisation. Jeg er ikke glad for skolen 
og føler mig ikke særlig bogligt anlagt. 
Jeg har ikke svært ved det, men jeg gider 
bare ikke. Jeg vil hellere lære det via tid 
på kontoret med ’hands on’, så jeg er lidt 
sådan en autodidakt chef, siger Michael 
Madsen, der dog for nylig har gennem-
ført et ledelsesprogram svarende til 15 

ECTS-point eller en kvart akademiud-
dannelse.

- Det er noget, alle ledere i Bygma skal 
igennem, så jeg blev nødt til at vise ve-
jen. Skal jeg, så kan jeg, og jeg fik da også 
to 12-taller med mig, siger regionsdirek-
tøren, der aldrig har haft en plan for sin 
karriere:

- Jeg har ikke haft nogen masterplan, 
men har været på de rigtige steder på de 
rigtige tidspunkter. I Hørsholm havde jeg 
forsvoret, at jeg nogensinde skulle være 
chef, siger han.

Et naturligt skridt
Efter tre år som eksportchef, hvor han 
også fungerede som kørselsforvalter med 
tre biler fast tilkoblet, blev han udnævnt 
til samtidig at være underdirektør, hvilket 
var et naturligt skridt mod posten som 
direktør. Den position fik han i 2002, da 
Kristian Jessen, som havde været hans 

chef i alle årene i Bygma Aabenraa, som 
planlagt gik af. Allerede i 2003 bliver 
han sideløbende med direktørposten ud-
nævnt til regionsdirektør i den sydligste 
af Bygmas seks regioner.

Det var en meget lille region til at star-
te med. Fire forretninger i Aabenraa, Pad-
borg, Gråsten og Guderup på Als samt 
handelsselskabet Profile. Senere smelter 
Bygma-regionerne sammen til fem, og 
han får også ansvaret for forretningerne 
i Tønder, Tinglev, Skærbæk, Esbjerg og 
Agerbæk. Med ni forretninger kan han 
dog ikke længere have det operationelle 
ansvar, så fra 2005 står der ’Regionsdirek-
tør’ på visitkortet, mens Anders Sørensen 
overtager jobbet som direktør.

- Jeg var jo ikke til at få fat i. Det var 
blevet for meget, og listen med arbejds-
opgaver blev meget længere, da jeg blev 
regionsdirektør. At jeg ikke længere var 
direktør i Aabenraa, gav mig igen tid til 
at komme rundt i alle forretningerne. Så 
det gælder om at lære at sige fra og at 
kende sine egne begrænsninger, siger Mi-
chael Madsen, der alle årene har haft fast 
professionel base i Aabenraa, hvor han 
også bor med sin hustru Joan og deres 
to døtre på 13 og 15 år. De har, så vidt 
vides, ingen planer om at følge i faderens 
fodspor.

- Jeg tror ikke, de bliver tømmerhand-
lere. Desværre. Vi kunne ellers godt bru-
ge lidt flere kvinder i branchen, for de er 
altså sværere at handle med. De forærer 
ikke hele butikken væk, slutter han.

- I mine tidlige år som leder havde jeg 
det sådan, at hvis jeg ikke kunne få min 
vilje, så gjorde jeg det bare selv. Nu 
handler det mere om at få solgt ideen 
og få tingene til at ske, uden at jeg be-
høver gøre det selv. Så jeg er gået fra 
’hands on’ til ’eyes on’, for jeg kan ikke 
længere ordne alting selv, siger Michael 
Madsen. 

Er du så mindre stædig i dag?
- Nej! Men jeg er nødt til at få min 

vilje på en anden måde nu. I dag hand-
ler det om at udvise tillid, men også 

Er stadig en  
stædig jyde

at sørge for, at der bliver eksekveret 
på det, vi har aftalt. Så min vigtigste 
opgave er faktisk at få sat det rigti-
ge hold. Det handler dog også stadig 
om at være snusfornuftig og om godt 
købmandskab. Det kommer man langt 
med, siger Michael Madsen, der på et 
tidspunkt var regionsdirektør for 23 
Bygma-forretninger på Fyn og i det 
syd- og sønderjyske. For to år siden 
blev Bygmas regioner igen ændret, så 
han i dag har 13 forretninger i Region 
Syd under sig. 

