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FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Så har vi taget hul på endnu et nyt år. Jeg er sikker på, at der lig-
ger mange spændende udfordringer og venter på os. 

Arbejdsmæssigt fortsætter det høje aktivitetsniveau, både hos tøm-
merhandlerne og i leverandørleddet.

1. januar 2006 trådte der nye energikrav i kraft (se arrangementet 
side 23). Branchen bruger netop nu mange kræfter på at sikre, at 
de nye regler og vedtægter bliver formidlet rundt til alle.

Et af de helt store spørgsmål i branchen er: ”Hvad sker der med 
STARK?” Bliver de solgt inden sommerferien? - og hvem bliver 
køberen eller køberne? Det bliver spændende!

Som bestyrelse er vi jo til for medlemmerne. Så når vi laver en 
medlemsundersøgelse, er det for af få en dialog i gang. Vi ønsker 
input fra jer medlemmer til i hvilken retning I ønsker foreningen 
skal bevæge sig, samt forslag til mulige aktiviteter. Vores ambiti-
onsniveau er højt, så vi håber selvfølgelig på en masse konstruktive 
forslag – det var derfor skuffende at se, hvor få af pigerne, der 
benyttede sig at muligheden for at give deres mening til kende. Se 
også artiklen på side 18. Chancen er stadig ikke spildt, for bestyrel-
sen er altid åben for gode forslag.

For branchens erfarne medlemmer - dem i alderen 50+ - vil der i 
maj måned blive afholdt en frokost i København. Tidligere kolleger 
og gamle bekendte har her mulighed for at tilbringe nogle hyggelige 
timer sammen. Mon ikke snakken går tilbage til gode minder og 
branchens udvikling gennem de sidste par årtier?

Jeg vil ønske alle et aktivt forår.

Søren Bendix
Formand
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            FUT-Stafetten 2006:

1. Lidt om dig selv?
Min far og mor startede virksomheden 
i 1975, og den er siden vokset støt frem 
til i dag, hvor vi ca. er 90 ansatte. Vi 
udfører murer- og betonarbejde både 
i fag- og totalentrepriser i hele Syd- og 
Sønderjylland. Derudover arbejder vi 
med udviklingsprojekter, primært i vores 
lokalområde. 
Jeg er selv udannet Cand. Merc. fra 
Handelshøjskolen i Århus. Hele min 
byggemæssige baggrund har jeg fået ind 
med ’modermælken’ og i årene siden 
1999, hvor jeg blev ansat som projekt-
leder. Mine opgaver har primært været 
udregning af tilbud og licitationer samt 
indkøb af materialer.
I dag har jeg købt 50% af aktiekapitalen 
og driver virksomheden i samarbejde 
med min far.

2. I hvilken forbindelse har du kontakt med 
en trælast?
Min daglige kontakt til trælasterne 
består af to ting - indhentning af priser 
til licitationer og indgåelse af indkøbsaf-
taler omkring de enkelte projekter.
Den daglige kontakt mellem vores byg-
gepladser og trælasten tager de forskel-
lige sjak på pladserne sig selv af. De har 
meget nemmere ved at kommunikere og 
klare de daglige problemer, end vi har 
fra kontoret.

3. Hvilke fordele/ulemper har du ved at 
købe gennem en trælast?
Fordelen ved at handle med en trælast 
skulle jo være, at sælgeren gerne skulle 
vide mere om produkterne end én selv.
Derudover er fordelen jo klart, at træla-
sten er tæt på én, da vi vælger at handle 
hos forretninger i nærheden af de 
enkelte byggepladser. Det giver mulig-
hed for en kort leveringstid, samt at en 
kontaktperson kan hjælpe med mange 
varegrupper på én gang.
Ulempen er, at på nogle produktgrup-
per har trælasten en for høj avance i 

forhold til den merværdi, de giver varen. 
På nogle produkter vil vores kostpris 
være den samme, hvad enten vi vælger 
at handle direkte eller over en trælast.

4. Hvilke fordele/ulemper har du ved at 
købe gennem en producent?
Fordelen er klart, at producenter ved 
meget mere om deres produkter end 
trælasten - og for den sags skyld også 
mere end vi ved.
Vi handler produkter som betonelemen-
ter, armeringsstål og beton direkte med 
producenten. På andre produkter skal vi 
oftest købe for store mængder for at få 
en fornuftig pris og for at holde logisti-
komkostningerne nede, så derfor er det 
oftest en fordel at benytte trælasten til 
disse produkter.
Der er dog produkter, som vi er tvunget 
til at handle gennem trælast, f.eks. mur-
sten, hvor det ville være meget nemmere 
for alle parter, hvis vi både kunne have 
dialogen og handlen direkte med tegl-
værkerne.
Vi valgte at være medstifter af Bygind 
(indkøbsforening for håndværksvirk-
somheder, red.), men da vi indtil nu har 
været for få murervirksomheder, har 
hovedparten af de indgåede aftaler være 
tømrer/snedkerrelaterede.

5. Er byggeriet i Danmark for dyrt?
Jeg ved ikke, om byggeriet i Danmark er 
for dyrt, for ser vi i forhold til de priser, 
som huse bliver handlet til i forhold til 
byggeomkostningerne, så er byggeriet 
ikke for dyrt. Ikke, når du to-tre år efter 
opførelsen af et hus kan opnå en fortje-
neste på op til 30% ved salg.
Jeg tror ikke, at vores effektivitet som 
håndværkere på nogle måder har 
betydning for, om prisen på et byggeri 
i Danmark er højere end i andre lande, 
da mange danske håndværkere er mere 
fleksible end f.eks. tyske. Jeg føler, at 
mange af de love og regler vi som virk-
somhed - og vores arbejde - er under-

lagt, klart er med til at gøre byggeriet 
dyrere. Det er f.eks. regler om sikker-
hed, standarder og lovgivningen.
Vi kan godt se nogle fordele ved at 
benytte partneringmodeller, men jeg 
tror, at det er vigtigt vi som entreprenø-
rer bliver tvunget ud i konkurrence hver 
gang, f.eks. gennem licitationer, for på 
den måde er vi hele tiden nød til at opti-
mere vores drift.

6. Hvordan tror du handelsmønstret ser ud 
om 5-10 år?
Jeg tror ikke på, at handelsmønstret vil 
ændre sig meget. Der vil dog nok være 
nogle produkter, som vil forsvinde fra 
trælasten til fordel for direkte leverancer 
efter pres fra os entreprenører, men 
trælasten er god til at opfylde den lager- 
og logistikfunktion, som vi har behov 
for, og vi kan på ingen måde gøre dette 
bedre eller billigere selv.
Der er nok ingen tvivl om, at flere af de 
mindre trælaster fortsat vil være mål for 
opkøb fra de større kæders side.

7. Er discountbølgen kommet for at blive?
Jeg tror ikke på, at discount som begreb 
kan bruges i den professionelle handel. 
Konkurrenceniveauet er og vil fortsat 
være en del af byggebranchen, og der 
skal skrabes ind til benet hver gang. 
Service og logistik er og bliver en meget 
væsentlig parameter, og prisen vil fortsat 
spille ind i valget af leverandør.

8. Hvad mener du, trælasten kan gøre 
anderledes/bedre? Her tænker jeg også på 
at bevare vor berettigelse i markedet?
Som jeg lige har sagt, så er det vigtigt at 
prisen, servicen og logistikken er i fokus 
for trælasten. De skal hele tiden have 
fokus på, hvad der skaber deres beret-
tigelse i værdikæden, og samtidig have 
for øje, på hvilke varer man som trælast 
har mulighed for at skabe en merværdi 
overfor en entreprenør.

I dette nummer har FUT-Stafetten været i hænderne 

på direktør Peter Michelsen fra ingeniør-, murer- og 

betonentrepenørfirmaet Bo Michelsen A/S i Tønder.

Fokus på berettigelsen
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Iranskfødte Mehdi Sabet 
giver her sit syn på det at 
rejse ud, og hvordan det 
har været - set fra en lidt 
anden vinkel.

Jeg er oprindelig født i 
Teheran, hvor jeg har levet 
hele min barndom og ung-
dom. Jeg er vokset op i en 
ganske almindelig familie, 
meget lig en dansk. Det 
har altid interesseret mig at 
rejse - men det var nu helt 
andre årsager, der fik mig 
til Danmark.

Det var jo dengang, 
Shahen af Iran havde rege-
ringsmagten. Mange ting 
var dengang som i Europa. 
Og der var ingen begræns-
ninger.

Iran var et meget højtud-
dannet land - vi var et af 
de førende lande i regio-
nen. Og vi kunne rejse 
hvorhen vi ville for at få en 
uddannelse. Der var ingen 
begrænsninger på dette.

Jeg har lige fra folkesko-
len vidst, at jeg gerne ville 
have noget med håndværk 
at gøre, og da tiden kom, 
var det muligt at komme 
på universitetet. Her påbe-
gyndte jeg at læse til inge-
niør. Uddannelsen er ikke 
helt at sammenligne med 
den danske uddannelse, 
men i store træk kan den 
forklares sådan: Der er fire 
års grunduddannelse, og 
dernæst skal man vælge ét 
af tre liniefag. Jeg valgte 

Branchefolk i udlandet:

Fra Teheran til København
Mange branchefolk søger nye udfordringer og inspiration i 

udlandet. Denne artikel er imidlertid lidt atypisk, da vor skribent 

denne gang ikke selv ønskede at rejse ud for at opleve og 

dygtiggøre sig. Men omstændighederne gjorde, at det blev sådan, 

og at Danmark blev hans nye hjem.

bygning og arkitektur. 
Det er en meget teoretisk 
uddannelse, som krævede 
to år yderligere. Hovedvæg-
ten var lagt på materialer, 
beregninger og tegnings-
forståelse.

Jeg var 18 år, da jeg påbe-
gyndte dette studie – og 
var meget glad for det. Jeg 
nåede at komme igennem 
de første fire år, inden det 
fik en brat ende. I 1979 
fik vi en revolution, og 

det vendte op og ned på 
mange ting.

I kølvandet på revolutio-
nen blev skoler og samtlige 
højere læreranstalter luk-
ket. Så var det jo bare om 
at finde noget andet at tage 
sig til, selvom det ikke var 
det, jeg havde ønsket - men 
omstændighederne gjorde 
det nu sådan.

Jeg vil ikke her komme 
med en lang forklaring om, 
hvordan forholdene var 

under og efter revolutio-
nen – men min uddannelse 
fik jeg ikke brug for. I ste-
det fik jeg job på en fabrik - 
ikke som håndværker, men 
med diverse småjobs.

Flygtet
Krigen mod Irak kom, og 
alle der kunne, skulle bære 
våben. Det var noget værre 
rod, og jeg kunne ikke helt 
forene mig med dette. Jeg 
prøvede at undgå hæren, 
men det var meget svært at 
gemme sig.

