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Et nyt funktionsår er skudt i gang med en hektisk begyndelse. 
 
Storturen 2007 er netop vel overstået. En alsidig tur til Nicaragua og 
Honduras med mange forskellige indtryk både på det menneskelige og 
faglige plan. Et større referat fra turen kan læses længere inde i bladet.

Inden da afholdt FUT sin årlige generalforsamling, som altid på den før-
ste lørdag i november måned. Jeg vil i denne forbindelse kort informere 
dig omkring vores konstituering i bestyrelsen for det kommende funktions-
år, som også ses på denne side. Vi har i år sagt farvel til Søren Bendix, 
Borup, og goddag til Søren Kroer, Espergærde, hvor han bor med kone 
og to børn. Søren er 32 år og afdelingsleder hos Asminderød Savværk & 
Trælasthandel i Fredensborg. Jeg vil i denne forbindelse gerne byde
Søren Kroer velkommen på holdet, og samtidig takke Søren Bendix for 
fire års solidt virke i bestyrelsen.

I bestyrelsen har vi klare planer for året, der er foran os. Foreningens 
synlighed har vi tænkt os at prioritere meget højt, i en tid hvor vi får 
fritidsaktiviteter og andre tilbud fra alle sider. Her skal vi ud og møde 
dig, hvor du kommer, og lytte til netop dine ønsker og ideer. Vi skal skabe 
mere omtale af FUT og blive bedre til at fortælle, hvad vi kan bidrage 
med i kæden, f.eks. på elevsiden. På aktivitetssiden vil du også opleve en 
lille ændring mod en mere aktiv og social profil, men stadig i samarbejde 
med branchens leverandører. Traditionelle fabriksbesøg i FUT-regi er set 
med bestyrelsens øjne ikke aktuelt i dag, hvor de fleste forretninger selv 
står for disse aktiviteter, enten med kunder eller for eget personale.

I FUT skal vi med andre ord også indpasse os de ’nye tider’ – FUTs 
berettigelse for fremtiden er nemlig indiskutabel!

Glædelig jul og et lykkebringende nytår til alle.

Claus Wiuff Petersen
formand

Claus Wiuff Petersen
Formand

De Mezas Vej 1, 1.th.
8000 Århus C
Tlf. 20 10 25 61
cwp@fut.dk

Søren Anthonsen
Næstformand, kasserer

Slotsherrensvej 145, 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 20 71 53 48
san@fut.dk

Jan Fredholm
PR-ansvarlig

Opnæsgård 15, st.tv.

2970 Hørsholm
jfr@fut.dk
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Generalforsamling 2007
Lørdag den 3. november var Swedoor-Jutlandia i Sdr. Felding 
vært for FUTs årlige generalforsamling.

Der var mødt 56 deltagere 
op til FUTs generalfor-
samling på denne flotte 
efterårsdag i Sdr. Felding. 
De blev budt velkommen 
af Swedoor-Jutlandias per-
sonale og FUTs bestyrelse. 
Efter et flot morgenbord 
var dagens program var 
som følger:

Velkomst 
FUTs formand Søren Ben-
dix bød alle de fremmødte 
hjertelig velkommen til 
generalforsamlingen.

Efter en kort præsen-
tation af FUTs bestyrelse 
gav Søren ordet videre til 
Swedoor-Jutlandias mar-
kedschef, Peter Beier. Han 
var glad for at være vært for 
FUTs generalforsamling og 
for at se alle FUTerne fra 
hele landet i Sdr. Felding.

Herefter præsenterede 

Fortsættes næste side

han alle de fremmødte fra 
Swedoor-Jutlandia, som 
sørgede for, at alle havde 
en god dag. Så blev vi præ-
senteret for koncernen 
Jeld-Wen Door Solutions 
med hovedsæde i USA, som 
Swedoor-Jutlandia i dag er 
en del af. Vi fik historien 
om, hvordan forskellige 
dørfabrikker i Danmark og 
resten af Norden gennem 
opkøb og sammenlæg-
ninger først var blevet til 
Westwood-koncernen, som 
så igen var blevet del af en 
større, verdensomspænden-
de koncern. Ligeledes fik vi 
belyst koncernens organisa-
tion, arbejdsområder mv.

Rundvisning 
Efter den informationsrige 
indledning var det blevet 
tid til at strække benene. 

Forsamlingen blev delt 

op i mindre hold, og med 
Swedoor-Jutlandias per-
sonale som guider fik vi 
en rundtur på fabrikkens 
17.000 m2 store areal, hvor 
225 medarbejdere har 
deres daglige gang. Her så 
vi mange eksempler fra den 
brede vifte af dørløsninger, 
som Swedoor-Jutlandia kan 
byde på. Der blev også vist 
lidt af den nye serie af dyre-

re luksusdøre, som vil blive 
præsenteret i det nye år.

Plantning af blodbøgen 
Så var det blevet tid til 
at komme ud i det flotte 
solskinsvejr, hvor den tra-
ditionelle blodbøg skulle 
plantes.

FUT Generalforsamling 2007

Plantningen af 
den traditionelle 
blodbøg var mere 
end vel forberedt hos 
Swedoor-Jutlandia.
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Swedoor-Jutlandia havde 
sørget for nogle flotte ram-
mer til træet. Der var blevet 
anlagt et lille bed omkran-
set af brosten i plænen 
foran fabrikken, hvor træet 
skulle plantes. Træet kom 
i jorden via et samarbejde 
mellem Per Løvstad og 
Søren Nøhr fra Swedoor-
Jutlandia og Søren Bendix 
og Claus Wiuff Petersen fra 
FUTs bestyrelse. Som afslut-
ning fik Swedoor-Jutlandia, 
FUT og blodbøgen et tre-
foldigt leve med på vejen.

Frokost
Efter turen i den friske 
luft var det blevet tid til at 
indtage en lækker frokost, 
inden vi fortsatte med 
resten af dagens spænden-
de program.

Erik Rasmussen 
Oven på frokosten var det 
blevet tid til at læne os til-
bage og lytte til et indlæg 
fra FC Midtjyllands cheftræ-
ner Erik Rasmussen.

Han fortalte om at skabe 
et ’winning team’ og om at 
få tingene til at gå op i en 
højere enhed. Ikke kun på 
et fodboldhold, men også 
teams i al almindelighed. 
Erik Rasmussen kom med 
sine helt egne personlige 
meninger om, hvad der 
skaber en god leder. En 
leder, der med sine menne-
skelige egenskaber kan få 
det bedste ud af det hold, 
han har – med de midler, 
der er til rådighed.

Hele indlægget blev kryd-
ret med muntre anekdoter 
fra Erik Rasmussens karri-
ere, først som professionel 
fodboldspiller i Danmark 
og USA, over en ikke så 
heldig tur i tøjbranchen, til 
i dag, hvor han er træner i 
FC Midtjylland. Anekdoter 

om de mange specielle 
personligheder, han havde 
truffet igennem livet, og 
hvilken betydning de har 
haft for ham. Han fortalte, 
hvordan han i mange til-
fælde havde valgt med hjer-
tet frem for med hovedet, 
hvilket ikke altid var de 
valg med størst økonomisk 
gevinst. Efter hans mening 
er det vigtigere at sætte 
glæden for det, man laver, 
over ambitionerne.

Jørgen Olsen
Næste spændende indlæg 
stod Jørgen Olsen, uddan-
nelsesansvarlig i Jysk, for. 
Jørgen Olsen har en 20 
år lang karriere i Jysk bag 
sig, først i butik, siden som 

områdechef, for nu i dag 
at have ansvaret for elevud-
dannelsen i Jysk. Han har 
desuden igennem nogle 
år siddet i FUTs Fagprø-
vekomité og set, hvordan 
trælastbranchens elever har 
løst deres fagprøver.

Under overskriften 
”Talentudvikling på Jysk” 
fortalte han om, hvordan 
de i deres virksomhed 
uddanner elever. Alle ele-
ver kommer på virksom-
hedens egen elevskole i 
Strandby, til en uge med 
lange skoledage. Skolens 
placering – langt fra alting 
– gav efter Jørgen Olsens 
mening større koncentra-
tion hos eleverne, hvilket 
et karakter-gennemsnit 
på 8,9 måske også kunne 
bekræfte.

Jørgen Olsen så en uhel-
dig udvikling blandt de 
unge, med øget misbrug 
af stoffer og alkohol. Hos 
Jysk forsøger man gen-
nem personlige samtaler at 
samle disse unge op igen, i 
stedet for bare at skille sig 
af med dem. Jørgen Olsen 
sagde, at det var vigtigt for 
Jysk hele tiden at finde nye 
talenter, udvikle dem og 
beholde dem i virksomhe-
den. Denne sætning skulle 
man måske have brugt 
i trælastbranchen for år 
siden; så havde det måske 
været nemmere at finde 
folk i dag!

FUTs Fagprøvepris 2007
Til dette års fagprøvepris 
var der fra Mommark Han-
delskostskole nomineret 
seks opgaver, som blev 
gennemlæst og bedømt 
af fagprøvekomiteen. De 
nominerede var:
• Chris Michael Møller 

Sørensen, Bygma Bind-
slev: ’Alfix’.

• Kristian Harrits Jørgen-
sen, XL-BYG Hobro Ny 
Trælast A/S: ’Wedi våd-
rumssystem’.

• Jesper Gyldendahl Chri-
stensen, XL-BYG Vorup 
Tømmerhandel A/S: 
’Tagprojekt’.

• Hans Schmidt Nielsen, 
STARK Holbæk Trælast-
handel: ’Trægulve’.

• Daniel Guldbrandsen, 
XL-BYG Kroers Tømmer-
handel A/S: ’Compact’.

• Steen M. Christensen, 
STARK Holstebro Træ-
last: ’ivarplank’.
Fagprøvekomiteen bestod 

i år af:
• Trælastdirektør

Jørn Lassen-Schmidt, 
STARK Bøtkers Esbjerg.

• Uddannelsesleder
Jørgen Olsen, Jysk A/S.

• Adm. direktør Palle 
Thomsen, Trælasthandle-
runionen - TUN.

• Adm. direktør Anders 
Brorsen, Construx.

• Søren Bendix, formand 
for FUT.
Komiteen har som tid-

ligere år bedømt fagprø-
verne ud fra nogle klart 
definerede kriterier, og der 
var enighed om, hvordan 
de nominerede skulle pla-
ceres. Resultatet blev:
• 1. præmien på 10.000 kr. 

gik til Kristian Harrits 
Jørgensen.