Michael Madsen har endelig 
fået lavet sit cv
1988-1990: Læretid hos Hørsholm 
Trælast (nu: Fog)

1991-1993: Kørselsforvalter 
Bygma Aabenraa

1993-1998: Eksportsælger  
Bygma Aabenraa

1998-2002: Eksportchef 
Bygma Aabenraa

2002-2005: Direktør 
Bygma Aabenraa

2003 og til dato: Regionsdirektør i 
Bygma, Region Syd

Da krisen ramte Danmark i 2007, ramte den 
også byggevarebranchen. Som regionsdirektør 
måtte Michael Madsen gennemføre tre 
fyringsrunder, hvor han i alt opsagde ca. 45 
– eller 15 % - af medarbejderne i regionen. 
’Det gjorde ondt, men det var desværre en 
nødvendighed’, siger han.

fortsat fra side 13:
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Jordens lunger i de 
danske byggecentre

Tænk bæredygtigt lokalt…
Danmarks skovareal er på ca. 579.700 
ha, hvilket svarer til 13,5 % af det sam-
lede areal. Med et tilbageblik til begyn-
delsen af 1800-tallet var det kun 2-3 % 
af landet, der var dækket af skov. I Dan-
mark skal vi bevare at tænke bæredygtig 
skovdrift og fortsat bevare og beskytte 
skoven til gavn for både dyr og planter, 
men også for de mennesker, som bor og 
lever af skoven.

En PEFC-certificering er nøgleor-
det til bevaring af de danske skove. En 
PEFC-certificering er en garanti for bæ-
redygtigt træ til kunder i ind- og udland.

Tænk bæredygtigt globalt…
Ulovlig tømmerhugst er et globalt pro-
blem, hvilket har store miljømæssige 
konsekvenser. Mange danske leverandø-
rer og byggecentre er afhængige af im-
port af tømmer, derfor er det vigtigt at 
tænke bæredygtigt i et globalt perspektiv.

I Danmark og generelt i Norden har vi 
mange strenge krav til skovdrift. Danske 
leverandører og byggecentre står derfor i 
dag overfor stadig større krav til at levere 
bæredygtigt træ og overholde internati-
onale regler og love. Medlemmer af EU 

skal alle leve op til kravene i EUTR, som 
er EU’s tømmerforordning. 

PEFC er anerkendt i hele verden og 
sikrer virksomheder et troværdigt skov-
certificeringssystem, som overholder reg-
lerne i EUTR.

Tænk bæredygtigt  
for dine kunder…
Med tæt på 100 PEFC-certificerede dan-
ske virksomheder er Danmark godt ru-
stet til fremtiden, hvor der vil blive stillet 
stadig større krav til materiale til byggeri-

et. Krav om at være miljø- og klimavenlig 
– en egenskab, som er unik for træ.

Den 1. januar 2016 blev en ny udbud-
slov i Danmark vedtaget. I det offentlige 
er bæredygtigt træ derfor på dagsorden, 
og der bliver stillet krav til miljømærker. 
PEFC er et godkendt miljømærke for 
bæredygtigt træ, og er jeres virksomhed 
PEFC-certificeret, kan I byde på offent-
lige udbud, hvor der stilles krav til bære-
dygtigt træ.

Vis jeres kunder, at I tænker bæredyg-
tigt, og sælg jeres bæredygtige profil. At 
sælge bæredygtigt handler også om at 
gøre bæredygtige produkter synlige og 
informere kunder om, at de materiale, de 
lige har købt, er bæredygtige – verdens 
hurtigste mersalg!

Gå jeres hylder i byggecenteret igen-
nem, der gemmer sig flere materialer 
med PEFC-logoet, end I tror – det skal 
være synlig for jeres kunder!

Skoven er jordens lunger. Det er stedet, hvor mange af verdens dyr lever. 
Skoven har brug for beskyttelse for at bevare skovens ressourcer til gavn 
for miljø og jordens klima

Vidste du at:
• PEFC er et beskyttet varemærke 

og kun må bruges af PEFC-certi-
ficerede virksomheder.

• Et 80 årigt bøgetræ på god jord 
producerer i gennemsnit 12 kg ilt 
om året. Det er godt for klimaet!

• PEFC er verdens største skov-
certificeringssystemet og til ste-
de i mere end 40 lande.

• Står stærkt på eksportmarkedet 
blandt andet:
- PEFC er anerkendt af CPET, 

som på det britiske marked 
rådgiver om bæredygtigt træ 
til blandt andet den offentlige 
sektor.

- Den amerikanske organisation 
for bæredygtigt byggeri (USG-
BC) anerkender PEFC i LEED 
(Leadership in Energy and En-
vironmental Design).