Så jeg valgte at ’søge nye 
udfordringer’ og finde et 
sted, hvor der ikke var krig.

Tilbage i 1983 kom jeg 
så til Danmark. Det var en 
svær tid - at skulle være i 
en flygtningelejr og vente 
på måske at blive sendt 
videre til et andet land. Jeg 
var i den heldige situation 
at blive forelsket, og også 
gift. Min danske kone og 
jeg flyttede så i lejlighed, 
og jeg brændte stadig for 
at bruge min halve uddan-
nelse.

Jeg har hele tiden gen-
nem mit ophold her i 
Danmark – som jeg nu 
betragter som mit nye 
hjemland – følt, at det har 
været spændende at lære 
noget nyt.

Jeg har haft mange job 
som håndværker og har 
lært de danske byggenor-
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mer at kende. Og det har 
jeg været glad for.

Så tilbage i 1997 kom 
muligheden for at jeg kun-
ne starte for mig selv. Jeg 
havde sparet op og ønskede 
at udleve min drøm - samti-
dig med, at jeg kunne gøre 
brug af den viden, som 
jeg havde erhvervet for år 
tilbage.

Det kan godt være meget 
svært at starte op selv her i 
Danmark – men når man 
først har styr på papirerne 
og hvordan man skal for-
holde sig til det offentlige, 
så går det sin gang.

Jeg er startet helt fra 
bunden og har efterhån-
den fået mig en god kun-
dekreds. Jeg laver meget 
snedkerarbejde – tegner 
selv køkkener og laver dem 
så sidenhen. Det er noget, 
jeg har oplevet, at mange 
er meget glade for. Jeg har 
en lille nicheforretning og 
tager ikke mere ind, end 
jeg kan overkomme selv. 
Jeg beskæftiger mig stort 

set kun med det indvendige 
i huset.

Hvordan er danskere?
Danskerne er generelt 
meget søde – lidt forbe-
holdne, men de vil meget 
gerne snakke. Sproget har 
voldt mig meget besvær, og 
i starten foregik det hele 
også på engelsk. Dette var 
for at undgå misforståelser 
– mange danskere siger 
jo noget og mener noget 
andet! Det kan man jo ikke 
vide, med mindre man er 
født her eller har boet her i 
mange år.

Men én ting, som jeg 
gerne vil fremhæve, er, at 
jeg i mange år har skulle 
bevise, at jeg kunne noget. 
Det var ikke nok at kunne 
fremvise en referenceliste 
- ak nej, om igen og forfra. 
Jeg ved ikke, om det er mis-
tro! Det kan godt være, at 
jeg i nogens øjne ligner én, 
der kommer fra den anden 
siden af bjerget - men dér 

ligger måske en spændende 
by på højde med ens egen! 
Det skal man da lige tænke 
over.

Jeg har haft mange ’sjove’ 
oplevelser i de første år, 
hvor jeg har skullet bevise, 
at jeg kunne. Men i hvert 
fald har jeg ikke tabt modet 
– og det har da også resul-
teret i, at jeg har mange 
faste kunder.

Det at ’rejse ud’ har helt 
klart lært mig meget – både 
på godt og ondt.

Ud og se noget andet!
Det er min klare holdning, 
at unge mennesker skal 
rejse ud og se andre steder. 
Du skal se andres reaktio-
ner, for du er anderledes, 
når du rejser. At opleve 
hvordan andre ser på én, 
det flytter nogle grænser. 
Det forandrer man sig af 
– forhåbentlig i positiv ret-
ning. Man kan ikke altid se 
det med det samme, men 
det kommer støt og roligt 

med tiden, når indtrykkene 
bundfælder sig.

Tag ud og få erfaring 
– det behøver såmænd ikke 
at være langt væk, men det 
er med til at skabe et men-
neske. Jeg er glad for at bo 
i Danmark. Det har lært 
mig meget, og - som jeg har 
nævnt tidligere - betragter 
jeg det som mit nye hjem-
land. Man skal bare sørge 
for at sætte sig ind i landets 
vaner. Det er ikke så meget 
anderledes end hvis du 
tager til Frankrig. Der fin-
des jo også sære vaner og 
normer.

Jeg er klar over, at denne 
artikel ikke helt svarer til 
de andre artikler, som har 
været skrevet i FUT-bladet 
om branchefolk i udlandet. 
Men jeg fik opfordringen 
og syntes det var en god 
idé. Og dette er jo så en 
anden vinkel at se det fra, 
det ’at rejse ud’.

Ja, sådan har lykken til-
smilet mig…

 Af Mehdi Sabet
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Læs bl.a. om Finn Christen-
sens spændende læretid i 
Århus – karriereforløbet 
– Dendek – er der stadig-
væk købmænd i vores bran-
che? – og hans syn på ’den 
nye generation’ – fortalt 
med hans egne ord. God 
fornøjelse.

Hvornår blev beslutningen 
truffet om at gå på pension?

Der har ikke været tale 
om længere tids overvejel-
ser, idet det er sket i forbin-
delse med et generations-
skifte. Jørgen Ribers søn, 
Hans Jørgen Riber, ville 
gerne være tømmerhandler 
og overtog i den forbin-
delse den daglige drift.

Da den beslutning var 
taget, tænkte jeg, at så kun-
ne jeg lige så godt gå på 
pension – jeg var jo blevet 
64 år, så det var vel meget 
passende aldersmæssigt.

Landbrugsromantiker
Hvorfor trælastmand og ikke et 
andet erhverv?

Der var mange omveje for 
at nå så vidt. Dengang jeg 
gik i skole var man lige så 
usikker på, hvad man ville 
arbejde med, som man tilsy-
neladende også er i dag.

Jeg gik på privatskole i 
Århus og blev faktisk der-

Et fyrtårn går fra borde:

Er der stadig købmænd 
i branchen?
Der er med garanti skrevet en del om Finn Christensen, 

A/S Baagøe & Riber, igennem tiden, men her har du chancen 

for at læse om, hvad et af branchens fyrtårne nu skal lave efter 

beslutningen om at ’gå fra borde’.

efter landvæsenselev. På 
daværende tidspunkt var 
jeg måske nok lidt af en 
landbrugsromantiker, men 
jeg holdt ud et år, før jeg 
måtte erkende, at det ikke 
lige var mig.

Så gik jeg i tømrerlære 
og blev udlært tømrer. Kort 
tid derefter kom jeg ind 
som soldat i Slesvigske Fod-
regiment i Haderslev. Der 
mødte jeg en gammel sko-
lekammerat, der fortalte, 
at han havde været ude at 
sejle med ØK, og jeg tænk-
te: ’Det er lige noget for 
mig’ - for jeg ville gerne ud 
og opleve eventyret. Jeg fik 
så et job hos ØK og sejlede  
i to år - og var så heldig, 
at de ruter, jeg besejlede, 
hentede trælast fra hen-
holdsvis fra Afrika, Østen, 
Filippinerne og andre ste-
der så som Indonesien og 
Bangkok.

  På den måde har træet 
altid fulgt mig, og da jeg 
kom hjem fra mit ’sejleri’ 
gik jeg i lære hos Århus 
Tømmerhandel som 26-
årig. Jeg tog ganske enkelt 
derop en fredag og spurg-
te, om jeg kunne komme i 
lære dér. Jeg fik et møde i 
stand med d´herrer brød-
rene Barnow. De kikkede 
på mig og spurgte om, hvor 
gammel jeg var. Det fortalte 

jeg dem og tilføjede, at jeg 
havde en baggrund som 
tømrer. Mig kunne de godt 
bruge og spurgte så, hvor-
når jeg kunne begynde?  
Jeg foreslog at begynde den 
følgende mandag, men sva-
ret kom omgående – ’man 
starter aldrig på et nyt job 
en mandag, De kan begyn-
de i morgen’. Så jeg måtte 
starte på mit nye arbejde 
næste dag.

Barnows Tømmerhandel 
var en meget stor virk-
somhed, og det kunne til 
tider være et barsk sted. 
Det var jo en rigtig gam-
meldags konsulforretning, 
hvor lærlingene sagde De 
til hinanden. Man startede 
også med at gå i jakkesæt 
og slips. Vi skulle opføre 
os pænt. Der måtte ikke 
ryges eller drikkes kaffe ved 
bordene - dette var bandlyst 
og foregik kun i spiseloka-
lerne. Denne regel har jeg 
også gerne ville indføre i 
de tømmerhandler, hvor 
jeg har været – det gik bare 
ikke. Det er kutyme, at de 
ansatte både ryger og drik-
ker kaffe ved bordene. Det 
kan man tydeligt se på de 
kaffepletter, der kommer 
på følgesedlerne - og det 
syntes jeg ikke om.

Når du tænker tilbage til den 
tid, var det så hårdt slid? Eller 

er det blevet mere romantisk, 
som årene er gået?  

Der var selvfølgelig noget 
romantik, når man tænker 
tilbage på tingene, men der 
var også en masse hårdt 
slid. Da jeg kom i lære, hav-
de Århus Tømmerhandel 
en filial, der hed Holme 
Tømmerhandel. De havde 
ikke truck dengang, og det 
gjorde, at når der kom en 
lastbil med cement eller 
pind-up plader, så måtte 
disse håndaflæsses. Sådan 
et helt træk cement, det 
var temmelig anstrengende 
at læsse af ved håndkræft, 
og det samme med pind-
up plader, der skulle stilles 
ind i et mindre lokale. Så 
jo, der var en del slid i det 
dengang, som man heldig-
vis er foruden i dag.

Var der respekt for medarbej-
derne dengang?

Vi lærlinge havde i hvert 
tilfælde meget respekt for 
vores ældre og erfarne kol-
leger. Det var både dem, 
der satte træ ind på plad-
sen, og de som var i eks-
peditionerne. Der var en 
helt klart defineret respekt 
i tonen, og hvis ikke vi for-
stod dette, blev vi ’banket’ 
på plads. Men set tilbage, 
så havde jeg en ganske god 
læretid. Brødrene Barnow 
kunne hurtigt konstatere, 
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at jeg ikke havde noget 
imod hverken at lave kaffe 
eller gå i banken, så jeg bliv 
hurtigt fritaget for sådanne 
lærlingejobs og fik mulig-
heden for rigtigt at kunne 
lære noget. Og netop det, 
at jeg kendte udtrykkene i 
forvejen og selv havde stået 
med træet i hænderne og 
forarbejdet det, gjorde, at 
det ikke var noget nyt for 
mig, hvilken dimension 
træet havde – jeg vidste 
også, hvor det skulle bruges 
samt hvilke søm, der skulle 
anvendes dertil.