• 2. præmien på 7.500 kr. 
gik til Jesper Gyldendahl 
Christensen.

• 3. præmien på 5.000 kr. 
gik til Hans Schmidt
Nielsen.
FUT ønsker igen alle tre 

vindere tillykke med det 
flotte resultat, men også 

FUT Generalforsamling 2007

Fortsat fra side 3:

Årets vært, Swedoor-Jutlandia, sørgede godt for de fremmødte FUTer...

– Det er vigtigt hele tiden at finde 
nye talenter, udvikle dem og beholde 
dem i virksomheden, sagde Jørgen 
Olsen, uddannelsesansvarlig i Jysk, 
i sit indlæg.
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NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Spånplader
til ethvert 
formål

Fabriksvej 2, Pindstrup, DK - 8550 Ryomgaard 
Tel.: 89 74 74 74, Fax: 89 74 75 76

Nyt spændende
sortiment til 
væg, gulv og loft

Farvervej 11, DK - 8800 Viborg 
Tel.: 86 62 33 55, Fax: 86 62 37 18
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tillykke til de øvrige nomi-
nerede. Tak for de flotte 
opgaver. Held og lykke i 
branchen fremover til jer 
alle. Også en stor tak til 
fagprøvekomiteen for det 
flotte stykke arbejde med at 
bedømme opgaverne.

FUTs generalforsamling
Efter en velfortjent kaffe-
pause skulle der tages hul 
på selve generalforsamlin-
gen.

FUTs formand Søren 
Bendix bød velkommen, 
med en særlig velkomst til 
foreningens æresmedlem-
mer. Herefter blev der taget 
hul på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
Søren Bendix foreslog 
Claus Krebs, ACO Nordic 
A/S, som blev valgt med 
bifald fra forsamlingen. 
Claus Krebs takkede for 

valget og konstaterede, 
at generalforsamlingen 
var rettidigt indkaldt, da 
FUT-blad 3-2007 udkom i 
september 2007, indehol-
dende generalforsamlin-
gens dagsorden i henhold 
til vedtægternes §§ 12 og 
13. Han videregav herefter 
ordet til FUTs formand 
Søren Bendix, som aflagde 
foreningens beretning.

2. Beretning 2006/2007
Vi står i dag og kan se tilba-
ge på et funktionsår med et 
meget højt aktivitetsniveau. 
Hele vores branche – og 
dermed også vores med-
lemmer – har det sidste 
år oplevet et historisk højt 
aktivitetsniveau. I starten af 
året var der ligefrem knap-
hed på ressourcer, med 
dertil hørende kvoter på 
udvalgte varer.

Fortsættes næste side

FUT Generalforsamling 2007

Marianne Mouritzen fra FUT-Sekretariatet hos TUN var naturligvis også med 
på generalforsamlingen – her i samtale med Thomas Stougaard, Varde.



6 FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2007

Jeg er sikker på, at den 
hektiske hverdag som vores 
medlemmer har oplevet, 
også har haft indvirkning 
på vores forening. Det har 
nogle gange været svært at 
løsrive sig fra arbejdsdagen 
for at kunne tilmelde sig et 
FUT-arrangement.

Vi har i det forgangne 
funktionsår udbudt følgen-
de arrangementer:

For de unge
Arrangementer målrettet 
specielt mod vore unge 
medlemmer:
• Elevtur Sverige,

23 deltagere
• Elevtur Danmark,

29 deltagere

Generelle tema-
arrangementer
• Ruko, Herlev

4 tilmeldte – aflyst
• Ruko, Åbyhøj

3 tilmeldte – aflyst 
• Unimerco

8 deltagere
• Hårdttræsarrangement 

17 deltagere
• Wavin Kloakdag

8 deltagere
• Brandsikring

– ingen tilmeldinger
• Byggeteknisk uddannelse 

19 deltagere
• Byggebasen, Ålborg

5 tilmeldte – aflyst
• Byggebasen, Fredericia

3 tilmeldte – aflyst
• Byggebasen, Brøndby

7 tilmeldte – aflyst
• På tirsdag (6. nov.)

afholdes arrangement
i Odense omkring
Bygningsbevaring
19 deltagere

• På onsdag (7. nov.)
afholdes arrangement
i Århus omkring
Bygningsbevaring
12 deltagere

• Bygningsbevaring,
København
5 tilmeldte – aflyst

Arrangementer af mere 
social karakter
• Kaningolf, Vejle

2 tilmeldte – aflyst
• Kaningolf, Nivå

8 deltagere
• Vin-arrangement Kbh.

9 deltagere
• 16. november starter 

foreningens stortur til 
Nicaragua & Honduras 
35 deltagere

En stor tak til alle vores 
værter.

Samlet har 179 medlem-
mer deltaget i 11 gennem-
førte aktiviteter. Det giver 
16 personer pr. aktivitet.

Desværre har vi måttet 
aflyse otte arrangementer 
med tilsammen 29 tilmeld-
te på grund af manglede 
tilslutning.

Igen i år har bestyrelsen 
prøvet at sammensætte 
en bred vifte af temaar-
rangementer, kombineret 
med nogle sociale arran-
gementer. Det er rart, at 
der fortsat er opbakning 
til at komme til arrange-
menterne, men lidt malurt 
skal der dog i bægeret. Vi 
har lidt færre deltagere på 
arrangementerne, så en 
af bestyrelsens kommende 
opgaver er at få flere med-

lemmer til at komme til 
arrangementerne.

Men som tidligere nævnt, 
så er det svært for medlem-
merne at løsrive sig, når 
der er så travlt ude i forret-
ningerne.

Vi i bestyrelsen ærgrer 
os altid, når vi må aflyse 
arrangementer. Når jeg 
kigger på indholdet af de 
to Ruko-arrangementer, 
som blev aflyst, så undrer 
jeg mig en lille smule. Jeg 
er sikker på, at der findes 
mange tømmerhandlere i 
Danmark, som kæmper en 
stor kamp for at få diverse 
dørordrer i hus – og ofte 

med en ganske lille avance. 
De to Ruko-arrangementer 
var en oplagt mulighed for 
at få kendskab til låsekas-
sesystemer og beslag. Hvor-
for lade Carl F. løbe med 
ordren på låsekasser, når 
vi godt selv kan? I øvrigt er 
dækningsbidraget på løs-
delene ofte meget højere 
end på hele dørleverancen. 
Det positive i det her er, 
at Ruko efterfølgende har 
lavet et roadshow til træla-
sterne; Ruko kunne nemlig 
godt se ideen med vores 
arrangement.

En anden aflyst aktivitet 
var arrangementet om 

Bygge Basen, der for mange 
af vores medlemmer er 
et vigtigt arbejdsredskab i 
dagligdagen. Det undrer 
mig derfor, at vi fik så lille 
en respons på de tre arran-
gementer, som vi udbød 
i samarbejde med TUN. 
Arrangementerne var bl.a. 
tænkt som en mulighed for 
at finde frem til forbedrin-
ger af den nuværende Byg-
geBasen, og det må da være 
i alles interesse, at bran-
chens værktøjer fungerer 
optimalt og til stadighed 
bliver videreudviklet.

Uafhængighed en styrke
En af foreningens helt 
store styrker ligger i vores 
uafhængighed. Det er 
bestyrelsens syv siddende 
medlemmer, som træffer 
beslutning omkring tiltag 
til nye arrangementer, godt 
hjulpet på vej af forslag fra 
medlemmerne. Vi kan der-
for nemmere afprøve nye, 
spændende og måske lidt 
skæve arrangementer. Og 
vores prøveballoner kan så 
senere bruges af de store 
kæder.

FUTs kursustiltag Bygge-
teknisk Uddannelse, der 
nu har haft tre hold hos 
Vitus Bering i Horsens med 
tilsammen 58 deltagere, er 
nu også kommet til STARK, 
som i dag tilbyder noget 
tilsvarende til deres egne 
medarbejdere. Det tager vi 
i bestyrelsen som et meget 
stort skulderklap til vores 
arbejde – og ikke mindst til 
de arrangementer, som vi 
tilbyder.

Jeg håber, at vi kan 
udvide samarbejdet med 
de uddannelsesansvarlige 
i kæderne. De må også 
sidde inde med mange 
forskellige tiltag, hvor de 
på forhånd ved, at der ikke 
umiddelbart er tilstrække-
ligt med deltagere fra egne 
rækker. Her er FUT altid 
åben for en god sparring 
– I er altid velkomne!

FUT Generalforsamling 2007

Fortsat fra side 5:
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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

Hørning 87 68 09 00 - Kolding 75 89 90 00 - Køge 56 36 27 00 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk

Elevturene en succes
Vores traditionsrige elevtur 
til Sverige blev igen gen-
nemført med succes, og 
tilslutningen til den netop 
afsluttede Elevtur Danmark 
var også stor.

Sidste år efterlyste jeg på 
generalforsamlingen lidt 
hjælp fra bl.a. trælastdirek-
tører og uddannelsesan-
svarlige omkring markeds-
føringen af disse elevture. 
Vi havde de foregående 
par år oplevet, at det gik 
lidt trægt med tilmeldinger 
til turene. Det er derfor 
dejligt at konstatere, at vi i 
år ikke har været nødsaget 
til at skulle rykke for at få 
tilmeldinger nok. Tak for 
opbakningen.

Jeg er ligeledes sikker 
på, at sammensætningen af 
FUTs bestyrelse er til stor 
gavn for foreningsarbejdet. 
Bestyrelsen tæller i dag 
medlemmer, som til dag-
ligt arbejder i de tre store 

kæder i Danmark, og det 
gør arbejdet på de indre 
linier meget nemmere.

Økonomisk støtte
Alle vores aktiviteter rettet 
mod de unge i branchen er 
kun mulige at gennemføre 
med økonomisk bistand fra 
fonde, og igen i år har for-
eningen søgt og modtaget 
mange flotte bidrag:
• DLH Fonden,

kr. 20.000
• Østdanske Trælasthandle-

res Dispositionsfond,
kr. 22.500

• Fabrikant Svend O. 
Eskildsens Mindefond,
kr. 20.000
Jeg vil gerne takke for de 

flotte donationer.
En anden vigtig grund-

sten i foreningens økonomi 
er annoncørerne i vores 
medlemsblad. Vi har en 
loyal gruppe af leverandø-
rer, som støtter op om for-

eningen og vores medlems-
blad. Tak for jeres støtte.

