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Sommeren, der blev væk! Det
kunne sagtens være titlen på
en kærlighedsroman, men her
er det jo den rene sandhed.
Branchen har travlt, der er gang
i byggeriet, vores professionelle
kunder har nok at se til, det er
vist mest de private kunder, der
i år har ønsket sig sol og brugt
en del at deres opsparing til en
ferie i varmen. Når det så er
sagt, så oplever jeg ved møder
med kollegaer rundt omkring
i landet, at der er optimisme
og positive tegn over det hele.
Men kampen om kunderne er
om noget blevet større og mere
intens, og der kæmpes med at
holde indtjeningen på et fornuftigt niveau.

René
Nissen

Marianne
Mouritzen

Efterårets komme betyder
mange aktiviteter for FUT. Vi
har her i oktober både den årlige studietur, som i år er for
trælastelever, turen går til Bruxelles og er fuld booket. Senere
i oktober går årets medlemstur
til Israel, en meget spændende tur lavet i samarbejde med
Plastmo, også denne tur er fuld
booket. Det har i det hele taget
været en fantastisk fornøjelse,
at vi på alle ture i år ikke har
skullet rende rundt og prikke
jer medlemmer på skulderen
for at få pladserne fyldt op, I er
kommet helt af jer selv.
Vi har også søsat et projekt med
Business College Syd, grund-

Niels Jørgen
Lerche-Thomsen

Jim L.
Christiansen

læggende lederuddannelse. En
uddannelse som en del af kæderne har taget af deres uddannelsesprogram, da man ikke
selv kunne fylde et hold op.
Derfor håbede vi, at det kunne
være muligt at stable et hold på
benene, men her sidst i august
er tilslutningen meget ringe.
Vi håber, at vi med hjælp fra
opslag på Facebook og fut.dk
kan få et hold startet op her i
efteråret.
Den 4. november er det igen
tid til generalforsamling, denne
gang i Aarhus-området. Du kan
læse mere om selve generalforsamlingen i bladet, men jeg
synes, at det er nødvendigt at

Christian
Lyng

Michelle
Olsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Oplag: 1600 eks.
Produktion: Odsgard A/S
Sekretariat:
FUT – Foreningen for
Trælast- og Byggemarkedsfolk
c/o Danske Byggecentre
Egebækgård, Egebækvej 98
2850 Nærum
Tlf. 4580 7877
FUT-fax 4580 7887·
Tilmeldinger til arrangementer,
indmeldelser, fakturaer samt
øvrige breve til FUT bedes sendt
til ovenstående adresse.
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Jim L. Christiansen Formand

Christian Lyng Arrangementer/events

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

Amalieparken 87, 3.3 · 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 2778 1227 · chl@fut.dk

Michelle Olsen Næstformand/PR

Niels Jørgen
Lerche-Thomsen Erhvervsklubben

Nørre Boulevard 138, 1. tv · 4600 Køge
Tlf. 2893 5678 · mio@fut.dk

René Nissen Kasserer/Kontakt til skolerne
Pilelunden 67 · 5550 Langeskov
Tlf. 6072 7213 · ren@fut.dk

Hjortkærvej 4, Omme · 6740 Bramming
Tlf. 6170 7372 · njt@fut.dk

Marianne Mouritzen Kontaktperson
FUTs kontakt hos Danske Byggecentre · fut@fut.dk

Nr. 3 · 2017

komme med et lille surt opstød.
Vi har i bestyrelsen efterlyst
personer, der kunne have lyst til
at komme ind i den kommende
bestyrelse. Vi har faktisk fået en
del henvendelser fra både nuværende medlemmer og andre,
der kunne have lyst til at være
en del af vores forening.
Det er bestyrelsens holdning, at
det er vigtigt, at man har opbakning fra sit bagland, når man
siger ja til en bestyrelsespost.
Det gælder både derhjemme i
privaten, men i høj grad også
fra ens arbejdsplads. Desværre
har vi oplevet, at der er ﬂere
virksomheder, hvor der ikke gives mulighed for at kunne være

en del af en branchebestyrelse.
Man ønsker ikke at bakke op og
give medarbejderne den frihed
til at kunne deltage i møder og
arrangementer, uden at medarbejderne selv skal bruge sin
egen fritid og ferie, og dét er
en skam, for uden denne opbakning, ved vi i bestyrelsen,
at det ikke vil lykkes at kunne
gennemføre sin periode.
Derfor håber vi på, at hele
branchen vil se mulighederne
i FUT’s bestyrelse og ikke fokusere på de begrænsninger, som
kan være grundlaget for den
manglende opbakning, som er
en nødvendighed. Det skal vi
have vendt! Jeg ved heller ikke,

om interessen fra medlemmer i
vest Danmark er mindre end i
øst Danmark, men vi har meget
svært ved at ﬁnde mulige emner fra det jyske, kun en enkelt
har meldt sig.
På generalforsamlingen skal
der vælges to nye medlemmer.
Vi har fundet to kandidater, og
vi er ret sikre på, at de begge vil
være et stort plus for foreningen.
Jeg har udstået min ﬁre års
periode og siger tak for denne
gang! Det har været ﬁre gode
og spændende år i FUT. Jeg har
fået en masse nye bekendtskaber i vores fantastiske branche,

og jeg synes selv, at jeg kan se
tilbage med stolthed over de
ting, som FUT har præsteret
over de sidste år. Jeg kan på ingen måde alene tage æren, det
er et fællesprojekt, og det vil jeg
hermed gerne sige tak for at
have været en del af.
Mange hilsener og gensyn

Jim Linderod
Christiansen
Formand

Køb ind i vores nye
medlemsshop
FUT har valgt at indgå samarbejde med Borg & Bigum Danmark. Det har vi gjort
for at kunne tilbyde vores medlemmer nogle kontante fordele
Borg & Bigum er en af Danmarks førende virksomheder
indenfor reklamegaveartikler
og gaveshops. Igennem FUT’s
samarbejde med Borg & Bigum
kan vi tilbyde vores medlemmer nogle at de nyeste og mest
attraktive varer på markedet
med op til 70 % i rabat på vejledende udsalgspris.
Vi er sikre på, at der er noget for både mænd og kvinder
i alle aldre. Design, elektronik,
indretning og meget mere.
Som FUT medlem har du nu
muligheden for at forkæle kæresten, konen, manden eller familien til nogle meget favorable
priser, og vi håber, alle vil nyde
godt at vores nye samarbejde.
Mangler din arbejdsplads
en ﬁrmajulegaveløsning eller
reklameartikler, kan Borg & Bigum levere nogle af markedets

Nr. 3 · 2017

Nu kan du købe ind i vores nye
medlemsshop. Shoppen indeholder
et stort og eksklusivt udvalg af lækre
mærkevarer til meget favorable
priser.

Spar op
til 70 %

bedste løsninger. Så kontakt
dem endelig.
Læs mere på bagsiden af dette FUT-blad om hvordan du
handler i den nye medlemsshop.
Rigtig god fornøjelse med
shoppen!
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Mød op på FUT’s generalforsamling og hør Jens
Romundstad, salgsdirektør i Fakta, fortælle om
hvordan de håndterer socialt ansvar (Corporate
Social Responsibility/CSR).

FUT generalforsamling 2017
Vær med på FUT’s generalforsamling lørdag den 4. november, hvor Handelsfagskolen
er vært i smukke omgivelser lige i udkanten af Aarhus
Det er nogle gange de sjoveste
steder, at ting bliver til virkelighed, og det var netop på sidste
års studietur, at snakken kom
ind på, om ikke Handelsfagskolen i Odder skulle være vært
ved årets generalforsamling.
Efter vi havde fået snakket mulighederne igennem, blev det til
et stort JA til at være vært.
Derfor er det med stor glæde, at vi kan invitere jer til generalforsamling i Aarhus, nærmere betegnet i Skåde Bakker.
Her råder Handelsfagskolen
over nogle helt unikke lokaler
blandt andet et stort ﬂot auditorium, hvor vi skal være samlet det meste af dagen.
Dagen byder naturligvis også
på de andre faste traditioner
som uddeling af årets fagprøve-
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priser. Du kan læse, hvem der
er nomineret på side 6. Fagprøvepriserne uddeles i år for 17.
gang.

socialt ansvar som virksomhed.
Vi er ret sikre på, at det bliver
meget spændende at høre om.
Vi glæder os meget til at være
sammen med jer denne dag.