Jeg blev udlært i 1970, 
blev i tømmerhandlen et 
par år og var i denne perio-
de også blevet gift med min 
kone, Else. Vi havde ikke 
nogle børn og valgte at tage 
Danmarkskortet frem for at 
studere, hvor i Danmark vi 
kunne tænke os at bo. Man 
skal ikke blive hængende på 
sin læreplads!

Vi kunne godt tænke os 
at bosætte os ved en kystby. 
Vi kikkede på steder som 
Skagen, Grenå, Ebeltoft og 
Svendborg, og lige pludse-

lig var der et opslag i FUT-
bladet, at man søgte en dis-
ponent netop i Svendborg 
- hos firmaet A/S Baagøe 
og Riber.

Jeg tog kontakt til fir-
maet, fik jobbet og startede 
den 1. marts 1972. Og ja, 
det er jo snart 34 år siden.

Hvad så nu?
Vil du holde dig væk fra 
branchen, efter du er gået på 
pension?

Jeg har truffet den beslut-
ning, at selvfølgelig vil jeg 
ikke holde mig væk fra 
branchen som sådan, og jeg 
er da også blevet spurgt af 
tre virksomheder fra bran-
chen om jeg kunne tænke 
mig at arbejde i deres besty-
relser – men jeg har faktisk 
valgt at sige nej tak, fordi 
det typisk munder ud i en 
del møder. Den fleksibilitet, 
som mit liv netop har fået 
til at besøge børn og bør-
nebørn eller rejse, når vi vil 
det, vil blive hæmmet af at 
passe en eller flere bestyrel-
sesposter.

Er der nogle hobbyer, som du 
har tilsidesat, som der nu skal 
bruges tid på?

Jeg har altid været ivrig 
lystfisker, og jo ældre man 
bliver, jo mindre tid får 
man! Det kan også være for-
di man prioriterer anderle-
des! Eller ens arbejde fylder 
for meget i  tilværelsen! – så 
jeg har ikke fisket så meget, 
som jeg har haft lyst til, men 
det vil jeg helt klart tage op; 
startende med, at mine lyst-
fiskerkammerater og jeg til 
sensommer rejser til Norge, 
hvor vi skal op og fiske laks. 
Det ser jeg meget frem til, 
for jeg har – med passende 
intervaller – fisket i Norge 
siden 1970. 

Jeg fisker også to gang 
om året i Karup Å og er 
medlem af Søndre Resen 
konsortiet.

Det har gennem årene 
været en glimrende ’ven-
til’ at tage på fisketur med 
mine lystfiskervenner. For-
stået på den måde, at der 

har været mulighed for at 
vende de små problemer, 
som vi alle sidder med. Det 
har været godt og har også 
knyttet nogle gode venska-
ber uden for branchen.

Bestyrelsesmedlem i 
Dendek – et ’borgerligt 
ombud’
Dit forhold til Dendek?

Da jeg blev direktør for 
A/S Baagøe og Riber i 1988 
var det første, jeg gjorde, at 
få meldt os ind i Dendek. 
Jeg havde tidligere haft en 
samtale med Flemming 
Kroer, hvor han fortalte, at 
han var medlem af denne 
indkøbsforening, og det 
mente han også, at vi burde 
være.

Jeg meldte os ind, og det 
har vi aldrig nogen sinde 
fortrudt. Et medlemskab 
betød selvfølgelig også en 
del møder på regionsplan, 

...fortsættes næste side

Finn Christensen byder 
velkommen.

Finn viser stolt rundt.
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og jeg har måske stukket 
snuden frem i ny og næ og 
sagt min mening –så meget, 
at nogle af de andre mente, 
at jeg kunne bruge min 
kræfter i Dendeks besty-
relse.

Jeg kom ind i bestyrelsen 
på opfordring af Verner 
Steffensen i Esbjerg, som 
hans egen afløser. Havde 
på daværende tidspunkt 
nok at lave hjemme i butik-
ken og forsøgte nogle 
undvigelsesmanøvrer, men 
som han sagde: ’Det skal 
du! – det er et borgerlig 
ombud’.

Og er der noget, jeg 
aldrig har fortrudt, så er 
det, at jeg tog imod denne 
udfordring og blev besty-
relsesmedlem i Dendek. 
Det har virkelig udviklet 
mig personligt og fagligt at 
arbejde med de udfordrin-
ger, som skal løses, når man 
arbejder for en bestyrelse.

Som et tillæg havde man 
muligheden for at være på 
forkant med, hvad der kom 
til at ske i branchen.

På et senere tidspunkt 
valgte den daværende for-
mand at gå over i politik. 
Det var Svend Jørgensen, 
Frederiks Tømmerhandel, 
der blev valgt som borgme-
ster for Venstre i Karup. 
Han opfordrede mig til at 
stille op som formand. Igen 
var mine første udmeldin-
ger, at det havde jeg ikke 
lyst til, men der var ingen 
kære mor – det skulle jeg, 
så jeg blev valgt og var 
bestyrelsesformand for 
Dendek i seks år frem til 
fusionen med Ditas i 2003.

Det var en meget spæn-
dende periode op til fusio-
nen, at få de to enheder til 
at blive én. Det gik væsent-
ligt bedre end forudset og 
var et meget spændende 
arbejde. Havde også fornø-
jelsen af at være formand 
for Ditas i en kort periode, 
indtil jeg efter 11 års tro 
tjeneste valgte at træde helt 
ud af bestyrelsesarbejde.

Historien bag ’det blanke 
DENDEK-skilt’
Hver gang vi havde besty-
relsesmøde i Dendek, og 
mødet var i Århus med 
overnatning, skulle vi altid 
spise på vores sædvanlige 
spisested, Teater Bodegaen. 
Menuen bestod altid af en 
forret, som var Brottsjö 
sild med øl og brændevin.  
Hovedretten var engelsk 
bøf med rødvin. Til disse 
anledninger havde man 
så fået lavet et skilt, og det 
syntes Jon Puggaard, at jeg 
skulle have, da man opløste 
Dendek.

Teater Bodegaen har 
for øvrigt altid haft en stor 
plads i mit hjerte, også før 
denne periode, da stedet 
også var mit foretrukne 
spisested som ung mand i 
Århus.

Personer i branchen, som 
har betydet noget for dig?
Er der nogle personer i bran-
chen, som har inspireret 
dig? 

Jeg tager hatten af for 
nogle mennesker i dyb 
respekt for det købsmand-
skab, som de har udvist. 
Ingen nævnt - ingen glemt, 
men der er et par stykker, 
som jeg kan sætte navn på; 
personer, som jeg kender 
godt og som jeg synes har 
gjort et flot stykke arbejde 
i deres tømmerhandel, 
nemlig Poul Anker Ravn og 
Flemming Kroer.

Jeg ved, at der er andre 
gode købmænd inden for 
branchen, som jeg ikke 
kender så godt, men Jens 
Søholm i Randers har også 
gjort det fantastisk godt. 
Sidstnævnte har jeg først 
lært at kende efter vi fusio-
nerede med Ditas.

Når en person skal gøre ind-
tryk på dig, hvilke egenskaber 
lægger du så vægt på?

Hvis vi vender tilbage til 
Poul Anker Ravn og Flem-
ming Kroer, så er de to 
personligheder svære at 
sammenligne. Deres lighed 
er deres sans for forretning 
og godt købmandskab. Rent 

personligt ligger de meget 
langt fra hinanden. Den ene 
er rolig og stille, den anden 
ilter og opfarende, men 
de har begge to haft en fin 
næse for forretninger.

Vil fremtidens trælastleder 
være den akademiske type? For-
svinder købmanden? 

Jeg tror faktisk, at det 
vil blive mere udbredt, at 
fremtidens leder har en 
videregående uddannelse, 
fordi enhederne vil  blive 
større og stille større krav 
til direktøren. Derfor vil vi 
se disse typer træde ind på 
de ledende poster ude i de 
store forretninger. Typerne 
såsom ’købmanden’ og 
’branchemanden’ vil man 
fortsat møde i forretninger-
ne i visse områder i mange 
år fremover, men i de større 
byer og tættere befolkede 
områder, hvor der ligger 
større enheder, vil vi se de 
højt uddannede ledere.

Branchen i fremtiden
Hvordan vil fremtiden se ud i 
vores branche med hensyn til 
elever og branchefolk?

Der er altid stor forskel 
på den kommende gene-
ration og den afgående. 
Der tales om generations-, 
opdragelses- og arbejdsmo-
ralskløfter. De er reelle. Vi 
andre lærte mere kæft, trit 
og retning samt respekt for 
de mennesker, der nu skul-
le lære os noget, hvorimod 
de unge mennesker i dag 
tager mere let på tingene.

Vi kan jo heller ikke 
trække de normer ned over 
hovederne på de unge men-
nesker i dag, som vi andre 
levede under – så griner de 
bare af os. Mange ting i dag 
modtages med en holdning 
af ligegyldighed eller ’det 
går jo nok’. De giver for 
hurtigt op, men de har hel-
ler ikke fået de ’klø’, som vi 
andre har fået. Det skyldes 
primært den opblødning i 
samfundet, at man er ’blø-
dere’ over for hinanden. 
Kravene er blevet færre, 
det er blevet nemmere at 

fortsat fra side 7:
EDB er indført...men 
der er jo ingen grund til 
at smide ud!

Her har Dendek 
reserveret.

Indgang til 
frokoststuen.
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gennemføre videregående 
uddannelser – der bliver 
simpelthen ikke stillet de 
kæmpe krav, som man gjor-
de i den ’sorte’ skole.

Selvfølgelig kan den nye 
generation udvikle sig til 
dygtige og voksne branche-
folk, men jeg tror, at det bli-
ver med en lidt anden type 
ledere end vi tidligere har 
set. Det er de bløde værdier, 
der værdsættes i ledelse i 
dag. Jeg har også altid ville 
skabe en atmosfære for mit 
personale, så de har haft lyst 
til at gå på arbejde, smile og 
have det sjovt.

Det var jo ikke fordi der 
blev grinet så meget i vores 
branche, dengang jeg var 
i lære. Det var sjældent, at 
direktøren og prokuristen i 
tømmerhandlen var særlig 
morsomme. De var meget 
stive og stilige mennesker. 
Det kan godt være, at de 
– når de var sammen med 
deres jævnbyrdige – kunne 
være lige så pjankede som 
vi andre er i dag, men den 
moderne ledelsesform, 
hvor man griner sammen 
med personalet, synes jeg 
er dejlig afslappende, og 
den værdsætter jeg højt.

FUT
Hvad har FUT betydet for dig?

Jeg skulle ind i FUT, da 
jeg kom i lære. Dengang 
betalte tømmerhandlen 
kontingentet i den periode, 
man var i lære, og så for-
ventede man selvfølgelig, at 
man blev hængende i FUT, 
når man var udlært. Når 
FUT havde et fagmøde, 
foredrag eller andet – så 
skulle man deltage! Det 
var ilde set, hvis man ikke 
mødte op.