FUT-bladet
Medlemsbladet er en vig-
tig livsnerve i foreningen, 
og for mange af medlem-
merne er bladet en medvir-
kende årsag til deres med-
lemskab. Vi prøver derfor 
hele tiden at forbedre og 
videreudvikle medlemsbla-
det, så der kommer mere 
redaktionelt stof. I samme 
forbindelse prøver vi også 
hele tiden at søge efter nye 
annoncører – dog uden 
at vores medlemsblad skal 
blive et annonceblad. Vi 
må dog konstatere, at det 
er blevet sværere at finde 
nye aktører inden for leve-
randørleddet, som vil tegne 
annoncer. Samtidig er der 
nogle af de trofaste annon-
cører, som efter mange års 
annoncering trækker sig 
tilbage – for at give plads til 

nye annoncører. De nye bli-
ver bare sværere og sværere 
at finde!

For at kunne målrette 
vores artikler bedre, og for 
at få et overblik over den 
demografiske fordeling af 
vores medlemmer, havde vi 
i foråret i to medlemsblade 
et skema, hvor medlem-
merne kunne give os nogle 
nyttige informationer. Tak 
til de medlemmer, som tog 
sig tid til at udfylde dette 
skema.

Afslutningsvis kan jeg for-
tælle, at udviklingen i vores 
medlemstal er som følger:

31.08.2005 – 1395
31.08.2006 – 1340
31.08.2007 – 1289
01.11.2007 – 1328

Bestyrket optimisme
Da jeg sidste år aflagde 
beretning, brugte jeg ordet 

Fortsættes næste side

FUT Generalforsamling 2007
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succes omkring beskri-
velsen af vores forening. 
Jeg fortalte også, at jeg er 
optimist og ser positivt på 
foreningens fremtid. Det 
har de sidste 12 måneders 
arbejde kun bestyrket mig i.

Succes kan måles ud fra 
mange forskellige kriterier 
og forudsætninger, men 
når jeg hører, hvordan 
det frivillige foreningsliv i 
almindelighed må kæmpe 
for at klare tingene, så 
er jeg rigtig godt tilfreds 
med vores forening. Vi 
har gennem de sidste par 
år kunnet fastholde vores 
medlemstal, og det virker 
som om, foreningen nu har 
fundet sit naturlige leje.

Det gratis medlemskab 
til elever har også vist sig at 
være en god investering for 
netop at kunne rekruttere 
de nye medlemmer. Vi får 
gode tilbagemeldinger fra 
de elever, vi møder i daglig-
dagen. De vil gerne forblive 
medlemmer i foreningen 
efter afsluttet elevtid. Så det 
arbejde vi gør med at infor-
mere de unge på Mom-
mark Handelskostskole og 
Odder Handelsfagskole er 
givet rigtig godt ud. Tak til 
fagskolerne for det gode 
samarbejde.

Interessen og spørgely-
sten er også altid stor hos 
de unge, når snakken fal-
der på vores hjemmeside 
Jegviludnu.dk. Desværre 
har vi endnu ikke fået 
sendt nogle unge men-
nesker til udlandet, men 
alene det faktum, at vi ska-
ber nogle rammer og en 
dialog omkring det at rejse 
ud, har øget interessen hos 
de unge vi møder på elev-
turene og fagskolerne. Jeg 
er sikker på, at det projekt 
også nok skal lykkes.

Trælastelever fra Odder
Til næste år vil vi opleve en 
helt ny situation omkring 

fagprøverne. Indtil i år har 
Mommark Handelskostsko-
le været ene om at indstille 
elever til FUT Fagprøvepri-
sen, da de har været ene 
om at have afgående træ-
lastelever. Men til næste år 
vil vi opleve de første hold 
afgående trælastelever fra 
Odder Handelsfagskole.

Der vil derfor fra og med 
næste år være nominerede 
elever både fra Mommark 
Handelskostskole og Odder 
Handelsfagskole. Det bliver 
spændende at se, om de to 
uddannelsesinstitutioner 
får en intern kamp om, at 
netop deres elever vinder 
fagprøvepriserne.

FUT håber selvfølgelig, 
at der vil være så meget 
prestige i at vinde prisen, at 
det kan være medvirkende 
årsag til, at den høje kva-
litet, som vi allerede ser i 
fagprøverne i dag, vil blive 
endnu højere.

Vi glæder os til at byde 
eleverne fra Odder Han-
delsfagskole velkommen 
i konkurrencen om FUT 
Fagprøveprisen. Det bliver 
spændende at følge. 

Til sidst vil jeg gerne 
endnu engang have lov til 
at takke:

De trofaste annoncører, 
som er det økonomiske 
fundament for bladet.

De fonde, der har bidra-
get til FUT Fonden.

Vores fagprøvekomité.
Foreningens revisorer.
Alle de virksomheder, 

som har været vært for 
arrangementer i årets løb.

TUN for det gode samar-
bejde.

Igen i år Marianne Mou-
ritzen for hendes utroligt 
store arbejdsindsats.

Hele FUTs bestyrelse.
Swedoor-Jutlandia for 

de flotte rammer omkring 
årets generalforsamling.

Der var efterfølgende 
ingen spørgsmål til beret-
ningen, som blev godkendt 
med klapsalver.

3. Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab
Næstformand Claus Wiuff 
Petersen fremlagde det 
reviderede regnskab, som 
udviste et negativt drifts-
resultat på kr. 11.737,99. 
Efter gennemgangen var 
der ingen spørgsmål eller 
kommentarer til regnska-
bet, som blev godkendt 
med bifald.

4. Fremlæggelse af planer 
og budget for 2007/2008
Næstformand Claus Wiuff 
Petersen fortsatte med 
fremlæggelse af forenin-
gens planer for 2007/2008:
• Forøge medlemstallet

via nye ’markeder’ og 
målrettet indsats.

• Tættere samarbejde med 
branchens HR-personer.

• Tættere samarbejde med 
handelsfagskolerne.

• Øget synlighed i
branchen.

• Flere arrangementer med 
hovedvægt på det sociale 
og ’anderledes’ indhold.

• Fortsat styrkelse af
FUT-bladet.

• Øget indsats omkring
at hjælpe de unge
mennesker ud i verden.

• Fornyelse af Elevtur
Sverige.

Herefter fremlagde næst-
formanden budgettet for 
det kommende år.

Efter fremlæggelsen af 
planerne og budgettet var 

der følgende spørgsmål/
forslag:

Bo Louring spurgte, om 
ikke det var muligt at koble 
mere på aftenarrangemen-
terne? Nogle nye sjove vink-
ler for at få flere deltagere.

Bo Louring foreslog 
ligeledes, at man kunne 
oprette en erhvervsklub 
i FUT. En klub, hvor de 
mange leverandører i 
branchen kunne melde sig 
ind mod betaling. Dette 
kunne måske også give 
flere annoncører. Der 
kunne så kobles forskellige 
arrangementer til sådan en 
klub, hvor medlemmerne 
også kunne få opbygget et 
netværk.

Claus Wiuff Petersen 
modtog ovenstående som 
gode forslag, da bestyrelsen 
også opfatter netværksde-
len i vores forening som 
overordentlig vigtig. Han 
opfordrede desuden gene-
relt til at komme med gode 
ideer til bestyrelsen.

Dan B. Olsen mente, at 
det vil være nødvendigt 
med noget benarbejde 
overfor trælastdirektørerne 
for at eleverne får lov til at 
komme med til nogle flere 
arrangementer. Det kræ-
ver et holdningsskift ude i 
butikkerne.

Heri var Claus Wiuff 
Petersen helt enig. Det kan 
ofte være meget svært at 
komme igennem til elever-
ne, da de ikke selv bestem-
mer, hvad de kan deltage i.

FUT Generalforsamling 2007

Fortsat fra side 7:
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Kim Nielsen spurgte, om 
ikke det var et problem, at 
man havde brugt næsten  
170.000 kr. af uddannelses-
fonden uden at overføre 
nogen penge dertil i år, og 
igen budgetterede med et 
lille underskud i det nye 
år. Vil man ikke snart have 
brændt foreningens penge 
af?

Claus Wiuff Petersen 
mente ikke, at der var tale 

om at brænde penge af. 
Foreningen er ikke til for 
at tjene penge, men det 
skal selvfølgelig kunne løbe 
rundt. 

Herudover var der ikke 
flere spørgsmål til planer 
og budget, som begge blev 
godkendt.

5. Behandling af indsendte 
forslag 
Claus Krebs kunne kon-
statere, at der ikke var 
indsendt nogle forslag til 
behandling.

6. Valg af bestyrelse
Afgående var Søren Ben-
dix, Borup. Claus Krebs 
kunne oplyse, at der jvf. 
vedtægterne skulle vælges 
et nyt medlem.

Da der ingen forslag var 

fra forsamlingen til nye 
bestyrelsesmedlemmer, 
foreslog bestyrelsen Søren 
Kroer, Espergærde. Han 
blev valgt med klapsaver 
fra forsamlingen, hvorefter 
Claus Krebs konstaterede, 
at han var valgt til besty-
relsen og lykønskede ham 
med valget.

7. Valg af suppleanter
Da der ikke var nogle for-
slag til suppleanter, pålagde 
Claus Krebs bestyrelsen selv 
at finde suppleanter.

8. Valg af revisorer
Afgående var æresmedlem 
Morten Bergsten. Som ny 
revisor foreslog bestyrelsen 
Peter Lenarth Landergren, 
som blev valgt med klapsal-
ver. Claus Krebs kunne kon-
statere, at han og Jes Grave-
sen, som var på genvalg, var 
foreningens revisorer.

9. Eventuelt
Herefter blev ordet givet 
frit, dog kunne der ikke 
ændres på de foregående 
punkter.

Bo Louring fremkom 
med forslag om, at man til 
næste år lagde budgettal-
lene ind i regnskabet.

Claus Krebs kunne heref-
ter konstatere, at general-
forsamlingen var afsluttet 
og takkede for god ro og 
orden, hvorefter ordet blev 
overgivet til Søren Bendix.

Denne takkede Claus 
Krebs for god ledelse af 
generalforsamlingen, samt 
Swedoor-Jutlandia og deres 
personale for afviklingen 
af generalforsamlingen. 
Herefter blev deltagerne 
ønsket en fortsat god dag 
og en god tur hjem.

Dagen blev afsluttet med 
et trefoldigt leve for FUT.

