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I N D H O L D

Marianne
Mouritzen
FUTs kontaktperson

hos Trælasthandlerunionen

fut@fut.dk

Ronny Hermansen
Sekretær, PR-ansvarlig

Vestre Ringvej 10
8600 Silkeborg
Tlf. 2228 3438
rhe@fut.dk

Anders Bilstrup

Sønder Kongevej 52 
6000 Kolding
Tlf. 5132 9208
abi@fut.dk

Foråret er over byggebranchen og bringer fornyet liv i trælaster og bygge-
markeder over hele landet.

Uden at blive politisk skal jeg ikke undlade at rose regeringen for at tage 
opgaven alvorligt omkring den økonomiske afmatning, som vi alle mær-
ker til i denne periode. Effekten og resultaterne af renoveringspakken 
samt den nye skattepolitik kender vi endnu ikke, men begge tiltag vil være 
noget, som hele vores branche vil få gavn af i en vanskelig tid.

Temaet i dette blad har generelt den finansielle krise i fokus. Vi har lyt-
tet til, hvordan Claus Møller har oplevet konjunkturudsving gennem sine 
mange år i erhvervslivet. Claus var manden bag Time Manager’en til-
bage i 70’erne, og efterfølgende var han beskæftiget i store virksomheder 
som British Airways samt SAS. Udover tilpasninger på medarbejdersiden 
og andre hurtige besparelser i dagligdagen fortæller Claus også omkring 
de muligheder, som trods alt også følger med i kølvandet af en krisetid. 
Jeg håber, at denne artikel vil kunne inspirere mange medlemmer i en tid 
med utallige udfordringer.

Slutteligt vil jeg blot ønske alle medlemmer god arbejdslyst med den øgede 
aktivitet, der opleves for tiden i hele branchen. Om dette så måtte skyldes 
renoveringspakken eller det gode vejr...

God sommer til alle!

Claus Wiuff Petersen
formand

Claus Wiuff Petersen
Formand

De Mezas Vej 1, 1.th.
8000 Århus C
Tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

Søren Kroer
Næstformand, kasserer

Kelleris Høj 22
3060 Espergærde
Tlf. 2161 0655
skr@fut.dk

Glenn E. Johansen

Jagtvej 18
4300 Holbæk
Tlf. 3094 4251
gej@fut.dk

Annette Maktabi

Lyngvigvej 6
2720 Vanløse
Tlf. 4245 9966
ama@fut.dk

Michael Jakobsen

Kirkegade 91
9460 Brovst
Tlf. 2034 8590
mja@fut.dk

Forside: Erhvervsguruen Claus Møller i gang med sit seminar , der var en blanding af stand-up 
og heftig pep-talk. (Foto: Erik Kruse)
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Seminar med Claus Møller:

Enten forandrer du dig 
– eller du dør
Med en blanding af stand up og 
heftig pep-talk gav Claus Møller en 
tankevækkende opsang til branchen 
– ikke mindst i krisetider

Af journalist Erik Kruse

– Vi er midt i en økono-
misk krise – nogen bliver 
handlingslammet og gør 
intet, men kommer heller 
ikke ud som vindere. Mod-
sat dem der i tide skærer 
omkostninger og overflø-
dige ting væk, som ingen 
værdi har, tør fyre folk og 
er opfindsomme, slog Claus 
Møller fast på sit seminar 
med titlen ’Krisen – en fare 
eller en mulighed?’. 

Han spurgte også, hvor-
når forandring er nødven-
dig?

– Nogle siger, at det er 
det altid. Jeg mener, foran-
dringer skal til, før det er 
nødvendigt. Ellers er det 
for sent. Når forandrin-
gens vinde blæser, bygger 
de fleste læhegn op, mens 
andre bygger vindmøller 
og udnytter den vej, vinden 
blæser. De virksomheder, 
som forandrer sig, mens 
det går godt, er i stand til 
at hoppe over på et nyt 
spor og skabe bedre resul-
tater, mens andre, der for-
andrer sig for sent, oplever, 
at løbet er kørt. De mister 
energien, tilliden er væk, 
de gode medarbejdere for-
svinder og der er ikke flere 
penge at investere for. Til-
bage er kun lappeløsninger. 
Det viser historien.