Jeg har deltaget på man-
ge arrangementer gennem 
tiden og har haft mulighe-
den for at deltage på flere 
af FUTs storture rundt om 
i verden.

Jeg vil stadigvæk være 
medlem af  FUT og vil så 
vidt muligt deltage i rej-
serne – og oftere deltage 

på FUTs generalforsamling. 
Med hensyn til general-
forsamlingen kunne det 
jo være, at FUT på et eller 
andet tidspunkt fandt 
ud af, at lørdage måske 
ikke er så attraktive for 
medlemmerne – men på 
den anden side er det de 
færreste, der kan rive en 
halv eller hel dag ud af 
deres arbejdskalender. 
Jeg vil godt opfordre flere 
til aktivt at deltage i de 
arrangementer, som FUT 
tilbyder. Bestyrelsen arbej-
der benhårdt på at være et 
omdrejningspunkt i vores 
snævre branche, og jeg har 
ved flere tilfælde kunnet 
konstatere, hvor få af de 
fynske tømmerhandlere, 
som er medlem af FUT 
– det er ikke godt nok!

Hvis vi ikke bakker op, 
kan det tænkes, at der i 
fremtiden ikke er noget der 
hedder FUT – og så vil der 
opstå et tomrum, hvor vi 
vil sidde tilbage og sige til 
hinanden: ’Hvad så? Hvem 
skal nu sætte vores elever 
i fokus, skabe et unikt net-
værk inden for vores bran-
che, videreuddannelse osv.’

Støt op om FUT – og 
sørg nu for, at de af dine 
kolleger, som ikke er med-
lemmer, bliver indmeldt.

Efterskrift
Kære Finn Christensen. Tak 
for nogle hyggelige timer 
sammen i dit hjem. Tak for 
rundvisningen og til per-
sonalet hos A/S Baagøe & 
Riber, for at vi måtte kikke 
ind.

Vi vil fra FUT sige dig tak 
for din indsats for forenin-
gen og ser frem til at se dig 
til vores fremtidige arrange-
menter.

Held og lykke frem-
over til dig og din dejlige 
hustru, Else.

På vegne af FUT,
Jens Pedersen
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Junckers har valgt at lægge 
ud med dette indlæg, som 
både fortæller om virksom-
heden, men også om hvad 
den har været igennem, 
siden FUT i 2004 holdt 
generalforsamling hos 
Køge-virksomheden.

Det er vanskeligt – om 
ikke umuligt – at forestille 
sig 100 millioner kvadrat-
meter. Men det er faktisk, 
hvad der i runde tal er lagt 
af de verdenskendte Junc-
kers parket- og plankegulve 
verden over. En stor del 
af dem ligger naturligvis 
i Danmark, for det var jo 
her forstmanden Flemming 
Juncker i 1930 begyndte sit 
industrieventyr.

Det er på mange måder 
en ganske usædvanlig virk-
somhed, som Flemming 

Hvad blev Hvad blev 
der af der af bøgetræet?bøgetræet?

Ja, hvad blev der af det? Og hvordan er det gået siden FUT overrakte et 

bøgetræ til en virksomhed, der var vært for FUTs generalforsamling.

Juncker har opbygget ved 
hjælp af egne teknikker og 
metoder. Han regnes i dag 
for én af de mest betyden-
de industrifolk herhjemme 
og fremhæves ikke mindst 
for sin store indsats inden 
for skov- og landbruget 
– og for skabelsen af en 
træindustri, der blev ver-
dens største på sit felt.

Junckers er i dag Europas 
største producent af massi-
ve trægulve, og koncernen 
beskæftiger 700 medarbej-
dere, hvoraf 500 er tilknyt-
tet fabrikken i Køge. 

De massive trægulve har 
altid været Junckers kerne-
område, men undervejs har 
man også forsøgt sig med 
sideløbende produktioner 
af papirmasse, MDF-plader 
og energi for at få udnyttet 

resttræet fra gulvproduk-
tionen bedst muligt. Disse 
produktioner er nu lukket 
eller frasolgt, og dermed 
kan Junckers igen koncen-
trere indsatsen fuldt ud om 
kerneområdet trægulvene 
og den tilhørende produk-
tion af lakker og olier.

Stærkt tilbage
Som i ethvert andet even-
tyr, så har Junckers også 
måtte igennem nogle 
grumme oplevelser, senest 
med betalingsstandsnin-
gen i november 2003, som 
nærmest sendte chokbølger 
gennem byggeindustrien 
og det danske samfund. 
Aldrig før havde et børsno-
teret selskab overlevet en 
betalingsstandsning.

Men takket være en 
utrolig opbakning fra alle 
sider – og nye ejere i form 
af investeringsselskabet 
Axcel – lykkedes det Junc-
kers at komme helskindet 
igennem de værste fem 
måneder i virksomhedens 
historie. I dag er Junckers 
stærkt tilbage, og med den 
nye ledelse med administre-
rende direktør Lars Her-
mansen i spidsen, arbejdes 
der intenst på at styrke 
Junckers yderligere. Indsat-
sen tager udgangspunkt i 
Junckers stærke mærkeva-
reposition, og de enkelte 
fokusområder er samlet i 
”Fundament for fremtidig 
vækst”.

Fokusområderne er:
- Udvidelse af produktsor-

timentet

Daværende FUT-formand Peter Lenarth 
Landergren og underdirektør Jørgen 
Jensen, Junckers, planter her blodbøgen 
den 6. november 2004.
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- Indførelse af ”Lean” 
principper i produktions- og 
ordrebehandlingssystemet

- Optimering af salgs- og 
marketingressourcer

- Ændring af virksom-
hedskulturen

- Fokus på bundliniefor-
bedring 2004-2006

Det overordnede mål 
for 2005 var at få knæk-
ket afsætningskurven efter 
de senere års tilbagegang, 
og anstrengelserne og de 
iværksatte tiltag er begyndt 
at virke og har givet bonus 
på bundlinien.

Herhjemme er det en 
kendt sag, at Junckers har 
et stærkt brand, og det 
underbygges nu af interna-
tionale undersøgelser, der 
viser, at det også gør sig 
gældende på store gulvmar-
keder som Storbritannien 
og Tyskland. Og det er net-
op med afsæt i det stærke 
brand, at Junckers satser 
på at øge afsætningen. Et 
af midlerne er et dybere og 
bredere produktprogram 
og senest er introduceret 
nye parket- og plankegulve 
som Ask Nordic og Moseeg, 
mens flere er på vej – 
eksempelvis Bøg og Eg Nor-
dic. En anden og særdeles 
markant styrkelse 
af produktpro-
grammet så 
dagens lys i efter-
året 2005, hvor 
et bredt program 
af lamelgulve i 
Junckers kvalitet 
blev introduce-
ret. Lamelgulve-
ne fås i bøg, eg, 
ask og merbau i 
14 og 22 mm. 

Junckers mas-

sive parket- og plankegulve 
fås i forskellige træsorter 
med forskellige overflader. 
Parketgulvene fremstilles i 
Køge, mens de populære 
plankegulve fremstilles på 
Junckers fabrik i Nørre 
Alslev. Junckers fremstiller 
selv sine lakker og olier, 
hvor en stor del af pro-
duktionen anvendes i gulv-
produktionen, mens den 
øvrige del sælges under 
varemærket Blitsa.

Foruden de to nævnte 
fabrikker omfatter Junc-
kers-koncernen salgsselska-
ber i England, USA, Frank-
rig, Spanien, Tyskland, Ita-
lien og Sverige. Det første 
datterselskab blev stiftet i 
udkanten af London for 
mere end 40 år siden, og 
Storbritannien har gennem 
alle årene været Junckers 
vigtigste eksportmarked. 
Koncernen omsætter årligt 
for cirka 700 millioner kr., 
hvoraf det internationale 
salg udgør 70%.

I ændringen af produkti-
onsapparatet benytter Junc-
kers sig af ”Lean Manufac-
turing” principperne. Målet 
er at sikre en høj leverings-
evne gennem øget flek-
sibilitet, og således gøres 

færdigvarelagrene mindre 
og mellemvarelagrene 
større. Det handler om at 
indfri markedets ønsker, og 
derfor går Junckers nu fra 
at have været hovedsageligt 
produktionsorienteret til 
fremover at være markeds-
orienteret.

Den 14. november 2005 
stod en ny administrations-
bygning på godt 2000 m2 
klar på Junckers. Bygnin-
gen huser størstedelen af 
Junckers administration, og 
den nye kantine er et godt 
samlingssted for samtlige 
virksomhedens medarbej-
dere.

75 år – og ’still going 
strong’
Den 22. november 2005 
var det 75 år siden, at den 
unge forstkandidat Flem-
ming Juncker tog det første 
spadestik til den virksom-
hed, der siden skulle blive 
én af verdens førende på 
sit felt. Denne begivenhed 
markeredes helt i Flem-
ming Juncker’s ånd - på en 
ganske uformel måde ved 
et mindre arrangement på 
dagen for indbudte gæster, 
som talte økonomiudvalg 

og ledende embedsmænd 
fra Køge Kommune, leden-
de medarbejdere fra Energi 
E2 samt Junckers bestyrelse 
og koncernledelse. Endvi-
dere var repræsentanter for 
pressen til stede.

Ved arrangementet blev 
arealet, hvor Junckers Indu-
strier og Energi E2 i dag 
ligger, navngivet ’Flemming 
Junckers Erhvervspark’. 
Baggrunden er, at et kom-
mende salg af MDF-fabrik-
ken til én eller flere nye 
ejere vil tilføre området nye 
virksomheder. Som et led 
i denne udvikling er der 
udarbejdet et projekt til 
forskønnelse af indkørsels-
forholdene til Erhvervspar-
ken. Arbejdet ventes igang-
sat i 2. kvartal 2006.

Sideløbende lægges der 
øget vægt på, at medarbej-
derne er helhedsorientere-
de, og at kommunikationen 
styrkes på alle niveauer i 
organisationen. Men afgø-
rende for gennemførelsen 
af de mange nye tiltag er 
resultaterne, og derfor 
vil de enkelte tiltag blive 
prioriteret ud fra, hvad 
der bedst muligt fremmer 
bundlinien i ’det nye Junc-
kers’.

Smid bæltet og få
en på opleveren...

Bygge r i e t s  f ag fo l k  mødes  på BYGGERI 2006

www.byggeri-messen.dk

BYGGERI 2006
21. - 24. marts Fredericia Messecenter

Fri adgang for fagfolk Tirsdag - fredag kl. 10-17
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På en kold novemberdag 
blev vi budt velkommen 
af Niels Rønde fra Friis & 
Moltke Arkitekterne. Niels 
har været med på sagen 
helt tilbage fra udbudsrun-
den, hvos Friis & Moltkes 
projekt vand konkurren-
cen. Niels var med denne 
baggrund den perfekte 
rundviser, og det skinnede 
allerede fra starten klart 
igennem, at han vidste alt 
om dette projekt.