Foto: L. Gordts.
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Trætræf på golfbanen 
Den 22. august 2016 
blev trægolf-dysten 
for fjerde gang  
afviklet på ”Kirsebær-
holmen” i Holbæk

22 træmænd m.m. havde sat hinanden i 
stævne på den dejlige sommerdag. Der 
blev dystet over 18 huller. Dagen starte-
de med frokost og for de fleste sluttede 
med grillmad og kaffe. 

Det er fjerde gang/år, at der bliver dy-
stet på Kirsebærholmen. Næste gang er 
mandag den 21. august 2017. Det er for 
alle, der er eller har været i en tømmer-
handel/byggemarked eller været leveran-
dør til disse. 

Har du lyst til at deltage i 2017, så 
skriv til Christian Bisgaard (ibcb@mail.
dk) eller Ole Svensson (olesvensson@
allerupnet.dk).

Dagens resultat:
Nr. 1: Ole Svensson (tidl. Anco og Roskilde Trælast), 37 point
Nr. 2: Gunnar Knudsen (tidl. Superbyg), 32 point
Nr. 3: Erik Olsen (DLH), 31 point

Bedste hold – med 114 point:
Ole Svensson (tidl. Anco og Roskilde Trælast)
Per Andreasen (Johannes Fog A/S)
Erik Olsen (DLH)

Nærmest flaget på hul 7:
Lars Amdi (Amdi Trading tidl. Johannes Fog A/S) med 2,47 m

Rasmus Gundelach og Claus Lønborg 
Poulsen, begge undervisere og skole-
hjemsassistenter på Handelsfagskolen 
gennem en årrække, har i forbindelse 
med en organisationsændring pr. 1. juni 
2016 fået funktionen som uddannelses-
ledere på skolens afdelinger i hhv. Skåde 
og Odder.

Dermed har de overtaget en stor del af 
de opgaver, som tidligere lå på vicedirek-
tørens bord. Ændringen sker i forlængel-
se af, at den tidligere vicedirektør, Flem-
ming Glud Hansen, har fået nyt arbejde.

- Ved at opgradere to erfarne og dyg-
tige undervisere til uddannelsesledere 
sikrer vi, at underviserne har en mellem-
leder på hver af skolens to afdelinger. I 
dagligdagen skaber det en større nærhed 

i organisationen. Claus og Rasmus er 
begge udviklingsorienterede, men kender 
samtidig Handelsfagskolens DNA. De 
kan dermed være med til at videreføre 
skolens kvaliteter, fortæller Pia Agerbæk 
Marlo, direktør på Handelsfagskolen.

Rasmus Gundelach, 42 år, varetager 
funktionen som uddannelsesleder i Skå-
de. Han fortsætter desuden som under-
viser på salgsassistentuddannelserne med 
profil i møbelhandel og sko & lædervarer 
samt som skolehjemsassistent. 

Claus Lønborg Poulsen, 49 år, skal 
fremover dele sin tid mellem funktio-
nerne som uddannelsesleder i Odder, 
underviser på salgsassistentuddannelsen 
med profil i sport samt som skolehjems-
assistent.

Undervisere opgraderet til 
uddannelsesledere

To erfarne undervisere er blevet forfremmet til uddannelsesledere 
i forbindelse med en organisationsændring på Handelsfagskolen

Claus Lønborg 
Poulsen

Rasmus Gundelach

Jens Lydolph (Monier Tagsten), Jonathan 
Bisgaard (Stark Helsingør), Erik Ravn 
(Nordkystens Tømmerhandel) og Kim 
Berg (Copenhagen Hardwood).
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Bemærkelsesværdig entré 
hos håndboldherrerne

Bygma-koncernen indledte i juni et 
treårigt parløb med Dansk Håndbold  
Forbund og det populære herrelands-
hold. Og lad det være sagt med det sam-
me, det var et bemærkelsesværdigt start-
skud.

Bygma og håndboldherrerne bød nem-
lig indenfor til pressemøde i en kæmpe 
industrihal i den syd-fynske landsby Ve-
stre Skerninge. Så åbningen var i bogsta-
veligste forstand både rustik, rå og helt 
i tråd med det univers, som den danske 
offentlighed vil møde, når de fremover 
støder på det nye power-par. 

Den anderledes base havde Bygma 
valgt, fordi håndboldherrerne anført af 
Mikkel Hansen udover presseseancen 

Bygma Gym præsenteres for spillere og presse.