I det perspektiv var det 

tankevækkende, at Claus 
Møller nævnte, at ud over 
at de fleste virksomheder er 
opstået ved en tilfældighed, 
går 4.500 virksomheder 
i Danmark konkurs hver 
måned, mens 82 procent 
af de virksomheder, der 
starter i Europa, er væk 
efter 18 måneder. Tal, som 
det også er værd at holde 
op mod de ansattes enga-
gement i den enkelte virk-
somhed.

– Både i med- og mod-
gang er det vigtigt at skabe 
en kultur, hvor folk ønsker 
at yde deres bedste. Ud fra 
en undersøgelse baseret 
på 400.000 medarbejdere i 
europæiske virksomheder 
viser det sig, at én ud af ti 
medarbejdere formentlig 
er på vej væk – fire ud af ti 
ansatte er ikke stolte over 
at være i den virksomhed, 
de er i – otte ud af ti har 
ikke hjertet med på arbej-
de. De yder med andre ord 
langt fra det optimale på 
deres job.

– Du kan købe dig til folks 
tid og fysiske tilstedeværelse, 
men ikke deres loyalitet og 
entusiasme. Det skal man 
gøre sig fortjent til. 

Sæt gode hjerner i spil
På den baggrund lagde 
Claus Møller op til at have 
endnu større fokus på sine 

medarbejdere med nøgle-
ord som loyalitet, energi, 
fælles identitet, fornyelse 
og tilfredshed i arbejdet.

– Vi skal mobilisere al 
deres positive energi. Gode 
hjerner er der nok af. De 
skal bare aktiveres, så sæt 
gerne et team af kreative 
hjerner til at tænke, hvor 
én gruppe har lup på 
udvikling og en anden på 
omkostningerne. Sådan gør 
vinderne. Sæt kreativitet og 
innovation i højsædet, dyrk 

deres faglige kompetencer, 
find på noget nyt, udnyt 
mulighederne, undgå inter-
ne konflikter, sæt projekter 
i gang og gennemfør dem, 
som alle rører ved bundlin-
jen – krise eller ej, anbefa-
lede han. 

– Vi mennesker lever 
ikke godt med dramatiske 
forandringer, men søger 
en eller anden form for 
stabilitet, så når der skal 

...fortsættes på næste side

– Forandringer skal til før det er nødvendigt. Ellers er det for sent, 
pointerede Claus Møller.
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ændres noget i en virksom-
hed er det næsten vigtigere 
at fortælle, hvad der ikke 
skal forandres. Det skaber 
tryghed. Næste skridt er 
at fortælle, at vi nok kom-
mer til at ændre på andre 
områder, og er man rigtig 
smart går man til de nøgle-
medarbejdere, man gerne 
vil satse på, og siger, at de 
ikke bliver fyret. Bliver det 
ikke sagt er risikoen, at de 
finder et andet job. 

For at komme helt ned 
på jorden sammenlignede 
Claus Møller en virksom-
hed med et fodboldhold. 

– I fodbold har man et 
fælles mål – det handler 
om at score mål og forsvare 
sit eget. Hjertet er med, vi 
er røde og hvide, og det 
specielle ved foldbold er, 
at er man bagud, skal man 
reagere. Ledelsen er synlig 
og ved, hvad der foregår. 
Sådan er det langt fra i alle 
virksomheder, hvor man 
gerne bygger hierarkier op 
i stedet for at skabe sam-
menhold.

Claus Møller har selv 
sparket energi i fodbold-
hold, men også stået bag 

et kursus for en kæde i 
England, hvor man havde 
indført et system med en 
såkaldt ’bagger’ – det vil 
sige en ansat, der putter 
varer i poser efter de har 
været igennem kassen.

– Kald det en ’single-
bagger’. Jeg forstod, at 
flere syntes, det var et træls 
arbejde og ikke særligt 
udviklende. Selv om der 
stod en kø af kunder, havde 
’single-baggeren’ typisk 
hjernen et andet sted – han 
tager kun én pose af gan-
gen. En ’dobbelt-bagger’ 
tager derimod to poser af 
gangen og siger, at han ger-
ne vil give kunden en god 
oplevelse. Tænk hvis vi hav-
de flere af den type medar-
bejdere, som selv under en 
krise ikke er deprimerede, 
melder sig syge og finder 
fjendebilleder. Vi taler om 
et livsvalg. 