Årets gæstetaler
Årets gæstetaler er Jens
Romundstad, mange af jer vil
nok kende ham mest som Biker
Jens fra Robinson Ekspeditionen i 1998 og 2002.
Men Jens er meget mere end
Biker Jens. Han er topleder
som salgsdirektør i Fakta og
har markeret sig indenfor salg,
ledelse og CSR. Det er netop
CSR området (Corporate Social Responsibility), som Jens vil
fortælle om i hans indlæg - det
med at få personer med handicap og andre udfordringer ind
på arbejdsmarked - at tage et

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandsberetning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af budget
Indkommende forslag
Valg af bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisorer
Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde
senest den 1. oktober 2017 på mail jlc@fut.dk
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Årets vært for FUT generalforsamling 2017:

Program
Kl. 10.00-10.45

Registrering og morgenmad

Kl. 10.45-12.00

Indlæg fra Handelsfagskolen

Kl. 12.00-12.30

Generalforsamling

Kl. 12.30-13.30

Frokost i Skovrestauranten

Kl. 13.30-14.00

Præsentation af de nominerede til årets
fagprøvepris, Handelselever

Kl. 14.00-15.00

Gæstetaler Jens Romundstad

Kl. 15.00-15.30

Præsentation af de nominerede til årets
fagprøvepris, Detailelever

Praktisk information

Kl. 15.30-16.00

Kaffe

Dato: lørdag den 4. november 2017

Kl. 16.00-16.45

Uddeling af fagprøvepriser,
fotografering m.m.

Sted:

Skåde Skovvej 2, 8279 Højbjerg

Tid:

kl. 10.00 til 17.00

Kl. 16.45-17.00

Afslutning og plantning af bøgetræet

Forbehold for ændringer
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Tilmelding senest 20. oktober 2017 på
www.fut.dk eller fut@fut.dk
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Fagprøveprisen 2017
Så er det igen tid til at skulle uddele årets fagprøvepriser på generalforsamlingen
4. november. Det er noget, som FUT ser frem til med stolthed og glæde. For 17. gang
skal årets fagprøvepriser uddeles til Detail- og Handelselever fra trælast og byggemarkedsbranchen

Præsentation af de nominerede
til fagprøveprisen 2017
Byggemarked – Detailelever
Business College Syd, Mommark
Louise Christiansen, Silvan Græsted
Emil Staun Nielsen, Stark Assens
Morten Have, Camola ApS

Handelsfagskolen Odder
Mette T. Nielsen, XL-BYG Hadsund, Vorupgruppen
Christine L. Nilsen, XL-BYG Hadsten, Vorupgruppen
Nanna Damberg, Davidsen, Fredericia

Trælast/håndværkerbutik – Handelselever
Business College Syd, Mommark
Mikkel Meier Andersen, Stark Esbjerg
Christian Poul Bundgaard, Bygma Hillerød
Natalie Gina Milbo, Fog Værebro

Det er som i de foregående 16
år de ﬁre faglærere fra de to
skoler, Handelsfagskolen Odder og Business College Syd,
der hver indstiller tre elever fra
deres udgang til at blive nomineret. Nomineringen gives på
baggrund af elevens fagprøve,
og hvordan eleven ellers har
arbejdet på deres skoleophold.
For at kunne komme i betragtning, er det også et krav, at
eleven er medlem af FUT, og at
man kan deltage på generalfor-

samlingen, hvor priserne skal
uddeles, samt at være ansat i
branchen efter endt uddannelse.
De ﬁre faglærere er fra Handelsfagskolen Odder Claus
Christensen og Jens Mørcholdt
og fra Business College Syd er
det Lone Marxen og Bjarne Sørensen.

Handelsfagskolen Odder
Martin Dueholm Sørensen, Tømmergården Nykøbing Mors,
er nu ved Tømmegården Gjern
Karsten Berg, Davidsen Toftlund, er nu ved Davidsen Århus
Casper Riis, Roslev Trælast, er nu ved Bygma Risskov

De tre bedste fagprøver i hver
gruppe udløser følgende pengepræmier:
1. plads: 10.000 kr.
2. plads: 7.500 kr.
3. plads: 5.000 kr.
Udover pengebeløbet til de
tre første pladser modtager alle
nominerede et diplom og en
gave.

Fagprøveudvalget
Fagprøveudvalget består i år af
følgende personer:
• Palle Thomsen, direktør i
Danske Byggecentre
• Mette Brund, HR & Uddannelseskonsulent i XL-BYG
• Jan Sørensen, HR & Uddannelseskonsulent i Stark
• Michael Frandsen, HR chef i
Davidsen
• Jim Linderod Christiansen,
formand, FUT
Alle medlemmer af fagprøveudvalget får prøver til gennemlæsning, og ud fra et pointskema gives der point og den
prøve, der får ﬂest point, vinder
1. pladsen osv.

De nominerede til
fagprøveprisen 2016, som
blev uddelt ved sidste års
generalforsamling.
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Hvorfor skal jeg være
medlem af FUT?
Som medlem af FUT har man en lang række fordele og muligheder.
Det gør, at man ofte vil være et skridt foran andre trælast- eller
byggemarkedsfolk, der ikke er medlem af foreningen

S!

OB

GRATIS
MEDLEMSKAB
FOR ELEVER

På arbejdsmarkedet er det altid
en fordel at kende nogen eller
nogen, der kender nogen. Det
lyder måske banalt, men ofte
er det tre ord, der hjælper dig
videre i branchen. Om det er
nyt job, nye anskuelser på arbejdsopgaver eller kontakt til

Vil du skabe dig et netværk i branchen, så bliv medlem af
FUT. Vi arrangerer bl.a. virksomhedsbesøg, studieture i ind- og
udland, gokart-race og meget andet for alle vores medlemmer.

nye leverandører. De tre ord er:
netværk, netværk, netværk.
Vi arbejder hårdt i FUT på at
få arrangementer stablet på benene, der gør, at du kan møde
folk, der kan gavne dit professionelle virke. Lige meget om du
deltager i et arrangement her i
Danmark eller tager med os til
udlandet, garanterer vi, at du
vil møde folk fra andre kæder,
måske nogen du er konkurrent
med i hverdagen.
Du møder leverandører, besøger deres fabrikker og får
indsigt i produkter, du måske ikke normalt sælger. Din
horisont udvides konstant.
Som FUT medlem har du mulighed for at deltage i disse ar-
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rangementer til en særdeles attraktiv pris. Eksempelvis var vi
tidligere i Polen og besøgte Rationels fabrik. Medlemsprisen
var på denne tur 500 kr. – tre
dage i Polen med alt betalt.

Kontante fordele
Vi arbejder hele tiden på at
gøre det mere attraktivt for dig
at betale dit årskontingent og
støtte op omkring FUT. Seneste tiltag, som du kan se i dette blad, er, at vi er begyndt at
udvikle et fordelsprogram for
medlemmer af FUT. Meningen
med det er, at du som medlem
skal nyde godt af nogle kontante fordele, der følger med i dit
medlemskab. Første skud på

stammen er samarbejdet med
Borg & Bigum, hvor du som
medlem har mulighed for at
handle hundredvis af varer til
nogle exceptionelle priser. For
dig betyder det, at du med en
enkelt ordre på medlemsshoppen set i forhold til butikspriser
kan have tjent dit FUT kontingent hjem.

ting, er det eneste rigtige for dig
at være medlem af FUT:
Vil du skabe dig et netværk
i branchen, der helt sikkert vil
hjælpe dig i fremtiden?
Vil du med til arrangementer, både indlands og udlands
til særdeles favorable priser?
Vil du have del i vores fordelsprogram og få tilbud, som
du kun igennem FUT kan få
adgang til?
Vil du støtte trælast- og byggemarkedsbranchen og derved
sørge for, at vi erhverver ﬂere
folk og branchen udvikles?
Have adgang til en samlet database for job i branchen?
Ja?! Så er FUT noget for dig!
Send en mail til fut@fut.dk og
meld dig ind i dag!