Bygma og håndboldherrerne er det nye, stærke makkerpar. 
Den største danskejede distributør af byggematerialer åbnede 
sit hovedsponsorat af håndboldlandsholdet med en på mange 
måder anderledes og bemærkelsesværdig entré

Adm. direktør i Bygma 
A/S, Klaus Hadsbjerg, 
tv. og direktør i DHF, 
Henrik M. Jacobsen, th.
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Bemærkelsesværdig entré 
hos håndboldherrerne

også skulle igennem optagelserne til en 
række reklamefilm.

Ikke for amatører
Adm. direktør i Bygma A/S, Klaus Hads-
bjerg, var med på sidelinjen og glæder 
sig over, at samarbejdet nu for alvor er 
i gang. 

- Jeg synes, vi er kommet stærkt fra 
start, og jeg har en rigtig god mavefor-
nemmelse. I Bygma har vi en meget klar 
strategi om, at hvis vi gør noget, så gør 
vi det ordentligt, og hvis vi går ind i et 
marked, så vil vi være i top-tre indenfor 
en kort årrække. På samme måde har vi 
det, når vi går ind i et sponsorat af den 
her karakter. Så vil vi også teame op med 
nogen i den absolutte top, og som vi ser 
det, er håndboldherrerne måske det stør-
ste sportsbrand i Danmark pt. Hos os er 
kun det bedste godt nok, og det er også 
derfor, at vi siger ”Bygma – ikke for ama-
tører”, siger Klaus Hadsbjerg.

Målet for samarbejdet er samtidig klart 
for Bygma-direktøren.  

- Vi er en top 100 virksomhed i Dan-
mark. Men vores kendskab er ikke, hvor 
det kunne være. Vi tror på, at landshol-
det kan hjælpe os med at udbrede kend-
skabet til Bygma som brand, arbejdsplads 
og uddannelsessted og samtidig fortælle 
om vores værdier, så vi også får fortalt, at 
vi er en attraktiv arbejdsplads, fortsætter 
Klaus Hadsbjerg.  

Bygma Gym
Bygma løftede undervejs sløret for sit 
Bygma Gym – en transportabel contai-
ner med styrketrænings-øvelser baseret 
på produkter fra koncernens byggecen-
tre, som eksempelvis knæbøjninger med 
spande med maling. Øvelserne i Bygma 
Gym er udarbejdet i samarbejde med 
håndboldherrerne, så øvelserne tilsam-

men kan udgøre en komplet fysisk træ-
ning. En både seriøs og sjov måde at ska-
be et direkte overlap mellem, hvad både 
Bygma og håndboldherrerne beskæftiger 
sig med. Direktør i Dansk Håndbold For-
bund, Henrik M. Jacobsen pegede netop 
på det nye fælles univers som en indika-
tor på et stærkt makkerpar. 

- Jeg glæder mig virkelig til at se det 
her nye univers rulle henover Danmark, 
og jeg glæder mig meget over samarbej-
det med Bygma. I sidste ende handler 
det jo om, at vi i fællesskab forhåbentlig 
kan skabe nogle store og flotte oplevelser 
for danskerne, siger Henrik M. Jacobsen, 
som forventer, at partnerskabet vil kaste 
medaljer af sig også ved VM i Frankrig i 
januar 2017. 

- Vi er to virksomheder, som har et 
meget stærkt sammenfald i værdier, og 
det, mener vi, er godt for begge parter i 
samarbejdet. Bygma kommer med glæde 
og begejstring. De kommer med passion. 
Og de kommer med vilje til at lykkedes. 
Vilje til at øve sig, blive bedre og ville 
vinde. Det er elementer, vi arbejder med 
hver dag sammen med landsholdet. Så vi 
glæder os enormt til at folde samarbejdet 
mere ud, fortsætter DHF-direktøren.

Playoff-kamp med Bygma på trøjen 
Håndboldherrerne træk første gang de 
nye Bygma-trøjer over hovedet til kamp, 
ved playoff-kampen til VM mod Østrig i 
Sparekassen Fyn Arena i Odense. 

Til landskampen havde Bygma invi-
teret sine ansatte over hele landet med 
til en håndbold-fest. Der kunne tilskuer-
ne samtidig selv prøve kræfter med det 
transport able Bygma Gym. 

En trælastkapacitet er ikke 
blandt os længere
Det er med stor beklagelse, vi må 
meddele, at stifteren af selskabet 
Niels Ulrich Pedersen stille er sovet 
ind i eget hjem natten til den 10. 
september i en alder af 72 år.