Michael Levorsen, FUT

FUT Generalforsamling 2007

Lyttende FUTer på 
generalforsamlingen.

Smukt som træ
F I R E  K L A S S I S K E  F A R V E R

MILJØVENLIGT FIBERCEMENT

STÆRK OVERFLADEBEHANDLING

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Bliv inspireret på www.dansketernit.dk

HardiePlank™ brædder er fremstillet af miljøvenligt 

fi bercement , men med samme struktur  og smukke 

udseende som træbrædde r.

HardiePlank™ brædder er vejrbestandige , form-

stabile og brandsikre, og kan anvendes  overalt til 

facader og udhæng .

HardiePlank™ brædderne kan saves med en 

almindelig håndsav og kan uden forboring sømmes op. 

Der er 10 års garanti på alle JamesHardie 

produkter .

Håndskærer

Specialværktøj til støvfri 

klipning af HardiePlank™

facadebeklædning.

568-476/1207

brædder af fi bercement
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  FUT-bladet sætter spot på…

Vinderne af Fagprøveprisen 
Hvem er de tre vindere af årets Fagprøvepris, hvad har prisen betydet her og nu,  

Kristian er 22 år, født og 
opvokset i Hobro.

Til daglig sidder han som 

1. pris – Kristian Jørgensen
salgsassistent i Hobro Ny 
Trælast (XL-Hobro). Kri-
stian har arbejdet med byg-
gematerialer gennem de 
sidste to-tre år og kan ikke 
pt. se nogen grund til, at 
dette skulle ændre sig. Han 
er glad for både arbejde og 
kolleger.

Den 1. marts 2008 er 
Kristian færdig med sin 
uddannelse og har planlagt 
at se verden på egen hånd. 
Hvad der derefter skal ske, 
er stadig uvist.

1. Hvordan er du blevet mod-
taget på arbejdspladsen efter at 

have vundet prisen?
– Jeg blev modtaget med 
jubel. Alle kom hen og 
gav hånd, så det var rigtig 
dejligt!

2. Hvad er dine fremtidsplaner 
i branchen?
– Hehe. Hmm… jeg bliver 

Jesper Gyldendahl Chri-
stensen er 25 år og udlært 
i Vorup Tømmerhandel & 
Byggecenter i Randers.

Jesper afsluttede sin 
uddannelse som trælastelev 

2. pris – Jesper Gyldendahl Christensen
i juli i år og har gennem 
årene rustet sig til opgaven 
gennem tidligere jobs – i 
ungdomsårene bl.a. i Inter-
sport og SuperBrugsen, 
hvorefter handelsskoleud-
dannelse samt højskole-
ophold ventede, inden 
trælastuddannelsen blev 
påbegyndt.

1. Hvordan er du blevet mod-

taget på arbejdspladsen efter at 
have vundet prisen?
Som tidligere nævnt afslut-
tede jeg min uddannelse i 
juli, hvorefter jeg startede 
på uddannelsen som Han-
delsøkonom på handels-
skolen Minerva i Randers. 
Så jeg har  været forbi tøm-
merhandlen nogle få gange 
siden, men der har da lydt 
mange lykønskninger.

2. Hvad er dine fremtidsplaner 
i branchen?
Min kommende uddan-
nelse kan bringe mig videre 
til andre brancher, så dette 
spørgsmål er meget åbent. 
Men branchen er absolut 
tiltalende.

3. Ville du være frisk på at 
rejse ud som trælastmand til 
f.eks. USA eller England i et 

Hans er 23 år, født og 
opvokset i Holbæk og 
omegn, hvor han stadig 
bor, de seneste tre-fire år 
sammen med kæresten 
Vicky.

Inden Hans gik i gang 
med uddannelsen som 
handelsassistent i Holbæk 
Trælast, var han i godt halv-
andet år i lære som kok, og 

3. pris – Hans Nielsen
han holder stadig meget 
af at lave mad. Udover 
madlavning bruges fritiden 
sammen med kæresten, 
biografture, lidt hyggebold 
med vennerne. Der bliver 
som regel også tid til både 
styrketræning og løbeture 
hver uge.

1. Hvordan er du blevet mod-
taget på arbejdspladsen efter at 
have vundet prisen?
– Nu har jeg jo ikke vundet. 
Det var ’kun’ en tredjepris, 
og jeg er en pænt dårlig 
taber, så jeg var lidt skuffet 

til at starte med, men det 
går nok. Jeg blev modtaget 
stille og roligt. Jeg er ikke 
en person, der ligefrem 
blærer mig med mine resul-
tater. Desuden havde jeg 
heller ikke regnet med det 
her, da jeg ikke selv mente, 
at min opgave var noget 
specielt. Jeg havde bare 
gjort det, som jeg syntes 
var det mindste, jeg skulle 
have med – men det var så 
åbenbart godt. Men mine 
kolleger var selvfølgelig 
godt tilfredse, og de fik da 
også kage til kaffen som en 

del af præmien. Når man 
får, må man jo give.

2. Hvad er dine fremtidsplaner 
i branchen?
– Min fremtid i branchen 
fortsætter her i Holbæk 
Trælast. Vi lukker ned 
senest i 2010, da vores leje 
på grunden udløber der, 
og så må vi se, hvad der 
skal ske. Om det er på tide 
at komme videre til den tid, 
om jeg flytter med til den 
nye afdeling 
eller hvad der sker, ved jeg 
ikke endnu.
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De bedste
leverandører

...viser hvad de har
i ByggeBasen

ÅRETS
LEVERANDØR 2008

    Bliv set!
Du bliver præsenteret på

TUNs årsmøde 7. februar 2008

    Bliv brugt!
Du fremhæves frem for de,

som ikke er med i ByggeBasen

    Få færre
forstyrrende telefonopkald!

- fordi dine kunder har alle dine data
lige ved hånden i ByggeBasen

    Spar penge!
- på markedsføringen, fordi alle dine
oplysninger, billeder og vejledninger

ligger i ByggeBasen

Du kan kontakte ByggeBasen
på tlf. 45 80 78 77

√

√

√

√

 2007
 og hvad er deres fremtidsplaner?

i branchen; andet kan jeg 
vist ikke sige endnu.

3. Ville du være frisk på at 
rejse ud som trælastmand til 
f.eks. USA eller England i et 
halvt eller helt år, hvis du fik 
chanchen?
– USA kunne da helt sik-
kert være spændende, men 
jeg har desværre planer om 
at flytte til Århus næste år.

halvt eller helt år, hvis du fik 
chanchen?
I forbindelse med min 
nuværende uddannelse er 
der praktik ude i en virk-
somhed. Denne del skulle 
gerne bringe mig ud i 
verden. Dog forestliler jeg 
mig nok, at det bliver i leve-
randørleddet – dog stadig i 
udlandet og meget gerne i 
Australien.

4. Når du siger til dine venner, 
at du arbejder i en tømmerhan-

4. Når du siger til dine venner, 
at du arbejder i en tømmerhan-
del, ved de så altid, hvad det 
dækker over?
– Haha, godt spørgsmål! 
Nej absolut ikke. De for-
binder det med den ældre 
generation, og da slet ikke 
noget, man kan arbejde 
med som ung! Men Fagprø-
veprisen har dog ændret de 
flestes mening og interesse.

del, ved de så altid, hvad det 
dækker over?
Den opmærksomhed, der 
er blevet mig til del, har 
været god for branchen, 
idet jeg har måttet forklare 
mange omkring uddan-
nelsen i trælastbranchen. 
Mange tror, at vores hver-
dag går på lageret med at 
pakke træ osv. Men en del 
har spurgt interesseret ind 
til dette emne, og specielt 
pengepræmien på de 7.500 
kr. synes folk er fornem.

3. Ville du være frisk på at 
rejse ud som trælastmand til 
f.eks. USA eller England i et 
halvt eller helt år, hvis du fik 
chanchen?
– Det ville være helt vildt 
fedt og spændende at 
komme ud og prøve sådan 
noget, men på den anden 
side ville det nok ikke hæn-
ge så godt sammen med 
min kærestes planer – og 
jeg vil jo heller ikke forlade 
hende. Men jeg synes, at de 
der har chancen for det, 
skal gribe den. Det er jo 
super, at man kan komme 
ud og opleve en ny kultur 
og se, hvordan de gør tin-

gene i andre lande. I øvrigt 
synes jeg, at det er et rigtig 
godt tiltag med jeres hjem-
meside www.jegviludnu.dk.

4. Når du siger til dine venner, 
at du arbejder i en tømmerhan-
del, ved de så altid, hvad det 
dækker over?
– Ja. Jeg har i hvert fald 
aldrig fået det svar, at de 
ikke ved, hvad Stark er, 
når det har været på tale. 
Men der kan da godt være 
nogle, der tror, at det 
bare handler om at gå og 
tælle brædder og søm hele 
dagen; men så må man jo 
bare fortælle dem, hvad det 
er, man går og laver.
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’’Moth & Partners arbejder
udelukkende med Search & Selection

i byggebranchen, derfor leverer
vi de bedste medarbejdere

til din forretning’’

Søren Kroer blev indvalgt i 
FUTs bestyrelse ved gene-
ralforsamlingen lørdag den 
3. november 2007.

Søren er 32 år gammel, 
født og opvokset i Kerte-
minde på Fyn. Efter at have 
afsluttet gymnasiet i 1994 
drog han til Nordsjælland, 
hvor han fik en elevplads 
hos Hørsholm Trælast-
handel. Her nåede han at 
arbejde i 12 år, før han i 
starten af 2006 fik mulig-
heden for at få ansvaret for 
Johannes Fogs nyeste afde-
ling i Fredensborg, hvor 
han i dag er chef.

Søren er gift med Lykke, 
og sammen har de to børn 
– Cecilie og Alexander.

Ny mand i 
bestyrelsen

Søren, der tidligere har 
deltaget på blandt andet 
FUTs stortur til Brasilien 
i 2003 og senest på turen 
til Nicaragua og Hondu-
ras, ser frem til at give sit 
bidrag til FUT via bestyrel-
sesarbejdet, og han glæder 
sig til at komme igang med 
de mange forskellige opga-
ver, der ligger og venter på 
FUT.