Venskaber og netværk
Sidst men ikke mindst er det
muligt gennem FUT at skabe
nogle venskaber, der kan vare
livet ud. Vi har ﬂere aktive
medlemmer, der har årtier af
aktivitet i foreningen på bagen.
Hvis du kan sætte ﬂueben
ved bare en af nedenstående
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TRÆOLIER
- SOM I DE GODE GAMLE DAGE

Vi fremstiller i dag de fornemmeste olier på det nordiske marked. Træolier fremstilles normalt af mineralske olier,
men vor erfaring er, at planteolie, og her specielt koldpresset rå linolie har en utrolig evne til indtrængen i selv hårde
træsorter. Vor træolie er færdigblandet i nøje afstemt forhold mellem planteolie og vegetabilsk terpentin.

FARVE
- høj kvalitet i en moderne tid.

FARVEFABRIKKEN
SKOVGAARD & FRYDENSBERG
GADESTÆVNET 6-8
2650 HVIDOVRE
TELEFON 36 75 32 22
WWW.SKOVFRYD.DK

Med gåpåmod kommer
du rigtig langt
Mads Jørgensen startede i en trælast, har aldrig fået ﬁne eksamener eller jagtet en
karriere. Alligevel er han endt på den absolutte toppost som direktør for Bauhaus
i Danmark, Norge og Island med cirka 2000 ansatte og en omsætning, der alene
herhjemme ligger på over to milliarder kroner
Af Johannes H. Nørgård
Selv om administrerende direktør for Bauhaus, Mads Jørgensen, gennem 13 år har stået
i spidsen for cirka 2000 ansatte i 20 varehuse i Danmark,
Norge og Island og gennem en
årrække har præsteret en støt
stigende omsætning, der alene
i Danmark lå på over to milliarder kroner i 2016, er han ikke
en mand med hang til pral og
store armbevægelser.
Han lever helst stille og ønsker modsat så mange ikke at
være en kendt person i offentligheden. Faktisk så stille, at det
kun er lykkes at ﬁnde et enkelt
lille interview om hans liv i
Roskilde Avis tilbage i januar 2015. Hvilket han forklarer
med, at det er hans fødeegn, så
lod han sig overtale af en, der
havde kendt ham fra gammel
tid.

- Jeg har ingen problemer
med at stå frem, men jeg har
ikke noget behov for at tale om
mig selv og det, jeg har udrettet. Derfor har jeg helt bevidst
altid listet uden om, når journalister spørger om den slags
interviews. Så når jeg siger ja
nu, så er det kun fordi, det er til
en snæver kreds af unge i vores
branche.

Tømmerhandel
ved et tilfælde

Mads Jørgensen vinker farvel til en 100 kroneseddel, der blev muret ned i
fundamentet ved grundstensnedlæggelsen af Bauhaus i Valby 2016.

At Mads Jørgensen skulle havne
på den måske mest magtfulde
toppost i branchen, var langt
fra nogen selvfølge, da han blev
født tilbage i 1963. For godt nok
havde hans far sin egen tømrerog
entreprenørvirksomhed,
hvor han var med ude og køre
trillebør på byggepladserne, ligeså snart han havde lært at gå,
men der var ingen forventning
eller pres på, for at han skulle

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
A/S Rold Skov Savværk

– PÅ DIN SIDE!
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vælge en fremtid indenfor byggebranchen.
- Selvfølgelig havde jeg byggeriet i årerne, men det var ikke
noget, jeg tænkte i. Til gengæld
vidste jeg, at det skulle være noget med handel og service, for
jeg har altid haft en lyst til noget, hvor jeg kunne hjælpe andre mennesker. Men det kunne
ligeså godt have været i en bank
eller som revisor, for jeg var god
til tal.
Alligevel falder æblet ikke
langt fra stammen, når man
færdes i samme frugtplantage.
For Mads Jørgensens far var
storkunde hos Vestsjællands
førende trælasthandel Grønvold & Schou, så ved en sammenkomst tilbød direktøren, at
Mads da kunne komme og arbejde i hans tømmerhandel. Så
Mads gik i en traditionel handelslære i tømmerhandlen, og
det var egentligt ikke så dumt,
for han vidste jo godt fra byggepladserne, hvad det var, når
håndværkerne snakkede om
lægter og gipsplader, og han
havde også prøvet at mure.
- Det var en ﬁn læretid på
god gammeldags vis. Det var en
meget bestemt direktør, så der
var ingen slinger i valsen, og det
passede mig godt. Jeg kan godt
lide, at tingene er i faste rammer. Men det var også fysisk
hårdt, for der var rigtig meget
pladsarbejde med at fylde op
og pakke varer. Heldigvis var
der også andre på min egen alder, så jeg følte mig aldrig alene

Mads Jørgensen havde et fast greb i saven, da Bauhaus åbnede sit varehus på Island i 2012.

sammen med en masse meget
voksne mennesker.
Da han var udlært, gav direktøren ham en ’Optimist’ (porcelænsfugl) med ordene, at det
var, fordi han altid var så optimistisk, og når nogen spurgte, så var det altid noget med,
at det ﬁnder vi da ud af. Men
arbejde havde direktøren ikke
noget af, for det var i starten af
80’erne med krise og lavvande
i kassen.

Gåpåmod betyder alt
Oppe i det nordsjællandske
Græsted så det imidlertid anderledes ud. Her havde Danske

Trælast overtaget den lokale
tømmerhandel for at starte en
Silvan, og de søgte en afdelingschef. Mads Jørgensen var på
det tidspunkt knapt 20 år, men
lod sig ikke hæmme af det og
tog op og talte med direktøren.
Han spurgte, om Mads Jørgensen troede, han kunne styre en
afdeling, hvilket han uden tøven svarede ja til. Og på spørgsmålet om, hvornår han i så fald
kunne starte, lød svaret, at det
bliver nok ikke før i morgen.
- Det kunne han lide og syntes, at jeg udstrålede så meget
gåpåmod, at han ringede, inden jeg nåede hjem og tilbød

mig jobbet. Jeg skulle ikke have
ret mange medarbejdere under
mig, men det var første gang,
jeg hoppede i en lederposition,
og jeg anede vitterligt intet om
ledelse. Det var nok første gang,
jeg tænkte – gud ved, om jeg
kan det her? Og er det den vej,
jeg skal løbe?
Hvordan ved man, om man
har taget munden for fuld?
- Jeg kastede mig bare ud i det.
For selv om jeg ikke havde nogen teoretisk baggrund, så havde jeg en faglig viden og kunne
se nogle ting, der ret hurtigt
fortsættes næste side

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372
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Fortsat fra side 11
kunne rettes op, og det gav en
forøget omsætning.
Samtidig havde Silvan køkkener, så om aftenen og i weekender var Mads Jørgensen ude og
sælge køkkener hos hr. og fru
Jensen. Det var den gang, det
kunne klares med brochurer,
opmåling og optegning på millimeterpapir. Men det gik godt,
han havde masser af gåpåmod
og ﬁk solgt en masse køkkener.
Du havde ikke den teoretiske
ballast, er det ligegyldigt i et lederjob?
- Nej, jeg har kun handelsskolen, så jeg er nærmest 100 procent autodidakt. Men det var
ikke en del af en bevidst plan,
for havde jeg vidst, at jeg ville
havne, hvor jeg er i dag, så havde jeg først taget en teoretisk
uddannelse. For det har taget
mig mange år at få den viden,
fordi den er selvlært og selverfaret. Når du ikke har teorien at
støtte dig til, så kræver det helt
vildt meget gåpåmod og sandsynligvis også en noget større
arbejdsindsats. Det kræver også
en psyke og en stor portion
held, hvor man lykkes ﬂere gange, end man mislykkes.
- Omvendt er man totalt nogo til skolevejen, så skal man
ikke være bange for at komme
der ud af. For har man gåpåmod og klør på, så går man
aldrig helt galt i byen. Det betyder så meget. Og det er stadig
en gangbar vej i vores branche,

- Hvis bare du klør på,
har gåpåmod og er
positiv, så er der rigtig
mange muligheder i
vores branche, fastslår
Mads Jørgensen.

når jeg ser mig omkring på
hvem, der lykkes og hvem, der
kommer frem.