– Ligesom virksomheder, 
der lever i flere hundrede 
år og tilpasser sig den ver-
den, de lever i, laver de 
nødvendige forandringer, 
har øje for nye vækstspor, 
værdsætter mennesker 
og nye ideer og passer på 
pengene med blik for frem-
tiden. 

– Saml gerne hele bund-
tet af medarbejdere, tal 
fremtid og innovation og 
bliv enige om at være dob-
belt- og ikke singlebaggere. 
Enten bliver man og gør sit 
bedste, eller også forlader 
man virksomheden – nøjag-
tig som i et ægteskab. 

Farlige rygter
Når krisen kradser, er det 
udbredt, at der spredes 
rygter på gangene – et gif-
tigt element og skadeligt 
for virksomheden. Claus 
Møller gav en opskrift på at 
undgå det.

– Jeg kørte et kursus for 
en kommune, hvor rygter 
var en plage, og bad under 
et møde alle der mente, at 
rygter ikke er en god idé, 
rejse sig op. Det gjorde 
alle. Næste skridt er, når 
du møder en person med 
et saftigt rygte, at spørge: 
Er du sikker på, det er 
sandt? Personen er ikke 
sikker. Spørg om rygtet er 
godt eller skidt? Typisk vil 
han svare, at det faktisk er 
meget skidt. Du spørger 
igen: Er det noget, jeg eller 
andre vil have gavn af at 
vide? Han svarer, at det er 

det næppe. Rund så af med 
at sige, at så gider jeg ikke 
høre mere, eller kald den 
person, du taler om ind til 
en samtale. Sådan gør en 
ordentlig virksomhed.

I kommunen spredes der 
nu stort set ikke længere 
rygter. Hvilket også hænger 
sammen med et af Claus 
Møllers andre budskaber 
om at tiltrække proaktive 
frem for reaktive menne-
sker.

– Vi skal have fat i de 
proaktive, som tager ansvar 
for deres eget liv, går efter 
løsninger, ikke finder syn-
debukke og giver andre 
skylden for deres mangel 
på succes. De reaktive væl-
ger at se spøgelser med et 
humør og adfærd, der sty-
rer omgivelserne, og gerne 
giver dem skylden for deres 
mangel på succes, og kun 
ser hullerne i osten, pointe-
rede Claus Møller.

– Ansvar er noget, man 
vælger og stræber efter – 
ligesom i parforhold, hvor 
begge har et ansvar for, at 
det fungerer. Jeg har været 
spejder, hvilket jeg hadede, 
indtil den dag tropsføre-
ren sagde, at nu havde jeg 
ansvaret og jeg kørte op 

fortsat fra side 3:

– Mange er nervøse for at blive fyret. 
Vend den om og sig, at er nogen så 
dumme at fyre mig, mister de et geni, 
sagde Claus Møller.
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foran alle de andre. Det 
samme, da jeg var garder-
husar og ikke kunne følge 
med, indtil sergenten råbte 
efter mig – og pludselig var 
jeg stærk.

– Får man en dag sin 
egen virksomhed, er det 
også slut med sygedage. 
Uanset om jeg har været 
snottet, har jeg aldrig aflyst 
et kursus eller et seminar. 
I har da heller aldrig hørt 
om en slagter, der blev syg 
i december, sagde Claus 
Møller lidt provokatorisk. 
Det er vigtigt og befriende, 
når virksomheder har en 
kultur, hvor folk påtager sig 
ansvar, ikke er på jagt efter 
hinanden og hele tiden fin-
der andre at lægge skylden 
på.

Pas på succes
Claus Møller kom også 
ind på den livscyklus, en 
virksomhed normalt gen-
nemgår.

– Der er gerne en start-, 
en opgangs-, en stagna-
tions- og en udgangsfase. 
Den svarer til det liv, vi 
mennesker lever. Men også 
tankevækkende, at vi sik-
kert alle kender nogen over 
60 år, der ikke længere er 
friske i knoppen, men også 
utroligt, at man kan være 
94 år og stadig dirigere et 
symfoniorkester. Dirigen-
ten holder hjernen i gang, 
han kontrollerer det hele 
og folk gør, hvad han siger. 
Sådan er det ikke med 
ledere. De kommer gerne 
ind på kontoret, ser på 
deres e-mails og sms’er, og 
har med andre ord folk til 
at finde ud af, hvad der skal 
ske i hverdagen, så de er fri 
for selv at planlægge den.