I forbindelse med sin 
udtræden af FUTs bestyrel-
se på årets generalforsam-
ling skriver Søren Bendix 
til FUT-bladet:

Da jeg for fire år siden 
indtrådte i FUTs bestyrelse, 
var det bl.a. med et håb 
om, at jeg kunne give lidt 
tilbage til branchen – og 
specielt de unge menne-
sker. Da jeg som elev kom 
ind i trælastbranchen, hjalp 
en række etablerede bran-
chefolk mig bl.a. til ophold 
i både Tyskland og USA. 
Nu var muligheden der for 
at betale lidt tilbage.

De fire år er gået hur-
tigt. Det har været meget 
spændende og lærerigt, og 
FUT har nået meget i den 
tid, jeg har været en del af 
bestyrelsen. Vi har bla. star-
tet Elevtur Danmark og fået 
søsat hjemmesiden www.
jegviludnu.dk. Vi kom ikke 
helt i mål med at få sendt 
unge mennesker ud i ver-
den, men der arbejdes fort-
sat koncentreret på det, og 
jeg er sikker på, at det nok 

Tak for fire gode år
skal lykkes - forhåbentligt 
allerede i dette funktionsår.

Når man i fire år har 
været en del af bestyrel-
sesarbejdet, er det svært at 
give helt slip. Alt det arbej-
de, som er lagt i at føre de 
forskellige opgaver ud i 
livet gør, at man får et helt 
specielt forhold til vores 
forening. Jeg vil gerne sige 
tak til alle de personer, som 
jeg har arbejdet sammen 
med i de fire år, samt til 
nuværende og fremtidige 
bestyrelsesmedlemmer. I 
skal være velkomne, hvis 
der er noget, jeg kan bidra-
ge med.

FUT er en helt specielt 
brancheforening, som vi 
skal værne om.

Tak for fire gode år.

  Gratis 

medlemskab

Husk at
elever får...

...i hele elevperioden!

Indmeldelse på www.fut.dk

OBS!
Det er en forudsætning for 

kontingentfritagelsen, at FUT-
sekretariatet modtager en kopi 

af din uddannelsesaftale!
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Tirsdag den 6. november 
afholdt FUT i samarbejde 
med TUN og Bygningskul-
tur Danmark en temaaften 
om bygningsbevaring.

Rammerne for aftenens 
arrangement i Odense var 
helt i top, da vi havde fået 
lov til at afholde arrange-
mentet i Realea’s domicil 
– Oluf Bagers Mødrene 
Gård, en ejendom fra 1586.

Aftenens arrangement 
startede med en kort gen-
nemgang af bygningens 
historie, hvorefter vi så den 
flotte, gamle bygning.

Aftenens program var en 
appetitvækker til de fire 
kurser, som afholdes i 2008. 
Og ud fra de evalueringer, 
som FUT fik på aftenen, 
så var der i Odense opbak-
ning til at gennemføre de 
fire kurser.

Onsdag den 7. november 
blev temaaftenen gentaget 
i Århus, hvor der ligeledes 
var overvejende positive 
tilkendegivelser af, at man 
gerne ser det skitserede 
kursusforløb i 2008 ført ud 
i livet.

Billederne her på siden 
er fra arrangementet i 
Odense.

Det gamle guld
– en temaaften om bygningsbevaring

OBS!
På næste side kan du læse mere om de fire planlagte 
kurser i 2008, ligesom du allerede nu kan tilmelde dig.

Der er tidligere meldt en deltagerpris ud, men takket 
være tilskud fra FUT-Fonden er deltagelse på kurserne 
nu gratis.

Kurserne fortsætter– læs meget mere pånæste side
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Kursusrække om bygningsbevaring

OBS! Nu gratis for alle FUTer!OBS! Nu gratis for alle FUTer!

Bygningskultur Danmark, Center for Bygningsbeva-
ring i RAADVAD, TUN og FUT er gået sammen om 
at afholde en række arrangementer om bygningsbe-
varing. Rækken består af et forløb på fem kursusaf-
tener, som kan følges samlet eller hver for sig. Det 
første kursus blev afholdt i november 2007.

De resterende fire kurser afholdes i foråret/efter-
året 2008 og handler mere konkret om materialer, 
produkter og metoder til restaurering og vedligehol-
delse med demonstration af materialer og teknikker 
i praksis.

Programmet for de fire kurser ser således ud:

Kursus 2  > 14. januar i Raadvad > 10. marts i Viby, Fyn
• Træ, især udvendigt træ – træbehandling og træbevaring
• Historiske erfaringer med opskæring og anvendelse af træ
• Råd og svamp samt forebyggelse og behandling
• Ny viden: Udvendige træbeklædninger, tagspån

Kursus 3  > 11. februar i Raadvad > 31. marts i Viby, Fyn
• Maling og overfladebehandling med traditionelle materialer og metoder
• De klassiske pigmenter og farver
• Ny viden: De klassiske bindemidler og malingstyper: Oliefarver, Limfarver,

Temperafarver, Lakfarver og Mineralfarver
• Ny viden: Trætjære og trætjærefarve
• Ny viden: De klassiske malingstyper holdt op mod de nye materialer og metoder

Kursus 4  > 29. september i Viby Fyn > 6. oktober i Raadvad
• Vinduer – vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring
• Ny viden: Ældre vinduers kvalitet – sammenlignet med nye vinduer
• Ny viden: Tilstandsvurdering, tre grader af indgreb
• Ny viden: Miljøvenlig malingsafskrabning – uden varme
• Ny viden: Istandsættelsesmetoder
• Ny viden: Energiforbedring af gamle vinduer – sammenlignet med nye termovinduer
• Nye arkitektonisk tilpassede vinduer til ældre huse (Raadvad-Vinduerne)

Kursus 5  > 27. oktober i Viby, Fyn > 3. november i Raadvad
• Kalk, mørtel og murværk
• Luftkalk og hydraulisk kalk – 8 mørteltyper til ældre huse
• Ny viden: Kalk og mørtel til ældre murværk
• Ny viden: Kalk og mørtel til bindingsværkshuse
• Soltørrede lerstens egenskaber og behandling
• Hvidtekalk og kalkfarver til overfladebehandling af murværk

Tilmeldingsfrister
Raadvad: 07.01.2008
Viby Fyn: 24.02.2008

Tilmeldingsfrister
Raadvad: 28.01.2008
Viby Fyn: 17.03.2008

Tilmeldingsfrister
Raadvad: 15.09.2008
Viby Fyn: 15.09.2008

Tilmeldingsfrister
Raadvad: 14.10.2008
Viby Fyn: 14.10.2008

Tilmelding på www.fut.dk
– eller via mail til fut@fut.dk
Husk at anføre medlemsnr., navn, adresse, telefonnr. og hvilket/hvilke kurser,
du ønsker at deltage på.



Torsdag 15. november
En flok entusiaske FUTere 
mødts tidligt i Københavns 
Lufthavn med en lang rej-
sedag foran sig. Alt syntes 
at gå godt og efter planen, 
lige indtil en af vore rejse-
kammerater blev akut syg 
og måtte efterlades i New 
York.

Sen ankomst samt ind-
kvartering på hotellet 
i Managua, Nicaragua. 
Hotellet drives af vores dan-
ske kontakt Anker Struves 
søn, Jens Struve.

Fredag 16. november
Første hele dag i Managua 
startede vi hos Den Danske 
Ambassade. Her tog ambas-
sadør Søren Wøhtz imod 
sammen med B2B-konsu-
lenten Jesper Rasmussen. 
Ambassaden har 23 ansatte 
og syv udsendte danskere.

 Her stiftede vi også 
for første gang bekendt-
skab med vores egentlige 
kontakt i området, Anker 
Struve.

Nicaragua er inde i en 
voldsom udvikling, men 
det tager tid at omstille sig, 

Nicaragua & Honduras 
– kontrasternes lande

FUT-bladet har modtaget følgende 
rejseberetningfra årets stortur til 

Nicaragua og Honduras

og det er nogle store pro-
cesser, der ruller ind over 
landet. Et område, som der 
er megen fokus på i landet, 
er at bryde den sociale arv. 
Man ønsker at skabe en 
stor mellemklasse, men der 
mangler planer for dette, 
selvom man ved, at det er 
her, fremtiden kan ligge.

På ambassaden blev vi 
’klædt på’ i form af diverse 
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• Nicaragua har en 
udenrigspolitik, der 
ligger tæt på Cuba og 
Libyen.

• Landet kæmper med 
øget inflation og 
manglende vækst.

• Hele 46% lever under 
fattigdomsgrænsen, 
dvs. tjener under 2$ 
om dagen.

• Siden 1991 er skov-
arealet i Nicaragua 
reduceret med 21% 
på grund af ulovlig 
skovhugst.

FAKTA
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fakta omkring landet. Nica-
ragua har – som de øvrige 
landet i området – en 
række udtalte problemstil-
linger. Folkestyret er ikke 
super troværdigt, social 
ulighed og hvad dette så 
medfører af kriminalitet 
osv. Der blev ivrigt lyttet 
og spurgt ind til disse pro-
blemstillinger og mulige 
løsningsmodeller i de små 
to timer, som ambassadø-
ren meget velvilligt havde 
sat af til os.

Eftermiddagen blev efter-
følgende brugt til afslap-
ning i form af en køretur 
til en nærliggende vulkan.

Lørdag 17. november
Lørdag havde vi selv en afta-
le med vores danske kontakt 
i området, Anker Struve.

Vi begav os ud på en 
køretur mod byen Rama, 
hvor Anker driver et sav-
værk. Rama ligger langs flo-
den Escondido, som forbin-
der byen med der Caribiske 
Hav, hvilket giver mulighed 
for at fragte træet videre 
med skib.

Vi afsluttede dagen med 
et besøg på Ankers savværk, 
som bliver drevet efter 
moderne nicaraguanske 
forhold. Set med danske 
øjne er anlægget ikke helt 
så moderne som et dansk 
savværk – nok bedst beskre-
vet ved at oplyse, at maski-
ner mm. er indkøbt hos 
Nysted Savværk for ca. ti år 
siden. Dog blev der knoklet 
med opgaven, og der blev 
skåret flotte blokvarer af 
eksotisk råtræ.

De næste to nætter skulle 
tilbringes dels i Rama, hvor 
Anker selv driver hotel, 
og dels inde i byen Rama. 
Disse oplevelser skulle 
vise sig at blive væsenligt 
anderledes. På disse kanter 
af verden er vand i vandha-
nen, bruseren eller toilettet 
ikke nogen selvfølge, hvil-
ket gav anledning til mange 
spørgsmål.