Rundvisningen begyndte 
ved byggepladsskiltet, så vi 
kunne danne os et overblik 
over det kæmpe område 
– f.eks. kan det nævnes, 
at den betonmur, som 
omkranser området, har en 
længde på 1,4 kilometer. 
Undervejs blev vi ’fodret’ 

med mange facts og en god 
’arkitekt-forklaring’ (dette 
må ikke opfattes negativt) 
på, hvorfor man havde 
valgt at gøre tingene på lige 
netop denne måde.

Herefter var vi ’klædt på’ 
til at gå inden for murene 
i det kommende statsfæng-
sel, som efter planen skal 
modtage den første fange i 
starten af januar 2007. Sel-
ve byggeriet skal overdrages 
til Kriminalforsorgen her i 
begyndelsen af 2006.

Ingen tremmer for 
vinduerne
Inden for murene fulgte vi 
i hælene på Niels i godt to 
timer, hvor der var en ivrig 
dialog. Mange spørgsmål 

blev besvaret undervejs på 
denne rundvisning, som 
foregik både inde og ude 
på denne dag, hvor vejret 
viste sig fra sin værste side 
med regn og rusk.

Fængslet, som er opdelt 
i fem fangeafsnit, er muret 
op i mursten, og der er 
– modsat andre fængsler 
– ingen tremmer for vindu-
erne.

Efter tidsplanen var man 
på tidspunktet for vores 
besøg ca. to måneder 
bagud. Råhusene stod fær-
dige, men den indvendige 
del af arbejdet tilbagestod. 
F.eks. overvågning og elek-
tronik, som efter grundige 
undersøgelser er udvalgt 
og hjemtaget fra hele ver-
den.

Bygge-

plads-

besøg:

Vi rundede dagen af med 
et indlæg af Torben Klein-
strup fra Swedoor-Jutlandia, 
som har dørleverancen til 
det nye fængsel.

Alt i alt var det et rigtig 
godt arrangement, dog 
med alt for få deltagere (ti 
personer inklusive under-
tegnede). Det blev så ikke 
bedre af, at tre deltagere 
meldte afbud og én valgte 
helt at udeblive. Vi kan 
ikke stille noget op for at 
undgå disse situationer 
– personligt synes jeg dog, 
at det er meget uheldigt, 
ikke mindst af hensyn til 
den leverandør, som i dette 
tilfælde også bruger en 
eftermiddag på FUT.

Claus W. Petersen, FUT

FængslendeFængslende 
torsdag
FUTs byggepladsbesøg på Horsens Statsfænglsel/

Statsfængslet i Østjylland blev lige så spændende og 

interessant, som man på forhånd kunne have håbet.
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Der sælges stadigt mere 
trykimprægneret træ af 
tvivlsom kvalitet, som ikke 
giver kunderne den forven-
tede holdbarhed. Tværti-
mod er der eksempler på 
trykimprægneret træ, og 
især granprodukter, der 
rådner op inden for min-
dre end fem til otte år. 

Det kan hverken kunder 
eller træbranchen være 
tjent med, og derfor iværk-
sættes der nu en informa-

Det kan blive ansvarspådragende for trælasthandlere og 

byggemarkeder at sælge trykimprægneret træ af tvivlsom 

kvalitet. Fra foråret 2006 starter en kampagne, der informerer 

professionelle og private om problemerne.

tionskampagne, som fra 
foråret 2006 og i de kom-
mende år vil informere 
både professionelle og 
private om at se sig for, når 
de køber trykimprægneret 
træ.

– Det er godt købmand-
skab at kunne tilbyde pro-
fessionelle og gør-det-selv 
kunder varer til en god 
pris – så længe man sikrer 
sig, at de er tilfredse med 
produktet, siger direktør 

Bjarne Lund Johansen, 
Træbranchens Oplysnings-
råd, der sammen med 
Trælasthandlerunionen, 
Dansk Træbeskyttelse og 
Miljøstyrelsen tilrettelægger 
kampagnen. Også Nordisk 
TræbeskyttelsesRåd (NTR) 
og Svenska Träskyddsför-
eningen støtter indsatsen.

– Desværre har vi set en 
udvikling, hvor der sælges 
billige varer, som inden 
for få år har vist, at de ikke 

lever op til kundernes for-
ventninger. Det er produk-
ter, som dårligt kan kaldes 
trykimprægneret.

Det kan blive 
ansvarspådragende
– Det er i den sammen-
hæng vigtigt for trælast og 
byggemarkeder at vide, at 
det i værste fald kan blive 
ansvarspådragende for dem 
at sælge varer, som vildle-

Tikkende bombe under 
tvivlsomt imprægneret træ

Det er vigtigt at bruge den rigtige 
type trykimprægneret træ til de 
forskellige opgaver - men det kræver 
naturligvis, at man kan stole på 
mærkningen...
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der kunderne, siger Bjarne 
Lund Johansen.

– Ingen i træbranchen 
kan producere eller for-
handle dårligt imprægne-
rede produkter i god tro. Vi 
ser stolpevarer, der impræg-
neres i NTR-klasse AB 
eller indtrængningsklasse 
P5 efter den europæiske 
standard (EN351-1) eller 
ringere, vel vidende, at træ i 
jordkontakt skal imprægne-
res i NTR-klasse A eller P8.

- Vi ser også P1 mærkede 
varer, selv om indtræng-
ningsklasse P1 ikke giver en 
reel beskyttelse til udendørs 
brug. Det er dyppede varer 
eller svagt trykimprægneret 
træ, som ofte heller ikke 
opfylder optagelseskravet 
– altså hvor meget impræg-
neringsmiddel, der skal ind 
i træet.

– Mange af produkterne 
er ydermere imprægneret 
gran, selv om alle ved – 
eller bør vide – at gran ikke 
kan trykimprægneres.

– I alle tilfælde er varerne 
grønne, og forbrugerne 
kan derfor ikke umiddel-
bart konstatere, at de får 
et ringere produkt – det 
opdager de først, når træet 
rådner før tid.

– Derudover har de ikke 
en chance, hvis træet er 
forsynet med kontrolmær-
ker, som ikke er udfyldt. 
Det giver indtryk af kvalitet, 
men reelt ved man ikke, 
hvilken behandling træet 
har fået. Det har vi desvær-
re set flere eksempler på.

Uholdbar situation
– Situationen er uhold-
bar for alle parter, siger 
Bjarne Lund Johansen. 

Træbranchen og det 
trykimprægnerede 
træ får et dårligt 
rygte – blandt andet 
via medierne – når 
utilfredse profes-
sionelle og private 
kunder oplever, 
at det trykim-
prægnerede 
træ ikke holder, 
som forventet. 
Det går først 
og fremmest 
ud over det 
korrekte tryk-
imprægnerede 
og NTR-mær-
kede træ.

– Oven i 
købet skader 
det miljøet 
unødigt, for 
når træet kun 
holder nogle 
få år i stedet for 
20 til 50 år, skal store 
mængder trykimprægneret 
træ bortskaffes alt for tid-
ligt og lægges på deponi. 
Er træet imprægneret med 
krom, er problemerne end-
nu mere komplicerede. 

Kampagne starter i foråret
– Vi starter derfor en 
omfattende oplysningskam-
pagne, hvor både professio-
nelle og private fra foråret 
2006 og flere år frem bliver 
gjort opmærksomme på 
problemet, siger Bjarne 
Lund Johansen. 

– De vil blive informeret, 
så de bliver bevidste om, 
hvorfor de bør forlange 
korrekt imprægneret træ, 
der lever op til gældende 
europæiske standarder og 
imprægneret med dansk 
godkendte midler, og som 

belaster miljøet mindst 
muligt. 

Træbranchen forberedes
Trælasthandlerunionen 
har allerede forberedt træ-
last og byggemarkeder på 
kampagnen og udsendt en 
indkøbsvejledning, der gør 
det nemt at købe de rigtige 
kvaliteter, som overholder 
de europæiske standarder.

– Yderligere informa-
tionsmateriale udsendes 
medio februar til produ-
center og importører samt 
trælast og byggemarkeder 
med svar på 25 vigtige 
spørgsmål om trykimpræg-
neret træ, så alle får en 
solid viden, som de kan 
give videre til kunderne.

– Fra påske ligger alle 
nødvendige oplysninger 
om trykimprægneret træ 

også på en ny internetside, 
samtidig med at professio-
nelle og private informeres 
via foldere og i medierne.

– Fra alle organisationer 
bag kampagnen er der et 
ønske om, at der etableres 
et bredt branchesamarbej-
de med forretningskæder 
og enkelforretninger for 
at fastholde det impræg-
nerede træs kvalitet og 
forbrugernes tillid til pro-
dukterne. Lige så vigtigt er 
det, at træbranchen tager 
hensyn til de miljømæssige 
konsekvenser og vælger 
trykimprægneret træ, der 
overholder Miljøstyrelsens 
regler. Interesserede er 
velkomne til at kontakte 
Trælasthandlerunionen 
eller Træbranchens Oplys-
ningsråd for et nærmere 
samarbejde.

■

- Vi ser stolpevarer, der imprægneres i NTR-
klasse AB eller indtrængningsklasse P5 efter 

den europæiske standard (EN351-1) eller 
ringere, vel vidende, at træ i jordkontakt skal 

imprægneres i NTR-klasse A eller P8,
siger direktør Bjarne Lund Johansen, 

Træbranchens Oplysningsråd.
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Det historisk lave renteniveau og de stadigt voksende friværdier 

kan mærkes i byggebranchen. 2005 blev et fantastisk år for 

byggeriet og alt tyder på, at byggeboomet fortsætter.

Fra Vesterhavet til Øresund 
arbejder håndværkere, 
entreprenører og trælast-
handlere på højtryk for at 
holde trit med efterspørgs-
len. Det er med andre ord 
en branche i højeste gear, 
der mødes på BYGGERI 
2006 i Fredericia Messecen-
ter 21.-24. marts.

’Håndværkerne har 
travlt for tiden, og jeg 
tror, at vi alle kan trænge 
til en inspirationsdag, 
hvor vi kan møde leve-

randører og samarbejds-
partnere,’ siger adm. 
direktør Palle Thomsen, 
Trælasthandlerunio-
nen–TUN, der sammen 
med Danske Fagmesser 
arrangerer BYGGERI 
2006. ’Vores fornemste 
mål er at gøre hverdagen 
nemmere for håndvær-
kerne. Derfor inviterer 
mange tømmerhandlere 
håndværkerne på tur, så 
de selv kan se og prøve 
de mange nyheder, som 

tømmerhandlen kan til-
byde. Vi glæder os til at 
tage imod dem alle,’ slut-
ter Palle Thomsen.