Niels Ulrich Pedersen, som er ud-
dannet indenfor trælast, har altid 
beskæftiget sig indenfor trælast. I 35 
år som selvstændig indtil han i 2006 
solgte firmaet til Rörvik Timber AB, 
Sverige, hvor han fortsatte som ad-
ministrerende direktør. Han var sta-
dig aktiv i selskabet.

Os som har arbejdet sammen med 
Niels Ulrich Pedersen gennem man-
ge år, har oplevet en direktør med 
særdeles stort branchekendskab og 
en ildsjæl, som gik forrest, specielt 
når der skulle sælges varer. Vi har alle 
lært meget af Niels Ulrich Pedersen, 
og vil derfor fortsætte selskabet i 
samme gode ånd.

Udover stor viden indenfor trælast 
var Niels Ulrich Pedersen i mange 
år tilknyttet Dansk Ride forbund, li-
gesom man ikke var i tvivl om, han 
holdt med "de hvide" fra Århus.

Han efterlader sig kone Rinne, søn 
Nick, barnebarn og datter Sarah.

Begravelsen fandt sted torsdag den 
15. september 2016 kl. 13.00 i As-
minderød Kirke.

Æret været hans minde.

Dødsfald
Vi har modtaget nedenstående fra Kim 
Hansen, direktør hos Niels Ulrich Peder-
sen A/S:

Spillerne skriver autografer på de nye trøjer.

Mød FUT på...

www.facebook.com/fut1951
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I løbet af de sidste to år er den danske 
grantræseksport til kamellandene steget. 
Det mellemøstlige marked for grantræer 
er efterhånden den største aftager af gran 
fra de danske producenter. Eksporten til 
kamellandene er i øjeblikket steget så 
eksplosivt, at grantræsproducenterne 
spår om mætning af markedet inden jul. 
Hvilket glæder mange, herunder Peter 
Hjul erhvervsordfører fra Venstre:

- Der er ingen i branchen, som når 
grantræsproducenterne til sokkeholder-
ne. Den danske eksport er truet, og med 
manglende indtægter fra Nordsøen må 
vi finde nye veje og udnytte vores andre 
råstoffer.

Samme begejstringen er dog svær at 
spore hos Dansk Folkeparti, hvor for-
svarsordfører K. Rig advarer mod forsat 
handel. 

- Handlen med grantræ er så lyssky, at 
ikke engang producenterne kender til 
køberne. Handlen foregår gennem 
internationale netværk, hvor 
ingen kender køberen, eller 
hvad træet skal bruges til. 
Det skal vi som folkevalg-
te politikere handle på.

Fremsat lovforslag
Den manglende 
begejstring kom-
mer til udtryk i, at 
Dansk Folkeparti 
netop har frem-
sat et lovforslag 
omhandlende et 
muligt forbud 
mod eksport af 
danske juletræer. 
Et flertal i folke-
tinget vil derfor 
kunne sikre de 
danske juletræer 
inden jul.

Dansk Folkeparti 
skal dog ikke vente 
støtte fra Enhedsli-
sten, som er skepti-
ske over for forslaget. 
Kulturordfører, Helmuth 
Muhammed Al de Voos ud-

Dansk Folkeparti redder 
det danske juletræ

Vi kender det alle sammen.  
Fra H.C. Andersens historier,  
julen og danske sange. Grantræet. 
Men noget truer…

taler, at Enhedslisten ikke umiddelbart 
kan støtte forslaget.

- Jul handler i bund og grund om at 
være sammen, og mange udsatte familier 
har i dag ikke råd til juletræ, så juletræ-
ets symbol er et fortidsminde. Vi ser ju-
len som en fest for alle nationaliteter og 
kulturer, og hvis det danske juletræ kan 
skabe glæde og værdi i andre lande, er 
det kun godt.

Radikale Venstre har dog taget for-
handlings-hatten på, her udtaler kul-
turordfører, K. Amell at:

- Vores stemmer er ikke gratis, derfor 
vil vi stille krav om, at grantræer frem-
over gødes med gødning fra halalslagtede 
dyr, ligesom det er set i Sverige.

Det har ikke været muligt at få en 
kommentar fra formanden for de danske 
grantræsproducenter, Ida Nissen, men 

hendes talsmand op-
lyser, at alle love 

og regler er 
overholdt 

i salg. 
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