Aftenen blev tilbragt i 
restauranten på Ankers 
hotel, hvor vi fik en fyldig 
historie om Anker og ste-
det.

Søndag 18. november
Søndagen bød på en fanta-
stisk sejltur i store motor-
både på floden Escondido.

Her sejlede vi rundt og 
besøgte de farme med 
tilhørende plantager, som 
Anker Struve har opkøbt 
gennem tiden. Disse farme 
bliver nu beboet af skov-
folkene, som lever en til-
værelse langt fra asfaltveje. 
Fælles for disse steder er, at 
man skal sejle dertil, hvilket 
giver de lokales liv en helt 

anden dimension. En dej-
ligt medbragt picnic blev 
indtaget ude i det fri ved 
flodens bred.

Mandag 19. november
Efter gode og lærerige dage 
på landet var det igen til 
til at køre i bus mod Mana-
gua. Her havde vi senere på 
dagen endnu en aftale med 
Anker Struve, denne gang 
dog på hans fabrik lidt 
udenfor hovedstaden.

På denne fabrik forarbej-
des træet fra hans skove og 
plantager til døre, møbler 
og andre ting, som folk 
måtte bestille. Produktions-
apparatet var igen af ældre 
dato, set med danske øjne; 

dog regnes denne produk-
tion som noget af det mest 
moderne i Nicaragua. Det 
var pænt håndværk, hvor 
den sidste finish dog mang-
lede, men igen – det var set 
med danske øjne. Specielt 
produktionens alsidighed 
samt viljen til at omstille 
sig fra forskellige opgaver 
var meget imponerende at 
opleve.

Tirsdag 20. november
Efter nogle spændende 
dage i Nicaragua var tiden 
kommet, hvor vi skulle 
videre til Honduras og flere 
oplevelser. Vi skulle fra 
Managua til San Pedro Sula 
i Honduras, og videre her-

Fortsat fra side 15
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Nyhed i porebeton
.... nu også væghøje elementer

... også ved byggeri i porebeton. Væghøje ele-
menter er igen en del af vort standardprogram.

Den gode tyske kvalitet til konkurrencedygtige
priser. Produkterne er selvfølgelig tilpasset til det
danske marked med danske godkendelser.

Projekthjælp, højt serviceniveau, og kort leve-
ringstid. Forhør dig om mulighederne med
Molands produkter - det er et naturligt valg.

moland byggevarer a/s . strandvejen 16 . 7800 skive . tlf. 96 14 50 00
www.moland-skive.dk

fra med bus til Cangrejal-
dalen nær byen La Ceiba. 
Senere på dagen skulle vi 
mødes med Nepenthes-
repræsentanterne Jørgen 
og André i kooperativet 
Coatlahl.

Kooperativet drives som 
en selvstændig fabrik, dog 
bistår Nepenthes med 
støtte såsom etablering af 
forretningsforbindelser til 
f.eks. Danmark. Stedet dri-
ves af en demokratisk valgt 
bestyrelse, hvorved man 
nyder en god lokal opbak-
ning til projektet. Der blev 
for øjeblikket produceret 
foldeborde af skovens 
eget træ, hvor kunden var 
COOP Danmark.

De følgende to nætter 
boede vi på det fine Pico 
Bonita Logde. Et fornemt 
sted med et dejligt anlæg, 
ca. to kilometer op ad en 
grusvej fra hovedvejen.

Dagen blev afrundet med 

Fortsættes side 18

Se videoklip på 
www.fut.dk
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Icopal er Europas førende leverandør af produkter til 
beskyttelse af bygninger og konstruktioner 

- herunder især tagløsninger. 
Virksomheden, som blev grundlagt i 1876, er 

en dansk koncern med en omsætning på mere end 
6 milliarder DKK og mere end 3300 medarbejdere. 

Vi har 30 produktionssteder og mere end 80 kontorer 
i Europa, Nordamerika og Asien.

www.icopal.dk

ICOPAL® Undertage

besøg af Nepenthes-folkene 
på vores hotel, hvor de 

området er udarbejdet af 
lokalbefolkningen. Denne 
plan omhandler hele pro-
cessen, fra beplantning 
over skovning og til frem-
stilling af færdige møbel-
produkter på fabrik.

Landsbyen har altid veto-
ret, hvis der skulle komme 
en ny lov for lokalområ-
det. Det betyder, at hvis 
en landsby finder det for 
kompliceret at håndhæve 
en lov, så har de ret til at 
tilpasse den til lokalområ-
det. Det kan i danske ører 
lyde noget lemfældigt, men 
det fungerer rent faktisk i 
virkeligheden!

Onsdag 21. november
Onsdag var vi igen sammen 
med Nepenthes-folkene. 
Denne gang var vi i regn-
skoven for at følge træets 
vej fra de nøje udvalgte 
områder, hvor der må sko-
ves, til nærmeste kørevej. 
En hård gåtur i vanskeligt 
terræn, som var hele ’inve-
steringen’ værd.

Arbejdet blev her udført 
med håndkraft. Først fæl-
des det pågældende træ 
med motorsav, hvorefter 

kævlen skæres ud – igen 
med motorsav – til en kant-
skåret vare. Herefter blev 
plankerne med håndkraft 
slæbt ud til opsamlingsplad-
sen. En noget anderledes 
arbejdsgang end vi havde 
forestillet os.

Senere på eftermiddagen 
skulle vi besøge en landsby 
oppe i bjergene, men efter 
halvanden times buskørsel 
på en dårlig grusvej kunne 
vi ikke komme videre. 
Vejen var simpelthen for 
dårlig, og så var der kun én 
vej tilbage – samme vej

Den sidste aften i Pico 
Bonito Logde blev nydt til 
fulde, inden turen skulle gå 
videre næste formiddag.

Torsdag og fredag 
22. og 23. november
Efter gode dage i Pico 
Bonito Logde gik turen 
videre til Cangrejal-dalen, 
hvor vi skulle være de sidste 
to nætter inden hjemturen.

Dagene her gik med 
mere rekreative indslag i 
form af hiking i den flotte 
natur omkring flotte vand-
fald, rafting, besøg i byen 
La Ceiba samt afslapning.

Fredagen blev traditio-
nen tro afsluttet med en 
Farewell-dinner.

Herpå kunne en lang 
hjemrejse begynde, og 
mandag den 26. novem-
ber nåede en træt gruppe 
FUTere hjem til Køben-
havns Lufthavn.

Søren Anthonsen, FUT

holdt et informativt indlæg 
omkring deres arbejde i 
området.

 En forvaltningsplan for 
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•	 Staten	ejer	jorden,	
som	der	dyrkes	på.

•	 Kooperativet,	som	
består	af	syv	lokale	
grupper,	blev	stiftet	i	
1990.

FAKTA
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Mandag den 22. oktober 
stod de morgenfriske træla-
stelever klar på Fredericia 
station, hvor FUT var klar 
med bussen. Da alle var 
vel ankommet og ombord, 
gik turen mod det fynske, 
hvor resten af deltagerne 
blev samlet op på Nyborg 

Elevtur Danmark 2007
Årets Elevtur Danmark bød på
spændende virksomhedsbesøg og
værdifuldt samvær.

station. I alt var vi 26 elever, 
en faglærer fra Handelsfag-
skolen Odder og to FUT-
repræsentanter.

STM og Petersminde
Turens første besøg var 
hos STM Vinduer A/S, 

hvor salgsdirektør Benny 
Schachsen stod klar med 
rundstykker og kaffe til 
alle.

Vi fik derefter en gen-
nemgang af det store pro-
duktudvalg hos STM, der 
har været med i mere end 
30 år og i dag tilbyder alt 
fra mahogni- til træ/alu-
vinduer. Efterfølgende var 
vi rundt og se fabrikken, 
blandt andet deres nye sto-
re og meget imponerende 
produktionsanlæg. Det gav 

en god forståelse af, hvor 
kompliceret det er at pro-
ducere vinduer og døre.

Efter rundvisningen tak-
kede vi af hos STM og fort-
satte turen til Petersminde 
Teglværk, hvor den daglige 
leder Torben fortalte om 
teglværkets historie; at det 
blev grundlagt i 1865, og at 
det var i familiens eje indtil 
1975, hvorefter Wienerber-
ger købte teglværket.

Herefter gik vi en tur 
rundt på værket, hvor vi 
så de enorme ovne, hvori 
murstenene brændes. Til 
sidst gik vi over til det helt 
nye – og et af de mest 
moderne – pakkeanlæg i 
Danmark, hvor vi så det 
færdige produkt, som vi 
kender fra dagligdagen.

Efter rundvisningen ser-
verede Petersminde sand-
wich og sodavand.

Så gik turen til  Hotel 
Scandic, hvor vi skulle over-
natte resten af turen.

Maxit og Aco Plastmo
Tirsdag den 23. oktober 
startede kl. 9, hvor vi skulle 

Fortsættes næste side
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Fortsat fra side 19:

besøge Maxit A/S i Karls-
lunde.

Her stod Hans Peter 
Brandt og Carsten Povlsen 
klar til at fortælle lidt om 
det omfattende produkt-
program og den produkti-
on, som Maxit har. Koncer-
nen er en af verdens største 
producenter af byggema-
terialer, og produktpro-
grammet omfatter blandt 
andet specialprodukter og 
løsninger til fundament, 
terrændæk, fugtisolering, 
pudsning, facadeisolering 
osv.

Vi startede med basser og 
kaffe, og selvfølgelig blev 
det seriøse grundigt gen-
nemgået, så alle fik en idé 
om brugen af poseproduk-
ter. På fabriksrundvisnin-
gen så vi også, hvordan en 
moderne fabrik som Maxit 
styrer alle maskiner og 
installationer centralt fra et 
kontroltårn.

Efter besøget hos Maxit 
kørte vi retur til Ringsted, 

hvor vi besøgte Aco Plast-
mo, som er en del af Aco 
Nordic.

Aco Plastmo er speciali-
ster indenfor diverse tagløs-
ninger såsom tagrender i 
plast, zink og stål og oven-
lyssystemer. Virksomheden 
er ejet af den tyske Aco-
koncern, der beskæftiger 
3500 medarbejdere.

Steffen Simonsen og Tho-

mas Junker, som begge er 
inkarnerede Plastmo-folk, 
gav os en rigtig spændende 
og lærerig dag, hvor vi bl.a. 
var på fabriksrundvisning, 
hvor vi så, hvordan deres 
specialister laver special-
formstykker på gammel-
dags facon. Så forstår man 
bedre håndværket.