Nye materialer og 
løsninger
Det høje aktivitetsniveau i 
byggeriet afspejler sig også 
på BYGGERI 2006, der bli-
ver den hidtil største BYG-
GERI-messe nogensinde.

300 førende leveran-
dører til byggeriet vil 

således stå klar den 21. 
marts til at præsentere 
en lang række nye bygge-
materialer og intelligen-
te løsninger, som både 
rummer designmæssige 
fornyelser og samtidig 
øger effektiviteten i byg-
geriet. De nye løsninger 
vil gøre det lettere at 
følge med byggeboomets 
efterspørgsel, hvilket i sig 
selv gør messen et besøg 
værd - også i en travl 
hverdag.

En byggebranche 
i højeste gear 
mødes i Fredericia
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I forbindelse med 
BYGGERI 2006 kan 
de besøgende på for-
hånd registrere sig og 
udskrive deres personlige 
adgangskort på BYGGE-
RI 2006´s hjemmeside: 
www.byggeri-messen.dk. 
På denne måde slipper 
man for ventetid ved 
indgangen og deltager 
samtidig i en lodtræk-
ning om en rejse til en 
engelsk racerbane tæt på 
London, hvor vinderen 
efter kyndig briefing og 
grundig instruktion af 
drevne racerkørere får 
lejlighed til at prøvekøre 

drømmebiler som Mazda 
Rx8, Mercedes SLK, 
Porche 911 turbo, Fer-
rari 360 og Lamborghini 
Murcielago.

Præmien gælder 
for to personer og 
inkluderer desuden 
fly tur/retur London, 
overnatning og mid-
dag i London. Delta-
gelse i lodtrækningen 
forudsætter naturligvis, 
at man besøger BYG-
GERI 2006. Vinderen 
bliver udtrukket umid-
delbart efter messens 
afholdelse og vil få 
direkte besked.

Den store travlhed i byg-
geriet øger behovet for løs-
ninger, som gør håndvær-
keren endnu mere effektiv 
i dagligdagen. BYGGERI 
2006 introducerer derfor 
det nye smiley-logo ’Bedre 
BYGGERI’, der gives til de 
udstillere, der præsenterer 
løsninger, som giver bygge-
riet et kvalitetsløft i form af 
øget effektivitet, brugerven-
lighed, miljørigtighed etc.

Byggeriets smiley 
sætter fokus på 
intelligente løsninger

Udskriv adgangskortet 
på nettet - og bliv 
racerkører for en dag!

Løsningerne, der vil 
blive præsenteret på 
BYGGERI 2006, vil frem-
gå af et særskilt afsnit 
i messekataloget. Det 
betyder, at de ca. 30.000 
besøgende fagfolk, som 
forventes at besøge BYG-
GERI 2006, guides rundt 
til de stande, der præsen-
terer ”Bedre BYGGERI”-
løsninger.

Decra er et smukt tag med 30 års produktgaranti. Det
er udviklet med en stærk stålkerne, der er velegnet til
nybyggeri og renovering, da det ofte kan lægges direk-
te på det eksisterende tag.

DDecra Elegance er nyeste version fra Icopal. Med sit
elegante og stilrene udseende er Decra Elegance gan-

ske enkelt prikken over i’et. Det eksklusive udseende
understreges af den blanke overflade, der giver taget liv
og kontrast.

Vil du vide mere om Decra Elegance er du velkommen
til at besøge www.icopal.dk eller kontakte Icopals kun-
deservice på tlf: 44 88 55 33.

Leverandør af den indre ro

DECRA®
Elegance

BYGGERI 2006:
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Aalborg Portland A/S har 
med virkning fra 1. januar 
2006 udnævnt Frands 
I. Grex til direktør med 
ansvar for Aalborg Port-
lands samlede forretnings-
område for grå cement 
i Danmark, der omfatter 
afdelingerne for salg, pro-
duktion, indkøb og logistik, 
økonomi, kvalitet, miljø og 
personale. Frands I. Grex 
har hidtil været produkti-
ons- og forsyningsdirektør. 

Samtidig er John Sohn 
udnævnt til underdirektør 
med ansvar for salg. John 
Sohn har hidtil været salgs-
chef for løs cement til Aal-
borg Portlands industrielle 
kunder samt pakket cement 
til byggemarkeder og tøm-
merhandlere. 

Vi har nu gennemført 
opgaven med udsendelse 
og analyse af spørge-
skema målrettet til vores 
registrerede kvindelige 
medlemsskare.

Vi har udsendt 79 stk. 
spørgeskemaer og der er 
kun kommet 14 stk. tilba-
ge, hvilket er meget skuf-
fende. Derudover har vi 
udsendt 39 stk. spørge-
skema og medlemsblade 
til de kvinder, som i løbet 
af 2005 har meldt sig ud 
af FUT. Her var tilbage-
meldingen 3 stk.

Vi havde sat os som 
mål at sætte fokus på jer 
piger i FUT med målret-
tede arrangementer, der 
kunne medvirke til at 
FUT kunne blive mere 
interessant for jer og 
samtidig gøre jer mere 
aktive i vores forening, 
men svarene har været 
mangelfulde og desværre 
ikke uddybende nok 
– desværre.

Derfor er der ikke 
kommet noget nyt frem, 
som kan bidrage med 
nye, spændende og mål-
rettede arrangementer, 
som kunne være interes-
sante, men hvis du læser 
dette og vil bidrage med 
forslag, kan du altid 
henvende dig til vores 
sekretariat, mail fut@fut.
dk, eller du kan linke dig 
videre fra vores hjemme-
side www.fut.dk.

Som nævnt på vores 
generalforsamling i 
Rødekro i november 
2005 har vi som mål, at 
vi skal have en kvinde 
ind i vores bestyrelse i 
næste funktionsår. Vi vil 
øge vores fokus på denne 
opgave og vil arbejde 
hårdt på at finde det 
rette emne til bestyrel-
sen, således at vi også på 
dette område kan øge 
fokuseringen på vores 
kvindelige medlemmer.

Bestyrelsen.

Godt nytår til alle her fra 
FUTs sekretariat.

Traditionen tro udsen-
der FUT kontingents-
opkrævninger i januar 
– du burde allerede have 
modtaget et girokort 
fra PBS. Hvis ikke, kan 
det så være fordi du har 
fået ny adresse? Kontakt 
sekretariatet, så finder vi 
ud af hvorfor. 

Husk at betale kontin-
gentet, så du ikke går 
glip af alle de gode til-
bud fra FUT. Hvis du vil 
være sikker på altid at få 
betalt dit kontingent til 
tiden, så tilmeld betalin-
gen til PBS.

Har du mistet det 
fremsendte girokort, kan 

du indbetale kontingen-
tet (kr. 295,00) på FUTs 
konto 2237 1519 394 
665. Husk at anføre dit 
medlemsnummer - det 
står bag på bladet. Eller 
ring til sekretariatet, så 
finder vi det.

Marianne Mouritzen.

Nyt fra sekretariatet

Aalborg Portland
Aktiviteterne i Aalborg 

Portland Gruppen og UNI-
CON Gruppen er fra den 
1. januar 2006 samlet i en 
ny struktur. Strukturen 
består af tre forretnings-
områder, Aalborg Portland 
Hvid Cement, Aalborg 
Portland Grå Cement samt 
Unicon Fabriksbeton sam-
let under et holdingselskab 
ledet af koncernadmini-
strerende direktør Søren 
Vinther og koncernøko-
nomi- og finansdirektør 
Henning Bæk. Det skal 
sikre optimale rammer for 
fremtidig vækst og sikre 
synergier for forretnings-
områderne.

Kære piger:

Vi er ikke sure, 
men skuffede…

Frands 
I. Grex John Sohn



Er der FUT i dig?

PIGE SØGES!
Udfordrende muligheder for en aktiv og engageret FUTer

Som et naturligt led i vore ønsker om at gøre mere
for pigerne i branchen ønsker vi en pige i FUTs bestyrelse.

FUT er en aktiv og deltagende 

medspiller inden for trælastbranchen.

Vi tilbyder spændende faglige 

arrangementer og studieture til udlandet, 

både for branchens nye elever samt 

for branchen i øvrigt.

Er du klar til at være med til at sætte 

dagsordenen de kommende år?

Vil du tage aktivt del i arbejdet 

med at skabe opmærksomhed og 

vække interesse omkring branchen

- så er dette noget for dig!

ER DU DÉN, 
VI STÅR OG MANGLER?

Vi har brug for en udadvendt person med 

masser af gå-på-mod og lyst til at skabe ny 

grobund for eleverne i branchen.

KVALIFIKATIONER
Arbejde i trælastbranchen, enten i 

tømmerhandel/byggemarked eller hos 

en leverandør til samme.

INTERESSER
Du har et ønske om at være med til at 

tilbyde og skabe spændende arrangementer 

til branchen.

Du ønsker også at udvikle dig personligt 

og samtidig komme i kontakt med mange 

mennesker i branchen.

KRAV
Du er indstillet på at bruge noget af din 

fritid på FUT.

Du har relevant kendskab og tilknytning til 

branchen.

Du vil brænde for at udvikle FUT i en 

positiv retning.

VI KAN TILBYDE
En forening med stort engagement.

Store muligheder for personlig udvikling.

Et godt kammeratskab i bestyrelsen.

Er du interesseret i at høre mere, er du
velkommen til at kontakte FUT-formand
Søren Bendix eller et af de øvrige bestyrelses-
medlemmer (se side 2).



Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf.:

Evt. emailadresse:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i ’Ironman for 
trælastfolk’, onsdag 
den 29. marts 2006.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 20. MARTS 2006!

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen

Ironman for trælastfolk
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

STED OG DATO
LMG Lemvigh-Müller
Vestre Teglgade 16
2450  København SV

Onsdag den 29. marts 2006 
kl. 18.00

MÅLGRUPPE
Alle i branchen som i hverdagen arbej-
der med stål til byggeriet og som sæl-
ger til murer, tømrer og GDS-manden.

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 20. marts 2006

INFORMATION
Claus Wiuff, tlf. 4026 4064
cwp@fut.dk

Efter at have været nød-
saget til at aflyse det først 
programsatte arrangement 
omkring armeringsstål og 
leca, prøver vi nu igen med 
dette arrangement.

Det er igen LMG Lem-
vigh-Müller, som åbner 
dørene for FUT. Arran-
gementet omhandler de 
krav og normer, der stilles i 
dagens byggeri hvad angår 
armeringsstål og leca.