– Når man har succes, 
har medarbejderne gerne 
et højt engagement og 
energiniveau, men det er 
også en kritisk fase i lyset 
af, at de har høje forvent-
ninger – også til deres løn. 
Al det aftager ved stagna-
tion, hvor antallet af rekla-
mationer stiger, kunderne 

er ikke tilfredse og flere 
forlader virksomheden. Det 
er nemt at skyde skylden på 
regeringen, bankerne og 
de andre svin derude. Der 
er to udgange – enten for-
andrer du virksomheden, 
eller du dør.

– Samtidig er det væsent-
ligt at lære begrebet selv-
styring, og i disse krisetider 
er det vigtigt, at dine med-
arbejdere og din familie 
lærer at få deres følelser til 
at arbejde for sig og ikke 
imod sig. De mest udfor-
drende følelser mennesker 
har, er vrede, frygt og sorg. 
Taler vi om frygt, er mange 
nervøse for at blive fyret. 
Vend den om og sig, at er 
nogen så dumme at fyre 
mig, mister de et geni. 

Tal sammen
Claus Møller lagde også 
stor vægt på den interne 
kommunikation – ikke 
mindst mellem de enkelte 
afdelinger.

– Vi er hinandens interne 
kunder og derfor nødt til 
at skabe gode relationer 
mellem de enkelte teams, 

hvilket også skaber mer-
værdi. Kvalitet handler om 
at skabe og bevare loyalitet 
både blandt eksterne og 
interne kunder, ligesom 
produktivitet betyder at 
skabe merværdi i alle akti-
viteter og på alle niveauer i 
organisationen. Hvert team 
skal være pengene værd, så 
investér i dem.

– Det handler først og 
fremmest om at styre tid, 
viden og penge, hvor tid er 
langt den vigtigste ressour-
ce og afgør de resultater, 
man skaber. Ligesom man 
skal ofre tid på at bevare 
relationerne til alle interes-
senter, som både er ejerne, 
kunderne, pressen, lokal-
samfundet, fagforeninger 
og medarbejderne. Hvor-
dan kan vi få dem på vores 
side og få dem til at arbejde 
for os og ikke imod os? Det 
er man nødt til at arbejde 
med – også i krisetider.

Emner, som også stiller 
høje krav til ledelsen.

– Kan du ikke lede dig 
selv, kan du ikke lede noget 
som helst. De fleste men-
nesker kan faktisk ikke 
lede sig selv – de æder eller 

ryger for meget eller gør 
ting, som de ved, at de ikke 
burde gøre. Hvorfor? Fordi 
de netop ikke har styr på 
sig selv, hvilket er nødven-
digt – især når man er i 
krise. En kompetent leder 
skal sørge for, at alle stiller 
op og tager et medansvar. 
Spørger man, hvad en kok 
laver, ved alle det. Hvis man 
derimod spørger, hvad en 
leder laver, er der lige så 
mange definitioner på det, 
som der er mennesker i et 
lokale.

– Lederens rolle er at sør-
ge for, at der skabes resul-
tater, løses problemer, kom-
munikeres og ligesom en 
kok nås et mål. Den mål-
sættende adfærd udøves, 
når mennesker søger at 
komme frem til en fælles 
forståelse af, hvor de vil 
hen sammen. De konkrete 
problemer i hverdagen ved 
man gerne, hvordan skal 
håndteres, mens vi som 
regel er mindre bevidste 
om problemer i ledelsen. 
Er man ikke enige om mål 
og midler, opstår der pro-
blemer. Skal vi køre videre, 
som vi plejer, for det går jo 
egentlig meget godt, eller 
skal vi proaktivt tilpasse os 
nye eksterne krav og gå 
efter dem?

– Vores største styrke er 
friheden til at vælge, og der 
er ikke grænser for, hvad 
man kan gøre, hvis man 
vil. Grib chancen og husk 
at drømme den umulige 
drøm på vej mod målet, 
anbefalede Claus Møller.

I sit liv har han mødt så 
mange negative mennesker, 
at han er i gang med at 
skrive en håndbog for pes-
simister med titlen: ’Det 
er aldrig for sent at give 
op…!’.

– Du har ansvaret for dit 
eget humør. Også i mod-
gang skal vi huske at se på 
livets lyse sider og bevare 
en positiv holdning. Selv 
om det regner, kan man 
have et godt vejr inde i 
hovedet.