Vi sluttede af med en dej-
lig frokost.

Junckers og Ringsted 
Spærfabrik
Onsdag den 24. oktober 
drog vi til Junkers i Køge 
for at se, hvordan nogle af 
verdens bedste gulve bliver 
produceret.

Her var detailchef Anders 
Topp klar til at give os en 
gennemgang af hele det 
store apparat, som Junc-
kers industrier er. Her fik 
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Rubiks terning er et symbol på mange muligheder – 
produktmuligheder. Et usædvanligt bredt sortiment i  
fibercement, der sikrer en høj grad af fleksibilitet til alle 
typer kunder – private bygherrer eller professionelle hånd-
værkere. Med ivarsson kan du gøre noget for dem alle…

 
ivarsson er specia listen i løsninger  
med fibercement – på facaden,  
på taget eller inden døre.  
Læs mere på www.ivarsson.dk

ivarsson a/s, Kometvej 36 
DK-6230 Rødekro
T: +45 73 66 19 99 
F: +45 74 66 10 20 
www.ivarsson.dk

Tag Facade Byggeplader

vi blandt andet at vide, at 
Junckers beskæftiger 700 
medarbejdere og omsætter 
for 700 millioner årligt.

Efter gennemgangen blev 
vi delt i to hold for at gå ud 
og se fabrikken, hvor vi så, 
hvordan det starter i den 
ene ende med de rå stam-
mer i både eg, ask og bøg, 
der bliver læsset ved hjælp 
af nogle enorme maskiner. 
Den efterfølgende produk-
tion indeholder opskæring, 
sortering og tørring, for til 
sidst at ende med færdige 
gulvbrædder. Anders viste 
os ligeledes deres nye pro-
dukt Salsa, hvor det kun 
er fantasien, der sætter 
grænser.

Vi sluttede besøget af 
med en skøn frokost.

Derefter drog vi videre 
for at besøge Ringsted 
Spærfabrik A/S. Virksom-
heden startede oprindeligt 
som håndværksvirksomhed 
for mere end 100 år siden, 
men i 1973 begyndte man 
at lave de præfabrikerede 

spændende og lærerig tur 
tog vi alle hjem.

FUT og alle deltagerne 
vil gerne takke virksom-
hederne for den meget 
fine modtagelse, vi fik alle 
steder. Vi håber at måtte 
besøge jer igen en anden 
gang.

Jan Fredholm, FUT.

spær, som vi alle kender i 
dag.

Direktør Svend Tue Chri-
stensen stod for en rundvis-
ning på fabrikken, hvor vi 
så, hvordan man produce-
rer spær i dag – og det går 
stærkt, når man først har 
lavet produktionstegnin-
gerne.

Vi var så heldige at se 
nogle af de største spær, 
der kan laves som færdigva-
re, blive læsset på enorme 
blokvogne. Derefter skulle 
de sejles til Bornholm. 
Spændvidden var impone-
rende 32 meter.

Med hovederne godt 
fyldt med viden efter en 
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Efter at jeg i 12 
år havde haft 
forskelligt ufag-
lært arbejde var 
tiden kommet 
til, at jeg gerne 
ville videre 
inden for en 
branche, som 
jeg på forhånd 

fandt meget interessant.
Jeg er kommet til STARK 

Bjerringbro, og lad mig 
straks sige, at jeg ikke er ble-
vet skuffet. Det er rart at stå 
op til et job, som man hver 
dag finder spændende og 
udfordrende.

Kunderne er i høj grad 
med til at gøre det udfor-
drende, for man bliver 

dagligt mødt med et ’Kan 
du finde ud af det? Jeg vil 
hellere lige snakke med din 
kollega’. Det er, når det er 
mændene, der handler. Er 
det i stedet par, der kommer 
ind sammen, mærker man 
ofte, at man skal bekræfte 
kvinderne i det, de siger til 
deres mænd, så de nem-
mere opnår det, de gerne 
vil. I de situationer er mine 
mandlige kolleger mere 
tilbageholdende og tager 
diskussionerne med den 
mandlige del af parrene.

Når dette er sagt, skal det 
også siges, at har man først 
én gang ’leveret varen’ og 
kunnet klare den opgave, 
kunden stiller, så oplever 

jeg, at de kommer tilbage 
til mig hver gang. Og så kan 
de sagtens acceptere, at jeg 
laver fejl, for det kan jo ske 
for alle.

Samtidig oplever jeg også, 
at hvis jeg modtager en 
reklamation, bliver kunden 
ikke så ophidset eller ube-
høvlet overfor mig, som jeg 
en sjælden gang imellem 
oplever at de er over for 
mine mandlige kolleger. Det 
er en af de ting, vi godt kan 
more os lidt over – specielt 
når jeg er på skole, hvor vi 
er fem piger på mit hold.

Min opfordring til alle 
piger og drenge er: Skynd 
jer at søge en elevplads 
i denne her branche, da 

det er et drømmejob! Og 
specielt til pigerne vil jeg 
sige: Bliv ikke ked af de 
første mange afslag. Der ér 
virksomheder, som gerne 
vil ansætte piger, selv om 
hovedparten nok stadig hæl-
der til drenge. Og I skal ikke 
blive afskrækket af at høre 
udtalelser som at ’drenge 
skal være der 100%, men 
piger 130% for at opnå sam-
me respekt!. Udfordringen 
i dagligdagen er det hele 
værd, og der er så mange 
positive oplevelser, at de 
stædige kunder, der ikke vil 
handle med en pige, bare er 
en ekstra udfordring.

Bente Olsen,
STARK Bjerringbro.

Jeg er 32 år og 
i gang med en 
uddannelse 
som salgsas-
sistent med 
speciale i byg-
gematerialer. 
Jeg har været så 
heldig at få en 
elevplads hos 
STARK Stjern-

holm/Kalkværket i Horsens.
Nu er det jo ikke nogen 

hemmelighed, at det er en 
rimelig mandsdomineret 
verden, jeg er kommet ind i. 
Hvis en kunde f.eks. ringer 
til omstillingen og beder 
om at komme til at tale med 
en ’træmand”’– og så får 
mig, så siger kunden ofte: 
’Øh, jeg skulle snakke med 
en træmand’, hvorefter jeg 
svarer: ’Ja, det er mig’. Det 
kan godt give et sekunds stil-

hed i den anden ende. Jeg 
har hørt om piger i faget, 
der har været ude for, at en 
kunde ikke har ville betjenes 
af dem, fordi kunden har 
været af den overbevisning, 
at dét kan hun da umuligt 
finde ud af! Personligt har 
jeg ikke haft nogen negative 
oplevelser, snarere tværti-
mod.

Når man er trælastelev 
skal man på skole i ny og 
næ, og så går turen syd på! 
Det lyder eksotisk, men er 
det ikke. Når man er kørt 
fra motorvejsafkørslen i 
Sønderjylland, så starter 
det svære – nemlig at finde 
Mommark på Sydals, hvor 
Business College Syd ligger. 
Men når man så endelig er 
kommet frem, så er det er 
en sand perle – sikken en 
natur. Strand, skov, marker, 

marker og atter marker, så 
langt øjet rækker.

Men vi er jo ikke taget til 
Mommark for at nyde natu-
ren, men for at gå i skole. I 
øjeblikket er jeg i gang med 
mit sidste valgfag inden min 
fagprøve i december, og jeg 
kommer til at savne at være 
på skole. De mennesker, 
man har mødt, både lærere 
og klassekammerater – nå 
ja, og så den ekstremt gode 
mad, man får serveret tre 
gange om dagen.

Når det på tide at tage 
afsked efter det sidste 
ophold i denne gang, så 
bliver det vemodigt, for jeg 
ved udmærket godt, at der 
er flere af mine holdkam-
merater. som jeg højst sand-
synligt aldrig ser igen. Vi har 
knoklet, fremlagt, grinet og 
hygget os sammen, og jeg 

ønsker dem al mulig held i 
fremtiden. Når alt kommer 
til alt, så kommer jeg til at 
savne det – mine klassekam-
merater og Mommark.

På mit hold er vi fem 
piger, og det er faktisk 
mange i forhold til de andre 
trælasthold. Jeg er glad for, 
at vi er nogle stykker, og jeg 
vil håbe, at branchen vil bli-
ve bedre til at gøre pigerne 
opmærksom på, at der også 
er spændende muligheder 
for dem i trælastbranchen. 
Mange piger kender slet 
ikke mulighederne, og det 
er en skam, at de skal sny-
des, for faget byder på man-
ge spændende udfordringer.

Henriette Dam Jespersen,
STARK Stjernholm/
Kalkværket, Horsens

Branchen set med kvindeøjne...
FUT-bladet har bedt to af branchens kvindelige ansatte om at fortælle
lidt om, hvordan det er at have sin daglige gang i en mandeverden.

Udfordringerne er det hele værd

Kvindelig træmand – og hva’ så?
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Det er lykkedes for Gypsum 
at patentere den proces, 
der omdanner byggeaffald 
til rågips.

Det løser i mange tilfælde 
byggeindustriens problem 
med at skaffe sig af med 
affaldet. Og at det så er 
muligt for Gypsum samtidig 
at lave en god forretning, 
gør det endnu mere attrak-
tivt.

I USA er de såkaldte 
’cleantech-virksomheder’ 
blevet det tredjestørste 
investeringsområde for ven-
tureselskaber.

Ikke filantropi
Gypsum er et godt eksem-
pel på, at cleantech ikke 
behøver at være filantropi. 
Det er en forretningsmu-
lighed.

Man skal passe på, at man 
ikke stirrer sig blind på de 
mange store udfordringer, 
som verden står over for. Se 
det i stedet som en mulig-
hed, forklarer Christian 
Motzfeldt, direktør for 
Vækstfonden.

Genbrug af gips 
er en succes
Vækstfonden har indstiftet en Cleantech Pris, 
og i år løb virksomheden Gypsum Recycling 
International A/S med førstepræmien.

Kernen i Gypsums for-
retning er de patenterede, 
mobile genanvendelsesan-
læg, der automatisk kan 
rense gipsaffald for uren-
heder og derefter knuse 
det til rågips. Gips er jo 
et meget hyppigt anvendt 

produkt i byggeriet, men er 
samtidig normalt både dyrt 
og vanskeligt at komme af 
med. Tillige er det vanske-
ligt at håndtere, når det er 
afleveret på genbrugsplad-
serne, hvor det ved opbe-
varing kan give anledning 
til udledning af svovlbrinte, 
som sammen med CO2 er 
en af de store syndere i for-
hold til øget opvarming af 
kloden.