Jobsamtale hos
den store tysker
Og Mads Jørgensen kløede på
syv dage om ugen, og rygterne
løb gennem leverandører om
den unge fyr oppe i Nordsjælland, der havde en meget høj
vækst i omsætningen. De nåede til 4K i Roskilde, der skulle
bruge en souschef. Men de ﬁk
ikke lov at beholde ham ret
længe, for de var en del af en
tysk kæde, så der løb rygterne
videre ned. Der gik den store
sydtyske kæde Bauhaus i 1987
med tanker om for første gang
at slå sig ned i udlandet, hvis

vi lige ser bort fra Østrig, som
de nærmest opfattede som
deres egen baghave. De havde
opkøbt to grunde i Kolding og
Odense og spurgte rundt i deres netværk, for de havde brug
for nogle lokale varehuschefer.
Navnet Mads Jørgensen poppede op, så pludselig skulle han
til samtale i Lübeck med den
’store tysker’, der var direktør
for Bauhauskæden i Tyskland
og udlandet.
- Jeg var hamrende nervøs og
kunne kun lidt skoletysk. Men
de skulle ikke tage mig i at begå
fodfejl, så jeg havde købt mit
første jakkesæt nogensinde og
mødte op iført slips og blankpolerede sko, og så ﬁk jeg hakket mig igennem en samtale.

Hvordan forberedte du dig
mentalt?
- Jeg var langt fra selvsikker og
har aldrig været nogen karriere
jæger. Så jeg sagde til mig selv.
Du har ikke noget at tabe, hop
nu ind i det. Og hvis de ikke vil
have dig, så har du jo et godt
job i forvejen.
Men du ﬁk jobbet, hvad overbeviste dem?
- Jeg har fået fortalt, at det igen
var mit gåpåmod og drive, men
også min åbenhed og ærlighed.
For var der noget, jeg ikke vidste noget om, sagde jeg det ærligt. Selvfølgelig med den tilføjelse, at det kunne jeg vel lære.
Det blev en udfordrende
læreproces både for den nu
24-årige Mads Jørgensen, der
pludselig i 1988 stod i spidsen
for det i danske sammenhæng
vildt store Bauhaus i Odense
med 5000 m2 byggemarked og
2500 m2 havecenter, men så
sandelig også for Bauhaus hovedkvarter i Tyskland.
- De blev helt klart chokeret,
da de gik ind i Danmark. De
kendte ikke den danske mentalitet og det væld af godkendelsesregler og særlove, vi har.
Og så var der nogle af deres
produkter, der slet ikke ville
fungere i Danmark. Den gang
syntes de for eksempel stadig,
at mahogni var vildt sexet, det
går ikke her. Vi havde rigtig
mange diskussioner, men må
også indrømme, at nogle af de
produkter, vi havde rynket på
næsen af, viste sig at sælge rig-
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tig godt, så vi lærte også ikke at
dømme på forhånd.

Opskriften på succes
Mads Jørgensen lægger ikke
skjul på, at det var ekstremt
hårde læreår, hvor de skulle
kæmpe rigtig meget også i forhold til de høje forventninger,
der var fra tysk side til omsætningen. Og i 1992 gik han træt
og ville prøve noget nyt. På det
tidspunkt var han en af de sidste tilbage af dem, der havde
været med til at starte Bauhaus
op i Danmark. Det gav Silvan
mulighed for at hente ham tilbage igen. Først som varehuschef i Roskilde, siden lidt på
kryds og tværs, hvor han blandt
andet startede Silvan på Nørrebro og ikke mindst årene i
Sverige, hvor kæden havde fået

mod på at starte op.
- Der var fuld fart på, og det
er ikke for at blære mig, men
når jeg havde butiksansvaret
blev der lavet massive resultatfremgange, og det blev der selvfølgelig kigget på, når der skulle
ﬁndes folk til nye opgaver.
Hvad var forklaringen på den
succes?
- Det ﬁndes der ikke noget enkelt svar på. Det er en kombination af mange ting. Jeg har
altid været drevet af et meget
højt service-gen. Varerne skal
ikke mangle på hylderne, og der
skal være yderst pænt og rent i
butikken. Samtidig kan jeg ikke
med historier om kunder, der
får dårlige oplevelser. Det sker
jo desværre også ind imellem
i min egen virksomhed, og det
kan jeg ikke ignorere. Jeg har

Mads’ gode råd til unge i branchen
1. Vi sælger rigtig mange produkter, der skal forbindes med hinanden, smøres på eller skrues fast, så vores kunder sukker
efter råd og vejledning. Der skal du ret hurtigt gøre op med
dig selv, om du er til det. For er du ikke et servicemenneske,
skal du ikke være i vores branche.
2. Dyrk din faglige nysgerrighed, sæt dig ind i tingene og produkterne. Dine kunder vil elske dig for det. Og hvis du en dag
bliver mellemleder eller leder, vil dine medarbejdere også
elske og respektere dig for det. For når du ved, hvad du snakker om, smitter det af på dine kolleger, medarbejdere og hele
organisationen.
3. Hvis bare du klør på, har gåpåmod og er positiv, så er der rigtig mange muligheder i vores branche, for gode ledere er en
efterspurgt vare. Og her er stadig plads til, at man kan tage
den lidt alternative vej, prøve tingene af og lykkes karrieremæssigt.

altid haft utroligt højt fokus på
kunden, og det har alle i min
organisation kunnet mærke.
- Men succes skaber du ikke
alene, og der er det også altid
lykkedes mig at have gode folk
omkring mig, som jeg har kunnet fastholde og udvikle. Og så
er det lykkes at få folk til at løbe
og nogle gange ekstra stærkt
for at yde en ekstra indsats. De
ﬂeste vil nok også sige om mig,
at jeg er lidt af den gamle skole,
vildt seriøs, målrettet og resultatorienteret hele tiden.

Møder kun respekt
Med andre ord, der skal være
styr på tingene, når Mads Jørgensen sidder ved roret, og
det er noget tyskerne kan lide.
Derfor har det sikkert også vakt
glæde på direktionsgangen i
Bauhaus Hovedkvarter, da det
i 1998 lykkedes at hente Mads
Jørgensen tilbage som central
salgschef for de 7-8 danske varehuse, hvor han hurtigt kom i
direktionen og i 2004 blev udnævnt til posten som administrerende direktør for Bauhaus
i Danmark og siden Norge og
Island og også Sverige, indtil de
ﬁk opbygget deres egen organisation. Igen var det den ’store
tysker’, han var til samtale hos.
Men denne gang kendte de
hinanden, så der var ingen tvivl
fra tysk side om, at han var den
rette til jobbet, og heller ikke
hos Mads Jørgensen.
- Det føltes helt naturligt, at
det var mig, der overtog stafet-

ten, for selvfølgelig kunne jeg
det.
Og modsat hvad nogen måske vil tro, er Mads Jørgensen
ikke bare en marionetdukke,
hvor det er tyskerne, der trækker i alle trådene.
- Man skal nok være i vores
organisation for at forstå det.
Selv om Bauhaus er båret af et
koncept, ligger der en rigtig stor
frihedsgrad ude i landene. I dag
er der faktisk en opfordring og
forventning om, at vi i Danmark sikrer og tilpasser tingene
til det lokale marked. Så vores
succes kan delvist måles på,
hvordan vi tilpasser os lokalt.
Mads Jørgensen, der ifølge sig
selv startede som en ung genert
og ydmyg elev i en trælasthandel i Slagelse, har heller ingen
problemer med at stå i spidsen
for en virksomhed med en milliardomsætning, hvor netværket af andre topledere i mange
tilfælde består af mennesker
med alenlange CV’ere og en
masse ﬁne eksamensbeviser.
- Jeg mærker ingen forskel,
vores erfaringer og idéer er
ret ens, og dem, der har siddet
mange år på skolebænken, klarer sig ikke bedre end andre.
Men jeg kan godt mærke på
dem, jeg er i netværk med, at
der er en respekt for dem, der
er gået den hårde vej. Om det
altid er det smarteste, tror jeg
ikke, men jeg har knoklet igennem – og det har givet resultater, og det tager folk hatten af
for.