■
– Både i med- og modgang er det vigtigt at skabe en kultur, hvor folk ønsker at 
yde deres bedste, slog Claus Møller fast. 
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– Gode og loyale medarbejdere, som 
oplever, at de er værdsat, er en forudsætning for, at 
du kan skabe noget, siger adm. direktør hos Cembrit, 
Jørgen N. Jacobsen.

Seminar med Claus Møller:

Tro på fremtiden
– Den bedste måde at spare på er 
at tjene nogle flere penge, siger 
adm. direktør Jørgen N. Jacobsen, 
Cembrit.

Af journalist Erik Kruse

– Krise eller ej tror jeg på, 
at har man en strategi, skal 
man både have modet og 
troen på, at den er værd 
at investere i frem for at 
tænke negativt og defensivt, 
siger adm. direktør hos 
Cembrit, Jørgen N. Jacob-
sen. 

– Selv om det blæser lidt 
omkring os, behøver ens 
strategi ikke være forkert, 
fordi det nu er vanskeligere 
at gennemføre den. Jeg 
siger gerne, at den bedste 
måde at spare på er at tjene 
nogle flere penge. Og de 
markedsandele, man tager i 
et nedadgående marked, er 
lige så gode som dem, man 
tjener på vej op.

Krise eller ej, så skal man 
fortsat udvikle sig, og Cem-
brit er selv er på vej med 
flere nye produkter.

– Selv om markedet er 
lidt fladt, tror jeg på, at vi 
både skal have modet og 
troen på at udvikle os og 
satse nogle penge på at 
komme videre. 

Mødet med Claus Møller 
var også i Jørgen N. Jacob-
sens optik inspirerende, 
og han blev bekræftet i, at 
Cembrit gør det rigtige.

– Gode og loyale medar-
bejdere er en forudsætning 
for, at du kan skabe noget. 
De skal opleve, at de er 
værdsat, de skal have opga-
ver, som de har et reelt 
ansvar for, og de skal vide, 
at det ikke er ham på hjør-

nekontoret, som er 
den klogeste. Det er 
vigtigt at have en fæl-
les oplevelse af, at vi 
driver en forretning 
sammen, og have 
en respekt for det 
arbejde, den enkelte 
medarbejder udfø-
rer.

– Sætter du mig 
ned i teknisk ser-
vice, ville det sand-
synligvis kollapse 
i løbet af relativt 
kort tid. De har 
andre kompeten-
cer end mine, og 
bliver jeg kon-
fronteret med 
noget, som har 
et højere teknisk 
indhold, bør jeg 
ikke sidde og ’kloge’ mig 
på det område. Det skaber 
respekt begge veje.

Stor forvandling
I 2004 gik Cembrit fra at 
være en ’tung’ virksomhed 
med egen produktion til at 
blive et handelsselskab.

– I de seneste år har vi 
været igennem alle vores 
processer, ændret på vores 
forretning og de seneste 
tre-fire år skåret virksomhe-
den til de rigtige steder. I 
dag får vi mere end 60 pro-
cent af vores ordrer ind via 
internettet, hvor kunderne 
selv lægger ordrerne ind. 
Alene her sparer vi masser 
af ressourcer.

Produkterne fra Cembrit 

bliver i dag produceret i så 
mange lande som Tjekkiet, 
Ungarn, Polen, Finland og 
Italien, og de bliver ofte 
kørt direkte til kunden, så 
Cembrit undgår at ligge 
inde med store lagre.

Cembrit har dog som 
andre været berørt af den 
økonomiske krise.

– For mig er det ikke et 
spørgsmål om, hvorvidt 
vi har krise eller ej, men 
snarere at bevare konkur-
renceevnen. Efter vi for 
nylig holdt et salgsmøde, 
nåede vi til det stade, hvor 

vi mere taler om mulighe-
der og de ting, der spirer 
op. Vores konklusion var, 
at vi har ramt bunden, og 
måske skal vi gå på den et 
stykke tid endnu. Jeg tror 
dog på, at vi kan øge vores 
omsætning med op mod 
100 mio. kr. uden at tage 
nye folk ind. Og gør vi det 
bedre end det budget, vi 
har lagt, skulle pokker da 
stå i at være utilfreds.