Denne problemstilling 
har Gypsum formået at 
håndtere, og derfor har 
virksomheden vundet dette 
års Cleantech Pris.

Med den nye metode bli-
ver alt affaldsgips malet til 
gipspulver, der genanven-

Hvad er Cleantech Prisen?
Cleantech Prisen lyder på kr. 500.000 og går til en 
virksomhed med internationalt potentiale.

32 virksomheder søgte i år prisen, fire blev nomine-
ret. For at komme i betragtning skal ansøgerne have 
en forretningsplan, der beskriver en klar idé, have 
stærke målsætninger og være tæt på markedet.

Prisen skal inspirere og motivere iværksættere til at 
prøve lykken inden for cleantech-området.

Hvad er 
cleantech?
Miljø og alternativ 
energi udgør tilsam-
men branchen clean-
tech, som de senere år 
har tiltrukket stigende 
opmærksomhed fra 
venturemarkedet ver-
den over.

Cleantech dæk-
ker over teknologier 
inden for vedvarende 
energi og miljø, hvor 
en af drivkræfterne er 
ønsket om et renere 
miljø. Energi og miljø 
har således flere nært 
beslægtede områder og 
overlap – som eksem-
pelvis anvendelse af 
bioethanol og affald til 
produktion af energi.

I USA udgør ven-
tureinvesteringer i 
cleantech 14 procent 
af de samlede ventu-
reinvesteringer og er 
på få år vokset til at 
være det tredjestørste 
investeringsområde for 
amerikanske venturein-
vestorer.

des dels i gipsindustrien, 
dels i cementindustrien.

Gypsum har eksisteret 
siden 2001 og har 25 
ansatte spredt over Europa, 
Asien og USA, heraf otte i 
Danmark. Virksomhedens 
aktiviteter i de nordiske lan-
de skaber i dag overskud, 
mens de nye markeder som 
USA og Japan stadig er i 
etabeleringsfasen. Trods 
store udgifter til udvikling 
og etablering præsterede 
Gypsum sidste et årsresultat 
på en halv million kr.

Du kan læse mere
om virksomheden på
www.gypsumrecycling.biz

(Uddrag fra Erhvervsbladet)

Hvis det står til Gypsum Recycling Int., så er det slut med som her at smide rester af gipsplader ud. Virksomheden har 
netop modtaget Cleantech Prisen for sine patenterede, mobile genanvendelsesanlæg. – Arkivfoto: Renex Rengøring.
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Materiale 
om FUT?
Hvis du som virksom-
hed mangler materiale 
omkring FUT, f.eks. til 
uddeling til nyansatte 
elever og andre med 
interesse i foreningen, 
ligger sådant materiale 
klar på vores sekreta-
riat.

Ring 4580 7877 og tal 
med Marianne – så bli-
ver det ønskede omgå-
ende tilsendt!

??
Først og fremmest glædelig 
jul og godt nytår til både 
nye og gamle FUT-medlem-
mer.

Som I måske har opda-
get, har TUN ansat en 
kontorelev, Rie Holland, 
som også hjælper til i 
FUT-Sekretariatet. Hun vil 
derfor også kunne svare på 
spørgsmål om jeres med-
lemskab og de arrangemen-
ter, som er i gang. I skal 
bare huske at oplyse, at I 
ringer vedrørende FUT.

Nyt ansigt i FUT-Sekretariatet

Rie Holland
er startet som
kontorelev på

FUTs sekretariat
hos TUN.

Hvad skrev FUT
for 21 år siden?
Nu kan du læse gamle
FUT-blade på hjemmesiden!

Kan nogen måske huske, at der i 1986 på 
Mommark Handelskost skole var et kur-
sus, som tilbød FUTer at kunne beherske 
”anvendelse af små datamaskiner”?

Næppe mange. Men nu er der hjælp på 
vej. FUT har lagt – og vil i forbindelse med 
de næste udgivelser lægge flere – af vore 
gamle medlemsblade ud på hjemmesiden.

God fornøjelse!

Se og læs på www.fut.dk

Dansk vin, tak!
Et godt fyraftensmøde kan 
jo godt omfatte god vin, og 
det var lige præcis, hvad ti 
friske FUT-medlemmer fik 
i Hvidovre en helt alminde-
lig dag i september.

Da proppen var slået af 
champagnen med en sabel, 
startede rundvisningen på 
Dansk Vincenter.

Smagslysten fejlede ikke 
noget, og vi blev behørigt 
vist rundt på en af Dan-

marks efterhånden mange 
vinmarker.

Vi startede kl. 17, og da 
klokken blev 19.30, havde 
vi smagt, hørt og ikke 
mindst spist i fantastiske 
rammer.

Det var et rigtig godt 
arrangement, som vi uden 
tvivl vil forsøge igen, måske 
allerede i 2008, så endnu 
flere kan få oplevelsen.

Tak for en god aften!
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www.jegviludnu.dk
– inspiration og vejledning

til dig, der vil ud.

For finansiering
– se www.futfonden.dk

Vil du vide mere 
om værktøjets 
historie?
FUT spurgte i sidste num-
mer af bladet, om nogen af 
vore læsere kendte til bøger 
eller andet, der omhand-
lede værktøjets historie.

Vi fik flere henvendelser, 
deriblandt én, som i særlig 
grad vakte vor interesse. 
Det var et link til Roskilde 
Museum, hvortil tømmer-
handler Børge Dahl har 
skænket en masse gammelt 
værktøj, som man nu kan 
opleve på museet.

Som museet skriver: Man 
kan opleve en enestående 
samling af værktøj inden 
for følgende fag: Trædrejer, 
karetmager, tømrer, sned-
ker, bødker, træskomager, 
billedskærer samt værktøj 
til træfældning og opskæ-
ring. Værktøjerne stammer 
fra perioden ca. 1800-1950.

God fornøjelse!

Du kan se mere på internettet:
www.roskildemuseum.dk

Tip fra læserne:

2 mio. år gamle træer i Grønland

Atlanten opstår
I Tertiærtiden begyndte Nordamerika og Europa at 
drive bort fra hinanden.

Et sprækkesystem langs Grønlands østkyst udvik-
lede sig til Nordatlanten, medens et sprækkesystem 
langs vestkysten blev til Labradorhavet.

I forbindelse med opsplitningen af kontinentet 
dannedes kolossale mængder af lava, der nu ses 
som lag af basalt på bl.a. Blossevillekysten i Øst-
grønland, og på Disko, Nuussuaq og Svartenhuk i 
Vestgrønland. Sedimenter aflejret i perioder mellem 
vulkanudbrudene rummer en velbevaret flora fra 
Tertiærtidens tempererede regnskove.

Istiden
I Kvartærtiden dækkedes højlandsområder af lokale 
iskapper, som siden voksede sammen til et sam-
menhængende isdække. I de isfri områder fandtes 
lokale subarktiske skovområder, som på mange 
måder minder om miljøer, man i dag finder i det 
nordligste Alaska og Sibirien.

Takket være permafrosten er der ved Kap Køben-
havn i Nordøstgrønland bevaret op til 2 mio. år 
gamle træer fra den tidlige Kvartærtid.

Læs mere på www.geologiskmuseum.dk

Følgende er fundet på Geologisk Museums hjemmeside og 
er interessant læsning for både træmænd og -damer...
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Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

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

www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen
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DATO OG STED
Torsdag d. 24. januar 2008
kl. 17.30-19.45

Racehall
Hasselager Centervej 30
8260 Viby J

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 31. december 2007.

LINKS
www.racehall.com

INFO
Ronny Hermansen, tlf. 22 28 34 38
rhe@fut.dk

FUT Race
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 31. DECEMBER 2007!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i ’FUT Race’ 
torsdag d. 24. januar 
2008 kl. 17.30-19.45.

FUT Race på
Europas største
indendørs bane

Så er det 
nu for de 
fartglade:

FUT Race i Århus bliver ikke som her kørt udendørs, men på Europas største indendørs racerbane.
Arkivfoto: Dainis Derics/Dreamstime.com
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

Fra mandag den 17. december 2007 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter

Sidste frist for svar er søndag den 13. januar 2008

Vinderne af sidste runde: Kim Brandt Bo Louring Carsten Lund Madsen
 2730 Herlev 8240 Risskov 9850 Hirtshals

FUTs bestyrelseFUTs bestyrelse

ønsker alle medlemmerønsker alle medlemmer

en rigtig Glædelig Julen rigtig Glædelig Jul

og et godt Nytår!og et godt Nytår!



Afsender:
FUT
c/o TUN
Egebækgård
Egebækvej 98
2850 Nærum Returneres ved varig adresseændring
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

FUT Race, Viby J, Århus 24.01.2008 31.12.2007
Ronny Hermansen

Tlf. 22 28 34 38

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

Elevtur Sverige 2008
Foredrag med en kendt person
Ledelse af uforudsete situationer
Byggejura

Bygningsbevaring 3 - Maling
Raadvad, Kgs. Lyngby

11.02.2008 28.01.2008
Søren Anthonsen

Tlf. 20 71 53 48

Bygningsbevaring 2 - Træ
Viby - Fyn

10.03.2008 24.02.2008
Søren Anthonsen

Tlf. 20 71 53 48

Bygningsbevaring 3 - Maling
Viby - Fyn

31.03.2008 17.03.2008
Søren Anthonsen

Tlf. 20 71 53 48

Bygningsbevaring 4 - Vinduer
Viby - Fyn

29.09.2008 15.09.2008
Søren Anthonsen

Tlf. 20 71 53 48

Bygningsbevaring 2 - Træ
Raadvad, Kgs. Lyngby

14.01.2008 07.01.2008
Søren Anthonsen

Tlf. 20 71 53 48

Bygningsbevaring 4 - Vinduer
Raadvad, Kgs. Lyngby

06.10.2008 15.09.2008
Søren Anthonsen

Tlf. 20 71 53 48

Bygningsbevaring 5 - Kalk og mørtel
Viby - Fyn

27.10.2008 14.10.2008
Søren Anthonsen

Tlf. 20 71 53 48

Bygningsbevaring 5 - Kalk og mørtel
Raadvad, Kgs. Lyngby

03.11.2008 14.10.2008
Søren Anthonsen

Tlf. 20 71 53 48
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