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372
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FUT på røven
FUT’s udsendte var med på en etape af
cykelløbet LøkkeFonden Challenge
Af Mikkel Skou
En tidlig juni morgen på et hotel i Juelsminde spreder duften
af morgenmad sig. Efterhånden
vrimler det med mennesker,
størstedelen er en ﬂok drenge,
der snakker om ømme ben,
vigtigheden i at indtage kulhydrater nok inden dagens løb,
og dagens etape, som skal føre
dem fra Jylland til Sjælland.
Alle er de en del af cykelløbet
LøkkeFonden Challenge.
LøkkeFonden Challenge er et
cykelløb, der forløber sig over
fem dage. I løbet af de fem dage
skal ca. 60 socialt udfordrede
drenge cykle 500 km. Løbet
strækker sig fra Fyn over Jylland til Sjælland og slutter på
Rådhuspladsen i København.

Op til løbet har drengene,
som kommer fra hele landet,
gennemført et træningsforløb,
som har givet dem selvtillid,
mod på en sundere hverdag og
en tro på eget potentiale til at

starte på en uddannelses eller
i et job.
Efterhånden får de ﬂeste tygget af munden og får bevæget
sig udenfor hotellet til en brieﬁng. LøkkeFondens formand

Sólrun Løkke Rasmussen deler
dagens armbånd ud. Det er en
tradition, at hver etape har sit
eget armbånd i en bestemt farve.
Herefter informeres om etape, vind og vejr. I dag er der
travlt, for drengene skal nå en
færge, som sejler dem til Sjælland. Etapen skydes i gang. Forrest kører et par motorcykler,
der spærrer vejen for det 80
mands store felt. Feltet tæller
både de 60 drenge, trænere,
sponsorer, en statsminister og
en ﬂok FUT’ere.

Mens vi bevæger os igennem
det jyske landskab, bliver der
netværket med alle i feltet, ligesom der gjorde dagen før, og
der bliver gjort dagen efter.
Men heldigvis er feltet fyldt
med venlighed, og det ses endnu engang, at drengene har
knyttet rigtig gode venskaber til
hinanden.
Bliver en bakke lidt for hård,
er der altid en hånd, der er klar

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
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til at skubbe op ad. Og sådan
hjælper de hinanden, for de er
fælles om at gennemføre.
Mellem bakkerne bliver
der også tid til lidt snak, både
med drengene, trænere, andre
FUT’er og statsministeren.
På den første etape havde
FUT’s udsendte en længere
snak med Lars Løkke Rasmussen, alt fra byggebranchen til
store bøffer blev vendt.

Det sidste da de kørte forbi
en stor ko, hvor jeg sagde, at
det var et ﬂot stykke læder, der
var der. Til det udtalte statsministeren, at det måtte være en
god bøf. Det var et eksempel
på den uformelle tone, som var
lagt, som gjorde det let for alle
at snakke sammen.
Der var også rig mulighed
for at få gjort opmærksom på
trælastbranchen. En af drenge-

ne havde vist interesse i branchen og ﬁk mulighed for både
at få info omkring både FUT og
branchen.
Og det er blot et par eksempel på, hvordan der blev snakket på kryds og tværs, og på
hvordan FUT blev synliggjort.
Efter lidt over 80 km. stoppede første del af etapen, i
Aarhus, her står jeg af. Efter en
smøg og noget vand fortsættes
ombord på færgen, der skal føre
dem til Sjælland, hvor sidste del
af løbet foregår.
Hele vejen bliver de ledsaget
af FUT’ere, både liggende på
hjul bag dem, på siden til en
snak, men også som logo på
røven, hvor FUT står som en
af sponsorerne, der virkelig har
gjort en forskel.

FUT har her i foråret været
involveret i LøkkeFondens
læringsprojekt for drenge
mellem 16-25 år.
FUT’s mål med at involvere
sig i projektet er at skabe
fokus på vores branche til
de deltagende drenge. Forhåbentligt får de øjnene op
for, hvor unik og spændende
branchen er.
Vi vil gerne være et bindeled
for de her drenge, så de kan
komme ind i vores branche
og gøre sig en karriere her.
Så hvis du står med en mulig arbejdsplads, praktikplads
eller elevplads til en af de
unge seje drenge, så tøv ikke
med at henvende dig til FUT.

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372
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Storebæltsbroen opført i træ i
størrelsesforholdet 1:30 var en af de
over 1000 aktiviteter på Spejdernes
Lejr 2017.

Stark leverer hel pop-up by
til 37.000 spejdere
Hele uge 30 var op mod 37.000
spejdere fra 33 forskellige lande
været samlet på Kær Vestermark uden for Sønderborg til
Spejdernes Lejr 2017. Lejren,
der var blevet opført med hjælp
fra omkring 1000 frivillige,
bredte sig over et areal svarende til godt 434 fodboldbaner i
Parken-størrelse - eller en mellemstor dansk provinsby.
Samtidig blev deltagere, arrangører, leverandører og frivillige budt velkommen af et
vartegn, der både matchede
lejrens imponerende størrelse
og stod som ﬂot symbol på spejdernes kreative byggelyst hele
ugen: En gigantisk stråtækket

træstøvle med en højde på 12
meter og en længde på 24 meter, der svarer til en skostørrelse
3600.

Dybt involveret
fra starten
Som leverandør til hele pop-up
byen inklusiv træstøvlen har
Stark været dybt involveret i
Spejdernes Lejr 2017 fra starten. Stark Sønderborg underskrev således samarbejdsaftale
med lejren allerede i marts, og
trælasten var derefter i tæt daglig dialog med lejrledelsen om
alt fra opbygning, logistik og infrastruktur til aktiviteter for de
titusindvis af spejdere.

- Vi havde sat en håndfuld
dedikerede medarbejdere af til
at servicere lejren og sikre, at
de ﬁk det, de skulle bruge. Som
lokal trælast har vi samtidig en
kæmpe landsdækkende kæde
i ryggen, som vi også kunne
trække på for at sikre hurtig
levering, fortæller trælastdirektør i Stark Sønderborg Dennis
Rosengreen Skjøth.
Formand for rafter, brænde, indkøb og logistik på Spejdernes Lejr 2017, Jacob Picht,
forklarer, at det netop var på
baggrund af pris, leveringssikkerhed og den stærke lokale
forankring med egen udkørsel,
at lejren valgte Stark Sønder-

borg som samarbejdspartner.
- Lejren skulle hele ugen
fungere som en selvstændig by
med infrastruktur, telte og barakker til alle nødvendige funktioner. Samtidig var det ofte
svært på forhånd at forudsige,
hvilke materialer og mængder,
der skulle bruges til de mere
end tusind aktiviteter, der bl.a.
har omfattet en kopi af Storebæltsbroen opført i træ i størrelsesforholdet 1:30, siger han
og fortsætter:
- Derfor har det givet enorm
værdi for os, at vi har samarbejdet med en professionel
partner, som hurtigt og effek-

tivt gjorde de rette materialer
tilgængelige, når vi havde brug
for det, uanset om det var kæder til motorsavene, batterier,
afspærringsbånd, pæle eller
træplader.