Der vil på denne aften 
være en dybdegående gen-
nemgang af de forskellige 
kvaliteter, normer og løs-
ninger samt af anvendelsen 
af armeringen på bygge-
pladsen. Herunder også 
en gennemgang af de nye 
produkter, som er kommet 
til i den senere tid.

I forlængelse af dette vil 
Dansk Leca, som er søster-
selskab til LMG, gennemgå 
fundamenter og terræn-
dæk, dele som naturligt 

Ironman for 
 trælastfolk

hænger sammen, når vi 
taler om armering. Her vil 
vi også se nærmere på de 
nye krav omkring varmetab 
i forhold til Bygningsregle-
mentet.

Dette arrangement afhol-
des i denne omgang kun i 
København.

18.00 Velkomst ved LMG Lemvigh-Müller A/S  
 og Dansk Leca A/S.
 Let traktement.
18.30 Præsentation af LMG Lemvigh Müller A/S.
 Stål i byggeriet.
 Armeringsstål – kvaliteter, typer,   
 godkendelser og montering.
 Konstruktionsstål – Bjælker og søjler,   
 kvaliteter og typer.
20.00 Kaffe m/kage.
20.15 Præsentation af Dansk Leca A/S Produkter.  
 Leca – konstruktioner og nye isoleringskrav  
 iht. fundament og terrændæk.
21.00 Afslutning.

PROGRAM
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...fortsættes næste side

Så er programmet til Elevtur Sverige 2006 ved at være 

på plads. I dagene 27.-29. marts skal vi for 38. gang over 

Øresund og besøge en række spændende virksomheder, 

som alle leverer varer til det danske marked.

træ at gøre, både hvad 
angår træpleje og vedli-
geholdelse af skove - men 
også når det drejer sig om 
papirproduktion, har de en 
meget stor industri.

Efter besøget kører vi til 
Växjö, hvor vi skal over-
natte.

2. dag – tirsdag den 
28. marts
Efter en god nats søvn og et 
godt morgenbord er vi igen 
på farten - vi skal af sted 
kl. 08.00 for at besøge en 
svensk tømmerhandel. Det 
er Beijer Byggmaterial, som 
byder os velkommen, og vi 
vil få en rundvisning i tøm-
merhandel og byggemar-
ked. Her vil vi få et indblik 
i, hvordan man gør tingene 
i Sverige, omend de nok 
ikke er så meget anderledes 
- men der er nogle andre 
forhold, der gør sig gælden-
de, når der bygges. Der er 
f.eks. meget fjeld, hvad skal 
man tage højde for. Dette 

sådan virksomhed arbejder. 
Der produceres mere end 
25.000 huse årligt til hele 
det skandinaviske marked. 
Det blive helt sikkert et 
spændende besøg, for vi 
kommer til at se, hvordan 
man samler og pakker et 
komplet hus, lige færdigt 
til at blive sendt til Finland 
eller Danmark.

Efter et par forhåbentlig 
spændende timer skal vi en 
tur på savværk. Vi skal besø-
ge Södra Timber lidt nord 
for Växjö, nemlig i Ram-
kvilla. Besøget er kommet 
i stand igennem Jan Ibsen 
fra Södra i Danmark.

Ved besøget skal vi se, 
hvordan træet forarbejdes - 
lige fra det kommer ind, til 
det skæres op, sorteres og 
lægges i pakker for at kun-
ne blive sendt til Danmark.

Södra-gruppen er en 
sammenslutning af flere 
end 35.000 medlemmer 
i Sverige. Södra-gruppen 
beskæftiger sig med stort 
set alt, hvad der har med 

og meget andet vil Beijer 
fortælle om ved besøget.

Herefter vil der forhå-
bentlig blive mulighed for 
et par timers besøg på en 
svensk byggeplads.

Efter således at have fået 
en blød start på morge-
nen, kører bussen mod 
øst. Kährs Parket vil resten 
af dagen være værter for 
os, vise os fabrikken samt 
fortælle om mulighederne 
med deres trægulve.

Fabrikken ligger i Nybro, 
og besøget er blevet muligt 
takket være hjælp fra Hen-
rik Ottesen, Kährs Dan-
mark.

Kährs har arbejdet med 
træ siden 1857 og var nogle 
af de første, der benyttede 
sig af lamelparketproduk-
tet. Siden har man speciali-
seret sig i dette produkt og 
er stort set repræsenteret 
over hele verden med salgs-
kontorer.

Vi skal på fabriksrundvis-
ning, hvor vi kommer til at 
se hele processen fra træet 
kommer ind, til det ligger 
færdigt, pakkes på paller, 
sættes på lastbiler og køres 
ud i Europa.

Vi vil også få en grundig 
præsentation af Kährs pro-
dukter, og der vil blive rig 
mulighed for både at se og 
føle på varerne. Der bliver 
således også god mulighed 
for at stille mange spørgs-
mål - og svarene kan du 
så bruge i hverdagen der-
hjemme.

Skal du med til Sverige?

Elevtur Sverige
Husk at tilmelde jeres 

elever – lad dem ikke gå glip 

af denne oplevelse!

Vi skal også i skoven - for at 
se, hvordan træet kommer 
derfra og videre til savværk. 
Og forhåbentlig får vi lov 
at se træfældning med de 
store maskiner der vareta-
ger denne proces. Dette for 
at få en forståelse for træets 
vej fra skoven til færdigt 
pakketræ – klar til afsen-
delse til Danmark.

Er du elev – eller måske 
nyudlært trælastekspedient, 
som ikke lige nåede turen 
sidste år – har du nu chan-
cen for at tilmelde dig en 
lærerig, spændende og hyg-
gelig tur sammen med ele-
ver fra hele landet. En tur, 
som du senere vil kunne 
tænke tilbage på med gode 
minder.

Men skynd dig – da græn-
sen er 30 deltagere, så er 
det ’først til mølle’!

Turens program er som 
følger (med forbehold for 
ændringer):

1. dag – mandag den 
27. marts
Traditionen tro mødes vi 
under uret på Københavns 
Hovedbanegård. Bussen 
afgår kl. 07.00 PRÆCIS.

Turens første besøg er i 
byen Bjärnum hos Älvsby-
hus – et typehusfirma, der 
udelukkende bygger i træ.

Virksomheden er grund-
lagt tilbage i 1944, men 
først i 1960 begyndte man 
produktionen af træhuse.

Vi skal se fabrikken og 
få et indblik i, hvordan en 
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Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf.:

Evt. emailadresse:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i ’Elevtur Sve-
rige 2006’.

❑ Enkeltværelse
 (tillæg kr. 560,-)

❑ Erhvervsrejse-
 forsikring (kr. 175,-)
 CPR-nr.:

____________________

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 22. FEBRUAR 2006!

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen

Elevtur Sverige 2006
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

STED OG DATO
Sverige, 27.-29. marts 2006

MÅLGRUPPE
FUT-elever, som ønsker en lærerig 
oplevelse. Et ’must’ for 1. og 2. års 
elever.

FORMÅL
At give branchens elever et indblik
i bl.a. skovdrift, savværksdrift og 
byggematerialer.

PRIS
615,- kr. pr. deltager + evt. tillægspris 
for erhvervsrejseforsikring og enkelt-
værelse. Den lave pris skyldes et 
betragteligt tilskud fra FUT-fonden.

TILMELDING
Senest 22. februar 2006

LINKS
www.alvsbyhus.dk
www.sodra.se
www.kahrs.se
www.beijerbygg.se

san@fut.dk
abi@fut.dk

pr. person. Denne pris er 
kun mulig via økonomisk 
hjælp fra FUT-fonden.

Prisen inkluderer bus-
transport fra Københavns 
Hovedbanegård, to over-
natninger i dobbeltvæ-
relse samt mad fra frokost 
mandag til frokost onsdag 
(ekskl. drikkevarer).

Bindende tilmelding skal 
- sammen med check på kr. 
615,00 stilet til FUT - være 
FUT i hænde senest fredag 
den 22. februar  2006. Du 
kan også efter tilmelding 
indbetale beløbet på Nor-
dea konto 2237 1519 394 
665. Husk tydelig angi-
velse af deltagernavn, med-
lemsnr. og arrangement. 
Du er IKKE endelig tilmeldt 
turen, før vi har registreret din 
indbetaling!

Tillæg for enkeltværelse i 
to nætter kr. 560,00.

Da turen er at betragte 

som en erhvervsrejse, så 
gælder det gule sygesik-
ringsbevis IKKE. Tjek der-
for, om din arbejdsgiver har 
en rejseforsikring. Hvis det 
ikke er tilfældet, kan denne 
tegnes separat. Husk at 
krydse af på tilmeldingen, 
såfremt du ønsker at tegne 
erhvervsrejseforsikring. Pris 
kr. 175,00 (Europæiske rej-
seforsikring for unge under 
35 år). Husk ligeledes at 
oplyse CPR-nummer ved 
tegning af erhvervsrejse-
forsikring. Du vil modtage 
bekræftelse på din tilmel-
ding samt program og del-
tagerliste umiddelbart efter 
tilmeldings fristen.

Vi glæder os til at se jer. 
Skulle der være spørgsmål 
vedrørende turen, svarer 
undertegnede meget gerne 
(tlf.nr. - se side 2).

Anders Bilstrup og
Søren Anthonsen, FUT.

Efter besøg hos Kährs 
kører vi til Kalmar, hvor vi 
overnatter.

3. dag – onsdag den 
29.  marts
Bussen kører fra hotellet kl. 
08.00, og nu gælder det så 
hjemturen. Men inden det 
kommer så vidt, er Kährs 
igen værter. De vil tage os 
med i skoven, hvor vi skal 
se, hvordan træet fældes 
og pakkes, for så senere at 
komme på savværk og blive 
til de gulve, vi dagen forin-
den stiftede bekendtskab 
med.

Kährs er storaftager af 
skov i de lokale områder, 
og der vil blive rig mulig-
hed for at se, hvordan sko-
ven forarbejdes, fældes og 
genplantes.

Vi forventer ankomst til 
København ca. kl. 16.00.

Og en lille påmindelse 
– husk nu praktisk tøj til en 
forhåbentlig god naturop-
levelse!

Praktiske oplysninger
Rejsen tilbydes igen i år til 
den lave pris af kr. 615,00 

fortsat fra side 21:
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Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf.:

Evt. emailadresse:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i arrangemen-
tet: 'Tillæg til Bygnings-
reglement' følgende 
sted (sæt kryds):

❑ Valby Hallens 
 mødelokale 

❑ Hotel Hedegaarden,  
 Vejle

TILMELDINGSFRIST ØST: 20. FEBRUAR · VEST: 6. MARTS

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen

Tillæg til Bygningsreglement
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

STED OG DATO
ØST: 
Tirsdag den 28. februar 2006 
kl. 17.45
Valby Hallens mødelokale
Julius Andersens Vej 3
2450  København SV

VEST: 
Tirsdag den 14. marts 2006 
kl. 17.45
Hotel Hedegaarden
Valdemar Poulsens Vej 4
7100  Vejle

PRIS
150,- kr. pr. deltager inkl. dagens ret 
samt 1 øl eller vand til maden.