■



Det er ikke dårligt at have en makker med 4 trumfer på hånden

Frøslev Træ A/S er 
klar til at spille ud:
En brandgod klink
Traditionelle overfalsede 25 mm klinkprofi ler opfylder normalt ikke kravene til en kl. 2 beklædning. 
Nu kan du få en overfalset klink, der er brandafprøvet og opfylder kravene til klasse 2 i både fyr og 
lærk, og du kan få dem i 125 mm / 150 mm. 
De hedder henholdsvis FT 932, FT 933.

 
Et brandsikkert valg
Frøslev Træ lancerer en helt ny teknologi for brandimprægnering af træ. FT Anti Burn er helt uden 
de problematiske kemikalier brom, formaldehyd, halogener og fosforsyre. Det betyder også, at træ 
brandimprægneret med FT Anti Burn kan anvendes både ude og inde og er helt uproblematisk rent 
miljømæssigt. Udvendig anvendelse kræver naturligvis en overfl adebehandling, som alt andet træ. 
FT Anti Burn er brandtestet på Dansk Brandteknisk Institut og opfylder kravene til et kl. A materiale, 
hvilket vil sige, det kan anvendes til kl. 1 beklædninger. 
FT Anti Burn opfylder naturligvis også kravene til de europæiske standarder. 
FT Anti Burn er også testet med overfl adebehandling.

 
En farvet beslutning
Ingen er i tvivl om trykimprægneringens kvaliteter. Den forlænger træets levetid 6-10 gange, men der 
har i en årrække været ønsker om en anden farve. Det kan man få nu. Frøslev Træ A/S lancerer en 
brun-imprægnering, der opfylder kravene til NTR-standarderne, men farven er brun i en varm gylden 
nuance – og den holder. Det giver mulighed for at sælge f.eks. et terrassebræt, der får et look som en 
ædel træsort samtidig med, at den lange holdbarhed bevares. Man kan forlænge holdbarheden ved 
at behandle med en træolie. Så bliver træet også vandafvisende og lettere at rengøre, og gløden i 
farven forstærkes.

Et stærkt dobbeltsidet hegnsvalg
Frøslev Træ A/S lancerede i 2008 et nyt hegn, der var ens på begge sider. Denne dobbeltklink blev 
en stor succes, og den følges op med lancering af yderligere 4 hegn med 2 forsider. Det hele krydres 
med H-stolper i både fi rkantet og runde. Desuden endestolper i 90 -45 og 22 grader.Så kan man 
bygge som man vil. Det er hegn, der står år efter år. Hegnene kan leveres som brun-imprægneret, 
trykimprægneret eller i lærk.
Vi kalder det Frøslev Træ System Hegn
På toppen afsluttes det hele med en overligger i både skarpkantet og rund udførelse. 
Der er lavet udførlig opsætningsvejledning – så vi påstår, kun valget af profi l er svært.

FRØSLEV  TRÆ A/S Tlf.: 0045 74 67 06 00
KORSHØJVEJ 2 Fax: 0045 74 67 47 01
DK-6330 PADBORG Web: www.froeslev.dk
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Af journalist Erik Kruse

– I det lys var det utrolig et 
utrolig godt foredrag, Claus 
Møller holdt, hvor han 
fokuserede meget på pro-
duktivitet og udvikling af 
medarbejdere, siger Peter 
L. Viborg, direktør hos 
Arnold D i Fredericia.

Han har selv arbejdet 
meget med forandringsle-
delse, ’turn arounds’ i virk-
somheder, og lagt flere af 
dem sammen.

– Virksomheder, der vin-
der, er dem, der fokuserer 
på de positive ting, og som 
også tør tage de upopulære 
beslutninger. Ser man på 
trælastbranchen generelt, 
er den meget langt bagefter 
i forhold til hele sin struk-
tur, ligesom der er masser 
af indavl. Langt de fleste 
direktører er opfostret i 
branchen og har ikke været 
ude at se, hvad der sker i 
andre brancher.

Peter L. Viborg peger 
bl.a. på Sanistål, Louis 
Poulsen og Brdr. Dahl som 
virksomheder, der er op til 
ti eller 20 år foran trælast-
branchen.