Stærkt til stede
hele ugen
Stark Sønderborg stod hele
ugen klar på selve lejrpladsen

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
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med en pop-up butik med et
målrettet
spejder-sortiment,
ligesom trælasten fx etablerede døgnbemandet telefonlinje til lejren og lancerede en
lejr-webshop. Trælasten sørgede også for at koordinere de
daglige leverancer fra Starks logistikcentral, som lejren havde
brug for, og Dennis Rosengreen
Skjøth uddyber:
- Projektet voksede sig faktisk
større, end vi umiddelbart havde regnet med, og med over 400
leverancer i løbet af ugen og
mange hastesager var der fuldt
tryk på. Lørdag morgen skulle
vi eksempelvis skaffe 1500 m2
krydsﬁnérplader til levering
kun to timer senere, ligesom
vi også måtte rykke hurtigt, da
en bue-og-pil-aktivitet i løbet
af ugen krævede, at vi skaffede
4000 pæle med få timers varsel.
Det har været utroligt spændende, og jeg er stolt over, at det
lykkedes at komme i mål over
hele linjen.
- I år er det første gang, at vi
fx har haft en pop-up butik for
byggematerialer på selve pladsen, og det sparede os for en
masse spildtid og unødig kørsel,
at vi ikke har behøvet at skulle
uden for pladsen for at hente
det, vi havde brug for, men i
stedet bare lige kunne gå hen i
butikken. Det har givet projektet et kæmpe løft, at Stark
Sønderborg gik ind i det med
så stærkt et engagement lige
fra starten, understreger Jacob
Picht til slut.

Skal dit firma være med i et af
branchens største fællesskaber?
FUT kan tilbyde jeres virksomhed et medlemskab af vores
Erhvervsklub, der giver jer synlighed overfor trælast og
byggemarkedernes ansatte

Som medlem i FUT Erhvervsklub kan I bl.a. arrangere virksomhedsbesøg for
FUT’s medlemmer. I april 2017 var vi fx. på besøg på Rationels fabrik i Polen.

FUT’s vision er at være branchens største fællesskab på
tværs af branchens kæder og
leverandører, og dette kommer
vi kun i mål med, hvis I er med.
Som Erhvervsmedlem kan I, i
samarbejde med FUT, arrangere events, ind- og udlandsture,
virksomhedsbesøg og meget
mere. Medlemsskabet gør, at
branchens medlemmer har
mulighed for at få skabt et unik
kenskab til netop jeres virksomhed. Denne mulighed for
jer gør, at I kan ramme bredere
på tværs af hele branchen.

Derudover har I mulighed
for at deltage i de mange arrangementer, som FUT tilbyder,
hvor I igen har muligheden for
at skabe et stærkt netværk og
gode relationer.

be annoncer i vores FUT-blad,
der udkommer tre gange årligt
og bliver sendt ud til alle vores
medlemmer.
Som nyt Erhvervsmedlem får
I tildelt en helside i det kommende blad, hvor I kan fortælle
medlemmerne, hvad I ønsker
for jeres medlemskab samt gøre
en unik og god reklame for jeres virksomhed.
Så hvis du ikke vil gå glip
af alle fordelene ved FUT Erhvervsklub, så meld dig ind i
dag.
Har du spørgsmål, eller ønsker du et medlemskab, skal du
kontakte bestyrelsesmedlem
Niels Jørgen Lerche-Thomsen
på ntj@fut.dk eller ring 61 70
73 72.

Synligt logo
Med et medlemskab bliver jeres logo synligt via alle vores
medier over for ca. 800 FUT
medlemmer. Vi opererer i dag
på både Facebook og LinkedIn,
hvor vi løbende holder vores
medlemmer opdateret. I har
også muligheden for at tilkø-

Bliv synlig på FUT’s Facebook- og
LinkedIn-side.
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Bygma-elever i
praktik i Island
To elever fra Bygma har, som led i deres
uddannelse, været i to ugers praktik i
Bygma Gruppens islandske datterselskab
Húsasmiðjan
Det er første gang, Bygma
Gruppen sender elever i praktik i et af sine udenlandske datterselskaber.
- Vi er en nordisk koncern, og
det er derfor oplagt at udnytte
de synergier, vi kan hente på
tværs af landegrænserne, siger
HR-direktør Anette Sondrup.
- Vi har givet vores elevuddannelse et løft og har nu også
mulighed for at tilbyde udvekslingsophold som led i uddannelsen.

To tætpakkede uger
Julie Munk Kolmos og Natasha
Gyrstinge Jensen, der er handelselever i hhv Bygma Oden-

ma Gruppens islandske hovedkontor og et udvalg af de øvrige
28 Bygma-ejede forretninger og
ﬁlialer på øen; bl.a. en helt ny
proff-forretning, der åbner om
kort tid. Det har været to tætpakkede uger med mange indtryk både på det faglige og det
personlige plan.

Læring med hjem

se og Bygma Viby Sjælland, er
netop hjemvendt efter to ugers
praktik i hver deres Bygma-forretning i Reykjavik. Opholdet
bød desuden på besøg hos Byg-

- Jeg er overrasket over, hvor
store forretningerne er og bredden i sortimentet. Tømmer og
butiksvarer kommer med skib
og leveres til store centrale lagre, fortæller Julie.
- Det har været fantastisk lærerigt at få indblik i nye arbejdsgange og at få mulighed for at
arbejde på en anden måde, end
jeg er vant til.
Natasha supplerer: - Det har
været sjovt at få lov at ekspedere de islandske kunder; det

gik ﬁnt på engelsk. Men det
var også spændende at hjælpe med udstillinger og at gøre
butikken salgsklar. Og så har
jeg fået kendskab til nye produktgrupper, som vi ikke har i
forretningen herhjemme, f.eks.
blomstervarer og VVS-artikler.
Natasha er straks efter hjemkomsten i gang med at arran-

18

gere en udstilling i ’sin’ butik
i Viby Sj., hvor hun tager den
nye læring omkring mersalg og
kundebetjening i anvendelse.

Naturfænomener
og hygge
Selvom fritiden var knap under
praktikopholdet, blev der også
tid til sightseeing. Pigerne boede i en lejet lejlighed i Reykjavik
og fandt hurtigt ud af det islandske transportsystem. De
ﬁk set nogle af de fantastiske
naturfænomener som geysere, vandfald, laguner og varme
kilder og blev bl.a. vist rundt
af deres værtsfamilie. Julies og
Natashas ophold sluttede med
en hyggelig grill-aften med islandske kolleger.

EU-støtte til projektet
Praktikopholdet er blevet til
igennem Erasmus+, som er et

EU-projekt, der støtter elever i
Europa i at komme i praktik i
andre europæiske lande. Bygmas elever er tilknyttet Business College Syd i Mommark,
hvor eleverne tager deres handelsuddannelse. Programmet
for praktikopholdet er blevet til
i samarbejde mellem Bygma og
skolen.
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FUT STUDIETUR 2017 // 10. - 13. OKTOBER
PROGRAM

Tag med på en fantastisk faglig og social studietur - du får det
med garanti sjovt. FUT, Mommark Handelskostskole og Handelsfagskolen udbyder i fællesskab FUT Studietur 2017
Oplev Bruxelles og få inspiration til butiksoptimering via besøg i trælast,
rundvisning på fabrik med den nyeste teknologi inden for byggematerialer,
temadag omkring lobbyisme og besøg ved EU parlamentet, samt workshop
og træning af faglige kompetencer.
Styrk dit CV
Studieturen udbydes som et valgfrit specialefag i supplerende produktkendskab. Du modtager et kursus-bevis og kan skrive faget på dit CV.
Hvem kan deltage?
Handelselever trælast/værktøj ved Mommark Handelskostskole og HandelsHandels
fagskolen. Medlemmer af FUT.

PRAKTISK INFORMATION

!
T
LG

Undervisere
Claus Christensen, tlf. 2162 6136
6
4593
Jens Mørcholdt tlf. 2013 4
59
93
Handelsfagskolen

O
S
D
U

Mødested
Mødest
stted
d
Handelsfagskolen,
Rådhusgade 43,
Ha
and
ndel
elsfagskolen,
f
83 Odder
8300
ttlf.
tl
lf.
f 8654 1700
Økonomi
Øk
konomi
Elev
Ele
ev på
ev
på uddannelsen: gratis
Ikke-elev
kr.
Ikke
e--e
elev + FUT-medlem: 1.995 kr
r.
Udeblivelsesgebyr
Udeb
blilivelsesgebyr 2.500 Kr.
Kr.
Der err 30
30 pladser.