Betaling: Deltagerbetaling sendes 
enten på check til FUT eller indbetales 
til Nordea Bank,  2237 1519 394 665. 
Husk tydelig angivelse af deltager-
navn, medlemsnr. og arrangement.

TILMELDING
Øst: Senest 20. februar 2006
Vest: Senest 6. marts 2006

INFORMATION
Claus Wiuff, tlf. 4026 4064
cwp@fut.dk

I FUT-regi har vi også valgt 
at runde det nye tillæg til 
Bygningsreglementet, som 
for alvor vil slå i gennem i 
dette forår.

Dog har vi i FUT valgt 
at koncentrere os om tæt-
hedsdelen i dette nye til-
læg. Bevæggrundene for 
dette har egentlig været 
ret indlysende. For hvor vi 
i den senere tid har haft 
mulighed for at deltage i 
adskillige former for fore-
drag omkring disse nye 
tiltag, har vi her mest hørt 
omkring ændringer af pak-
kestørrelser m.m.

Nu tager FUT så fat om 
den mest komplicerede 
del af tillæggene til Byg-
ningsreglementet. Hvordan 
skal vi nu rådgive omkring 
diverse løsninger? Hvordan 
måles grænseværdien for 
tætheden i det fremtidige 

parcelhusbyggeri, og ikke 
mindst hvordan og hvem 
skal afsige denne barske 
dom?

Til disse lejligheder har 
vi bedt Tommy Bunch-
Nielsen fra Tagpapbran-
chens Oplysningsråd om 
at komme med et fyldigt 
indlæg omhandlende hele 
situationen lige nu. Tommy 
vil blandt meget andet vise 
os det måleinstrument, som 
om kort tid skal bruges af 
energikonsulenterne.

Udover ovennævnte 
indlæg vil der også være 
indlæg fra Thermisol ved 

Bjørn Møller Laursen samt 
ved Rationel Døre & Vin-
duer, Preben Jul Hansen/
vest og Per Thomasen/øst. 
Indlæggene herfra vil også 
specifikt omhandle tæt-
hedsdelen i de nye tillæg, 
samt hvordan man vil løse 
disse problemstillinger.

Slutteligt rundes aftenen 
af med en spørgerunde til 
det samlede panel.

Her er alt i alt tale om 
endnu et spændende FUT-
arrangement af høj kvalitet, 
afholdt i et hyggeligt og 
kollegialt forum.
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Aftenarrangement Aftenarrangement 
om tillægget til om tillægget til 
BygningsreglementetBygningsreglementet

FUT har valgt at koncentrere 
arrangementet om tætheds-
delen i det nye tillæg.



Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf.:

Evt. emailadresse:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i vinsmagning 
torsdag den 2. marts 
2006.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 20. FEBRUAR 2006!

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen

Vinsmagning
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

STED OG DATO
Den lille Vinkælder
Skovvej 4, Algestrup
4682 Tureby

Torsdag den 2. marts 2006 kl. 19.00

MÅLGRUPPE
Alle aktive FUT-medlemmer, som 
gerne vil smage et par spændende 
glas vin. Aftenen afsluttes med lidt fra 
hyggesnak på tværs af branchen.

PRIS
395,00 (normalpris 495,00)

Deltagerbetaling sendes enten på 
check til FUT eller indbetales til Nor-
dea Bank,  2237 1519 394 665. Husk 
tydelig angivelse af deltagernavn, 
medlemsnr. og arrangement.

TILMELDING
Senest 20. februar 2006

INFORMATION
Søren Bendix – tlf. 7029 1914 
sbe@fut.dk

LINKS
www.den-lille-vinkaelder.dk

skal smage på otte forskel-
lige vine, kan det være 
en god idé at køre flere i 
samme bil, idet det ikke 
kan betegnes som værende 

forsvarligt at benytte eget 
køretøj. Chaufførtjanserne 
må der jo så trækkes lod 
om…

Kl. 19.00 Velkomst ved FUT og 
 Den lille Vinkælder.

Kl. 19.10 Vinsmagning og forklaring 
 omkring de valgte vine. 
 Vi smager otte forskellige vine.

Kl. 20.30 Buffet leveret af restaurant 
 Oddfellow-gården i Køge.

Kl. 22.30 Afslutning.

PROGRAM

Vinsmagning – berømte druer:

Tramp i druerne med FUT!Tramp i druerne med FUT!
Vi vil som forening nu 
prøve at tilbyde et arrange-
ment af mere social karak-
ter. Vi har nemlig sammen 
med Den lille Vinkælder i 
Algestrup lavet et arrange-
ment, hvor du får mulig-
hed for at smage på nogle 
spændende vine. Temaet 
for aftens vinarrangement 
er ’Berømte Druer’.

Den lille vinkælder har 
egen import af vin fra hele 
verden. De har over 500 
forskellige vine på lager 
– over 15.000 flasker. Vi 
skal i løbet af aftenens pro-
gram prøvesmage forskel-
lige vine fra hele verden. 
Det gennemgående tema 
er berømte druer. De vine, 
som vi smager denne aften, 
vil kunne købes til en eks-
tra god pris, så der vil også 
være mulighed for at gøre 
en god handel og få fyldt 
sit vinskab op.

Kom og deltag i dette 
sjove program, hvor vi skal 
smage på noget spændende 
og anderledes vin. Da vi 
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GRÅSTYRKE
Mindre cementforbrug og holdbare betonløsninger...

Aalborg Portland A/S
www.aalborg-portland.dk

AALBORG CEMENT® er højstyrkecement. 
Det sikrer dig den fornødne styrke i belastede
betonkonstruktioner.
AALBORG CEMENT® betyder også, at du op-
når en cementbesparelse på mindst 30%, end
hvis der anvendes lavstyrkecement. Så er du
også fri for at slæbe så mange sække...
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Altid kvalitets

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 17 07 07 - Hedensted 75 89 90 00 - Hørning 87 68 09 00 - Støvring 98 37 47 11 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk

Trælast

Plader og krydsfiner

PRODUKTER

Gadstrup 46 17 07 07 - Kolding 75 89 90 00 - Hørning 87 68 09 00 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk



Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

Jeg ønsker at 
deltage i 50+ branche-
frokost lørdag den 
20. maj 2006 i ’Han-
sens gamle familie-
have’, Frederiksberg.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 10. APRIL 2006!

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen

50+ branchefrokost
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!
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I flere år har der været talt 
om at lave en årligt tilbage-
vendende frokost på tværs i 
branchen.

Inspirationen blev skabt 
ved FUTs 50 års jubilæum 
og en efterfølgende frokost 
i Café Petersborg i Køben-
havn, 2001.

Så… den 20. maj 2006 
kl. 13.00 sætter vi os ved 
bordene i Hansens Gamle 
Familiehave i København.

Tilmeld dig allerede nu 
på tlf. 4580 7877 til Mari-
anne Mouritzen eller brug 
kuponen herunder. Du kan 
naturligvis også tilmelde 
dig via www.fut.dk.

Din tilmelding er først 
gældende, når du har ind-
betalt kr. 200,- til dækning 
af frokosten. Drikkevarer 
afregnes individuelt.

Der forventes 60-80 delta-
gere – måske kender du et 
par stykker, som du vil give 
besked om arrangementet.

Tovholderne bag fro-
kostinitiativet er: Jens 
Kruuse, Veteranerne/Træ-
golf, Palle Thomsen, TUN; 
Søren Bendix, FUT; Peter 
Odsgard, Puff samt Mari-
anne Mouritzen, TUN/
FUT.

5050++

Eneste betingelse for del-
tagelse er at være fyldt 50 
år og have arbejdet i bran-
chen i en pæn del af sin 
erhvervskarriere. Der kræ-
ves således ikke medlem-
skab af bestemte foreninger 
– heller ikke af FUT.

STED OG DATO
Hansens Gamle Famliehave
Pile Allé 10-12, 
2000 Frederiksberg

Lørdag den 20. maj 2006 kl. 13.00

MÅLGRUPPE
Alle over 50 år, som har arbejdet 
i branchen i en pæn del af deres 
erhvervskarriere.

PRIS
Kr. 200,00 for frokosten 
(drikkevarer for egen regning)

TILMELDING
Senest 10. april 2006 på
www.fut.dk 

- eller pr. post til:
FUT c/o Trælasthandlerunionen - TUN
Egebækgård
Egebækgårdvej 98
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritsen

- eller pr. fax på nr. 4580 7887

Deltagerbetaling sendes enten på 
check til FUT eller indbetales til Nor-
dea Bank, 2237 1519 394 665. Husk 
tydelig angivelse af deltagernavn og 
arrangement.

branchefrokost
Ikke kun for 

FUT-medlemmer

Billederne er fra den 
seneste ’veteran-frokost’, 
der blev afholdt i 2001.
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NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

ANNONCØR-HOLDET BAG FUT-BLADET!

- nøglen til en branche -

TRÆLASTHANDLERUNIONEN

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

Fra mandag den 6. februar 2006 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter.

Sidste frist for svar er onsdag den 1. marts 2006.

I sidste omgang af konkurrencen blev vinderne af hver 4 biografbilletter:

Niels-Erik Poulsen
5400 Bogense

Svend Aage Sunddal
6630 Rødding

Henning Holm Witt
5700 Svendborg
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Afsender:
FUT
c/o TUN
Egebækgård
Egebækvej 98
2850 Nærum Returneres ved varig adresseændring

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

Tillæg til Bygningsreglementet,
Valby Hallens mødelokale, KBH. SV

28.02.2006 20.02.2006
Claus Wiuff

Tlf. 40 26 40 64

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

Golfarrangement 

FUT-konference 2006
(21.-23. september)

Byggeteknisk uddannelse

Gulvvarme

Elev event 2006

Tillæg til Bygningsreglementet,
Hotel Hedegaarden, Vejle

14.03.2006 06.03.2006
Claus Wiuff

Tlf. 40 26 40 64

Vinsmagning,
Den lille Vinkælder, Tureby

02.03.2006 20.02.2006
Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14

Elevtur Sverige 2006
27.03.2006-

29.03.2006
28.02.2006

Søren Anthonsen

Tlf. 66 11 78 87

Ironman for trælastfolk,
LMG Lemvigh-Müller, København SV

29.03.2006 20.03.2006
Claus Wiuff

Tlf. 40 26 40 64

50+ branchefrokost 20.05.2006 10.04.2006
Søren Bendix

Tlf. 70 25 19 14
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