– De tænker netop inno-
vativt, har fokus på produk-
tivitet og øje for alle deres 
processer. Hvis du tager en 
typisk trælast og går alle 
dens processer igennem, vil 
én udefra sandsynligvis nå 
frem til, at der tænkes alt 

Seminar med Claus Møller:

Trælastbranchen er alt 
for gammeldags
– Alt for mange trækker i dag i håndbremsen, kører 
baglæns og skærer ned i stedet for at tænke innovativt 
og tænke over, hvor ens styrker ligger.

for gammeldags i halvdelen 
af dens processer – at der 
er for ringe struktur på 
logistikken, kommunika-
tion, indkøb osv. Vores pro-
blem er, at udviklingen er 
gået for langsomt, og der 
har været for mange gamle 
i branchen, der har holdt 
den tilbage.

Peter L. Viborg med-
giver dog, at bl.a. Stark, 
Bygma og XL-Byg udvikler 
sig i den rigtige retning i 
forhold til, hvordan man – 
enkelt sagt – som koncern 
kan gøre tingene bedre 
end vi gjorde i går.

– Der skal virkelig noget 
innovation til, som også 

drejer sig om stærkere 
brands, bedre kvalitet, logi-
stik, kommunikation m.v., 
der i sidste ende både vil 
udmønte sig i højere ind-
tjening og være til gavn for 
kunderne.

– Tager man en gammel 
trælastmand, synes han, 
at Bauhaus og Jem & Fix 

– Vi skal være 
lidt mere modige 
og turde kigge 
på andre, der 
er bedre end os 
selv, for at blive 
lige så gode og 
gerne lidt bedre, 
siger direktør 
Peter L. Viborg, 
Arnold D i 
Fredericia.
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moland byggevarer a/s
tlf.: +45 96 14 50 00

e-mail: moland@moland-skive.dk
 www.moland-skive.dk

● Celledøre

● Designdøre

● Formpressede døre

● Massive døre

● Brand- / lyddøre

● Skydedøre

● Dag til dag levering
● Direkte levering på byggeplads - uden merpris

er noget frygteligt noget; 
hvor jeg gerne vil vende 
den rundt og spørge, hvad 
gør de rigtigt, der fanger 
kunderne? Kunne vi ikke 
tage nogle af de ting og 
bruge dem i vores egen for-
retning, samtidig med at vi 
tager andet ind og ad den 
vej sætter ekstra fart på den 
udvikling, vi har behov for. 
Vi skal lære af de bedste, 
være positive og gå efter 
at være vindere, som Claus 
Møller var inde på.

– Vi skal være lidt mere 
modige og turde kigge på 
andre, der er bedre end os 
selv, for at blive lige så gode 
og gerne lidt bedre.

Færre ansatte – større 
omsætning
Peter L. Viborg mener 
også, at når det går galt i 

flere virksomheder, handler 
det i høj grad om mangel 
på kommunikation.

– Jeg har i andre virk-
somheder oplevet, hvor-
dan der næsten har været 
skyttegravskrig mellem de 
enkelte afdelinger, og jeg 
har tilmed fyret medarbej-
dere, som jeg syntes var for 
hårde ved hinanden. Vi 
skal naturligvis se fremad, 
og ikke bruge energi på at 
bekæmpe hinanden.

Hos Arnold D i Frederi-
cia er kommunikation også 
et nøgleord.

– Det er utrolig vigtigt 
at informere bredt og 
løbende, og at cheferne 
sætter nogle retningslinjer 
op og klart fortæller, hvad 
vores målsætning er. Derfor 
har vi også holdt mange 
informationsmøder med 
personalet.

I takt med forandringer i 
virksomheden er der også 
sket en vis udskiftning af 
medarbejdere.

– Vi har sagt farvel til ti 
ansatte og er nu 33 medar-
bejdere – og det har ikke 
været nemt. Samtidig har vi 
øget vores omsætning med 
ti mio. kr.

– Når vi ansætter nye, 
lægger vi i høj grad vægt 
på, at de er proaktive, har 
let til smil og ser mulighe-
der frem for forhindrin-
ger. Jeg har altid haft den 
holdning, at er man ansat 
i en virksomhed, er det 
fordi man er vigtig – uan-
set på hvilket niveau, man 
arbejder. Vi har i dag en 
omsætning på lidt over 100 
mio.kr., og jeg forventer, at 
den bliver øget med samme 
bemanding.

■

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!

??
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Seminar med Claus Møller:

Hold øje med nye 
kundegrupper
Af journalist Erik Kruse

– I stedet for hele tiden at 
tale om krise var det fint, at 
Claus Møller satte fokus på 
både at tænke positivt og 
de alternative muligheder, 
vi har, siger FUT-medlem 
Steen G. Jensen, direktør 
hos Bygma i Støvring.