Tirsdag 10. oktober
• Ankomst til skolen kl. 11.00
• Frokost
• Præsentation, undervisning,
workshop/cases
• ”Hands on kursus” Weber/Grill
Onsdag 11. oktober
• $IJDQJWLO%UX[HOOHVPHGEXVÀ\
• Besøg på Etex/Ivarsson fabrikken
• Ankomst Hotel Bedford
• Spisning og social aktivitet
Torsdag 12. oktober
• Butikscheck trælast
Eksponeringer/udstilling
• E
Tema: Lobbyisme - Eu Parlamentet
• T
Bryggeri
• B
Fredag 13. oktober
Fred
Bruxelles på egen hånd
• B
Afgang fra Bruxelles
• A
Workshop/cases
• W
• Hjemkomst til skolen ca. kl. 19.30
NB.
N
B. Mødetid for ikke-elever
Onsdag den 11. oktober kl. 04.55
Ons
Billund Lufthavn
Billu
Kontakt for spørgsmål
Kon
Christian Lyng,
Chris
bestyrelsesrepræsentant for FUT
best
chl@fut.dk, tlf. 2780 2740
chl@

Tilmelding
Tilmeldi
ing
Tilmeldingen starter den 14. juni kl. 12.00.
Senest den 25. august 2017.
Eleverne skal selv tilmelde sig.
Tilmelding via handelsfagskolens hjemmeside eller
facebook.com/handelsfagskolen
under ‘Valgfrie specialefag’
Kontakt
Sandra Kirchert
saki@handelsfagskolen.dk
Tlf. 8736 6171
NB. Der tages forbehold for programændringer.

FUT – Foreningen for Unge Trælast- og byggemarkedsfolk er en aktiv brancheforening for elever, funktionærer, selvstændige og leverandører inden
for trælast og byggemarked. FUT giver dig mulighed for at deltage i spændende fagarrangementer og studierejser. www.fut.dk
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Den grundlæggende
Lederuddannelse (GLU)
trælast- og byggemarkedsbranchen
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Basisuddannelse
Er du nyudnævnt leder og har du lederambitioner?
Føler du, at du har brug for eller lyst til en leder-uddannelse?
Så er GLU - en af Danmarks bedste lederuddannelser - noget
for dig!

Brugbare værktøjer
til dit daglige arbejde
Business College Syd, Mommark, har i samarbejde med FUT, skræddersyet denne uddannelse med fokus på lederrollen, hvor du får
konkret træning og inspiration til din daglige personaleledelse.

Netværk i fokus
På uddannelsen møder du andre ledere fra virksomheder inden for
branchen, hvor en bred erfaringsudveksling, kvaliﬁceret sparring
og etablering af et udbytterigt netværk er i højsæde.

Led rigtigt
God ledelse er lettere sagt end gjort. På uddannelsen lærer du, hvordan
du leder dine medarbejdere bedst muligt, så I sammen når jeres mål.

Du lærer blandt andet
• at blive mere bevidst om ledelse
• hvad god ledelse er, og hvordan du bliver en god leder
• hvad den ”rigtige” lederstil er, og hvordan du anvender
ledelsesværktøjer i forskellige situationer
• hvordan du kommunikerer klart og håndterer konﬂikter
optimalt
• hvordan du får styr på din egen tid som leder og planlægger
dig ud af problemer
• hvordan du opbygger netværk blandt andre ledere i
branchen

Din dagligdag i centrum
Undervisningen tager udgangspunkt i udfordringer på din arbejdsplads. Derfor tilrettelægges den som en kombination af teori, gruppearbejde og praktiske øvelser med henblik på at relatere teori og
øvelser til dit arbejdsliv.
Diskussioner, erfaringsudveksling, tests, spil og cases direkte fra
branchen er også en del af undervisningen.

Modul 1
Ledelse og samarbejde
15.-17. november 2017

Modul 2
Kommunikation som ledelsesværktøj. Mødeledelse
28.-30. november 2017

Modul 3
Konﬂikthåndtering
12.-13. december 2017

Modul 4
Situationsbestemt ledelse
23.-24. januar 2018

13 dage

Modul 5

Uddannelsen består af en række moduler á 2-3 dages varighed
og strækker sig hen over 5 måneder. En række undervisere med
erfaring guider dig igennem de forskellige emner.
Du bor på skolen, så der er mulighed for at danne netværk og
deltage i forskellige sociale og faglige aften-arrangementer.

Medarbejderinvolvering i ledelsen
27. februar-1. marts 2018

Priser

Uddannelsesforløbet er tænkt som et sammenhængende forløb
inkl. alle aktiviteter og den særligt tilrettelagte undervisning. GLU
består af en række individuelle AMU-fag. Forløbet og sammenstykningen af fag er ikke en obligatorisk eller lovbestemt pakkeløsning.

Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) giver mulighed for
lønrefusion. Derfor kan du reelt tage uddannelsen for et meget beskedent beløb.

✔ Uddannelsesforløbet afsluttes med en mindre opgave.
✔ Uddannelsen er godkendt af fagorganisationen Lederne.

Tilmelding og information
Mommark Handelskostskole og
Mommark Kompetencecenter
Mommarkvej 374 · 6470 Sydals
Tlf. 7342 5525 · www.bcsyd.dk
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Teamleder
Lone Marxen
Tlf. 6167 0900
E-mail lm@bcsyd.dk

Kursussekretær
Mette B. Riis
Tlf. 7340 7915
E-mail mbr@bcsyd.dk
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Håndværkerdag for skoleelever var en succes
Tirsdag den 23. maj inviterede Bygma Kolding i samarbejde med
Ungdommens Uddannelsesvejledning ﬂere 8. klasser på besøg
i praktik hos en af håndværkerne. For os handler det ikke
om at tvinge de unge ud i en
erhvervsuddannelse, men om
at de unge træffer deres uddannelsesvalg på et reﬂekteret
grundlag. I dette ligger der, at
man ved, hvad det er, man vælger til og fra.

Eleverne ﬁk en grundig rundvisning, hvorefter de ﬁk mulighed for at afprøve ﬂere forskellige fagområder indenfor vores
branche. Det var alt fra murer,
VVS, elektriker, tømrer, maler
og til lager/logistik. Der var i alt
125 elever tilmeldt, som alle til
sidst var med til at fejre rejsegilde.
Formålet med Håndværkerdagen var at udbrede kenskabet til de mange forskellige
håndværksmuligheder, der ﬁn-

des, samt være med til at åbne
øjnene op for eleverne for de
mange lokale virksomheder,
som Kolding besidder. Bygmas
deltagelse var også med til at
åbne øjnene op for de mange
muligheder indenfor trælastog byggemarkedsbranchen og
være med til at skabe blikfang
om vores spændende branche.
Vi i FUT mener, at tiltag som
denne er yderst vigtig for vores branche og vil uden at tøve
støtte op om arrangementer
som denne.
For at blive klogere på hvilke tanker, som lå bag og hvilke fremtidsplaner, der er for
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Håndværkerdagen, har FUT
talt med Marlene Andersen og
Ole Skovgaard fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i
Kolding, som er to af bagmændene bag projektet:

Hvor mange deltog denne dag?
- 125 elever fra 8. årgang og
produktionsskolen deltog i
arrangementet. Inden Håndværkerdagen havde samtlige
håndværkere været med ude
på skolerne til et af UU’s vejledningsarrangementer, hvor de
unge ﬁk mulighed for at hilse
på håndværkerne og høre om
deres uddannelsesbaggrund og
job.

Hvad var jeres tanker bag projektet?
- Udgangspunktet for projektet
er, at der skal være noget mere
’hands on’. Det er ikke nok, at
UU eller håndværkerne fortæller om erhvervsuddannelserne.
De unge er nødt til at prøve
det for at vide, hvad det er. Det
handler om, at de skal have det
i hænderne og få en fornemmelse for, hvad der forventes,
når man kommer ud som lærling. Vi kan ikke snakke os ud
af, hvordan det er at være tømrer, murer, anlægsgartner osv.,
de er nødt til at opleve det selv.
Især hvis man ikke kommer
fra en familie med håndværkere, kan det være svært at vide,
hvad man går ind til, hvis man
vælger en erhvervsuddannelse.
- Vores håb er, at Håndværkerdagen gør de unge nysgerrige, så de efterfølgende tager

Har I oplevet, at nogle af deltagerne har vendt tilbage med større interesse indenfor erhvervsuddannelserne og vil arbejde videre
i den retning?
- Ja. Efter Håndværkerdagen
har vejlederne oplevet ﬂere
spørgsmål fra de deltagende
unge omkring netop de fag,
som var repræsenteret på dagen. Eftersom det først er i år,
at de deltagende elever skal
vælge ungdomsuddannelse, så
er det svært at sige noget om,
hvorvidt de følger erhvervsuddannelsesvejen.
- Det, vi kan konstatere, er,
at de unge har fået nogle nye
reﬂeksioner med sig, som de
måske ikke havde fået uden
Håndværkerdagen. Samtidig
har ﬂere lærere meldt tilbage,
at det har sat nye tanker i gang
hos de unge omkring valg af
ungdomsuddannelse.
Hvorfor mente I, at der var behov for, at de unge var ude hos
håndværkerne fremfor at læse
om det?
- Selvom vi fortæller om erhvervsuddannelserne, og de
unge kan læse om dem på diverse hjemmesider, så er det

bare noget andet at få lov til at
komme ud og prøve tingene af.
Det kan være svært at læse sig
til, om fx tømrerfaget er spænende, men hvis man står med
hammer og søm i hånden, kan
man måske bedre mærke, om
det er noget for én. På Håndværkerdagen havde vi fx en
elektriker, som satte de unge
til at samle en stikkontakt og
en anlægsgartner, der satte de
unge til at lægge sten i bestemte mønstre og lave forbandt. På
den måde får de unge mulighed for at mærke, om de har

håndelag for faget, og om de
synes, det er interessant.
- Samtidig handler det også
om at skabe relationer mellem
de unge og håndværkerne, så
ﬂere tør spørge om praktikplads hos en håndværker.
Hvordan mener I, at en brancheforening som FUT kan være
med til at tiltrække ﬂere unge til
erhvervsuddannelserne?
- For mange unge kan det være
svært at gennemskue, hvilke
arbejdsopgaver og uddannelsesmuligheder, der ﬁndes.
- Det er vores erfaring, at
Åbent Hus arrangementer giver de unge og deres forældre
en bedre forståelse for de arbejdsmuligheder og uddannelsesmuligheder, der ﬁndes
inden i virksomhederne. Det
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Foto: Racobovt / Dreamstime.com

er ikke nok, at UU fortæller
om
erhvervsuddannelserne,
virksomhederne skal selv være
mere opsøgende og byde de
unge indenfor, så de kan se alt
det spændende, der foregår.
- I kunne også sende invitationer ud til skoler eller klasser,
hvor I tilbyder virksomhedsbesøg og praktik. I kunne også

Hvor skal vi hen, du?
Hvor vil du gerne hen på FUT’s næste udlandstur?

Hvad mener I, at trælast- og byggemarkedsbranchen kan gøre
yderligere for at tiltrække unge til
deres branche?
- Man kunne tage kontakt til
klasselærerne på mellemtrinnet (4., 5. og 6. klassetrin) og
lave undervisningsforløb, hvor
virksomhedsbesøg indgår. Fx
kunne det være i samarbejde
med matematikfaget.
Vil der komme ﬂere af disse
håndværkerdage for jeres kommende elever?
- Vi skal have en evaluering
med håndværkerne, hvor et af
punkterne omhandler, hvorvidt vi skal gentage succesen
igen til foråret. Eleverne og lærerne har meldt positivt tilbage,
så vi håber, at håndværkerne
også har mod på og ressourcer
til det.
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I FUT bestræber vi os hele tiden på at lave spændende og
attraktive udlandsture for vores
medlemmer, så vi hele tiden
kan være med til at give jer
mere viden og værdi i hverdagen. Vi vil gerne have nogle input til næste tur - og hvem er
bedre at spørge end jer?
Har du den perfekte ide
til FUT’s næste udlandstur
så kontakt Michelle Olsen,
mio@fut.dk

Foto: Pius Lee / Dreamstime.com

åbne op for, at små grupper
af unge kunne komme og lave
interviews og lignende i forbindelse med skoleopgaver, fx projektopgaven i 9. klasse og OSO
i 10. klasse.

Årets ’Trætræf på golfbanen’
Arrangementet blev afholdt
den 21. august 2017 og blev afviklet i tørvejr, men med frisk
vind over Kirsebærholmen.
De 23 tilmeldte træmænd
m.m. ﬁk en god dag på Holbæk
Golfbane.
Vi startede med en let frokost, hvorefter første bold gik
ud kl. 12.30.
Der var kamp om det, da
der var hold med 95, 98 og 99
point, men så kom hold 6 ind
med 109 point og blev dermed
holdvinder.
Vinderholdet var Jonathan
Bisgaard, Stark Helsingør, Jens
A. Lydolph, Monier Tagsten,
Uwe Plugge, Øbro Træ og Kim
Berg, Copenhagen Hardwood.
John Friis kom nærmest ﬂaget på hul 7 med 3,03 meter.

Der var højt humør,
da ’Trætræf på
golfbanen’ blev
afholdt. Her ses Kim
Stendahl, Monier
Tag, John Friis tidl.
Stark Holbæk og
Lars Amdi, Amdi
Trading.

Dagens vindere i stableford
blev:
Nr. 1: Christian Bisgaard, tidligere Stark Holbæk, med 36 P.
Nr. 2: John Friis, tidl. Stark
Holbæk, med 33 P.
Nr. 3: Bjarne Olsen, BP Vinduet, med 31 P.
Der var rødvin til alle vindere. Stort tillykke til alle.
Efter præmieuddelingen blev
der fra den nye restauratør serveret kalveculotte med bagte

kartoﬂer, skysauce, salat, grillet
tomat og dagens grøntsag. Vi
sluttede med en kop kaffe efter
den megen snak om branchen
m.m.
Næste års arrangement bliver mandag den 20. august
2018.
Vi siger mange tak til alle deltagere og på gensyn til næste år.
Med de bedste træhilsener fra
Christian og Ole
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Få mere ud af dit
medlemsskab
Som et særligt tilbud til dig, har vi indgået et samarbejde
med Borg & Bigum og har åbnet en medlemsshop for alle
medlemmer i FUT

Borg & Bigum er en af Danmarks førende ﬁrmagaveleverandører, og shoppen indeholder et stort og eksklusivt
udvalg af lækre mærkevarer
til meget favorable priser.
En masse lækre nyheder og
inspiration fra de store danske design brands indenfor
blandt andet hus, have, elektronik, travel og børn.
Rigtig god fornøjelse.

Sådan fungerer det

Med venlig hilsen
FUT-bestyrelsen

Priserne er inkl. moms.

Gå ind på denne internetadresse:
http://fut.borgbigumshop.dk
Brugernavn: FUT-medlemsnummer (ﬁndes her på bagsiden
af dit FUT-blad eller kan erhverves på fut@fut.dk)
Password: futfut
Vælg de produkter, du ønsker at købe.
Du taster selv navn og adresse, og din bestilling bliver sendt
i løbet af 1-2 hverdage.

Du betaler med kreditkort til sidst i bestillingen ved at blive
sendt til et DIBS betalingsvindue.
Først når du har bekræftet betalingen, og du har fået en kvittering på skærmen + pr. mail, er din bestilling registreret.
te

gt
Gratis fra
kr.
ved 500

Afsender: FUT c/o Danske Byggecentre · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abn.tlf. 4580 7877
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