Her tænker han også på 
nye kundegrupper, som i 
dag går andre steder hen 
og – uden at gå i detaljer – 
køber en række af de varer, 
byggemarkeder og trælast-
handlere også fører.

Øje for nye muligheder
– Vi skal hele tiden udvikle 
os, og vi har selv nogle 
klare mål for, hvad vi skal 
nå inden for en vis tidsho-
risont og justerer natur-
ligvis vores omkostninger 
afhængig af tiderne. Lige 
nu når vi næppe op på 
samme aktivitetsniveau som 
tidligere år, men netop der-
for bør vi have øje for nye 
muligheder og være parate 
til at forandre os, før det 
er for sent, og gerne nå ud 
til en bredere kundekreds. 
Der sker jo stadig en masse 
positive ting ude i marken, 
som vi skal være åbne over-
for…

Fælles mål
Loyalitet og kommunika-
tion var et par af de nøgle-
ord, Claus Møller nævnte 
flere gange, og som Steen 
G. Jensen genkender.

– Vi har helt klart fokus 
på, at medarbejderne føler 
sig godt tilpas i daglig-

dagen, og at de forskellige 
teams bliver endnu bedre 
til at arbejde sammen. 
Huset er en helhed, og her 
er kommunikation et vig-
tigt led, som vi også lagde 
stor vægt på i de tider, hvor 
det gik stærkt. Alt bliver 
kommunikeret videre, så 
alle har en bred viden – 
også om de mål, vi bør nå.

– Claus Møller kom vidt 
omkring, og selv om han 
berørte flere emner, man 
har hørt om før, var det 

fint at få dem genopfrisket. 
Dels satte det tanker i gang 
om, at her er et område, du 
skal have lidt mere fokus 
på i hverdagen, og dels styr-
kede det troen på, at det vi 
gør, er det rigtige.

■

- Vi skal hele tiden udvikle os og have øje for 
nye kundegrupper, siger direktør Steen G. Jensen, 
Bygma i Støvring.
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Af journalist Erik Kruse

– I forhold til andre for-
retninger hører byggemar-
kederne til dem, der har 
de største tab i omsætning, 
hvilket naturligt hænger 
sammen med, at bygge-
sektoren er i krise, og ikke 
opvejes af, at der er stadig 
flere gør-det-selv folk. Hele 
branchen er ramt af den 
opbremsning, der er sket i 
forbruget siden efteråret. 
Jeg mener dog, at der er 
tale om et forbigående 
fænomen, siger direktør i 
Retail Institue Scandinavia, 
Bruno Christensen.

– Selv om de fleste kun-
der har midlerne til at 
købe, er de usikre og ven-
ter med at gå ud i større 
investeringer måske af frygt 

for arbejdsløshed. Utryg-
hed skaber rygter og er 
klart selvforstærkende. De 
byggemarkeder, som klarer 
sig bedst, er dem, som er 
mest aggressive i forhold 
til markedsføring. Her står 
kæderne stærkest, fordi de 
både har ressourcerne og 
kontakten til de leverandø-
rer af mærkevarer, der skal 
være med til at betale mar-
kedsføringen. Det ses også 
på bundlinjen.

Ifølge Bruno Christensen 
har vi i Danmark byggemar-
keder nok til 15-20 mio. 
mennesker, og i det lys for-
venter han, at der vil ske en 
reduktion.

– De, der bliver tilbage, 
er de store og stærke kæder 
som Bauhaus, der udbygger 
med nogle gigantiske huse, 

– Hvor der i dag er omkring 470 byggemarkeder, skønner jeg, at 
der i løbet af de næste to år vil forsvinde 50-100 byggemarkeder. 
Især de mindre og selvstændige. Det siger Bruno Christensen, 
direktør i Retail Institute Scandinavia.

men snart er dækket godt 
ind i Danmark, ligesom 
Stark, XL-BYG og Silvan, 
der er i gang med at tilpas-
se butiksnet og sortiment 
for at komme stærkere til-
bage til deres kerneproduk-
ter frem for dagligvarer. En 
tendens, der er generel for 
byggemarkederne. 

– Der er virkelig sket 
nogle strukturændringer i 
branchen de seneste to-tre 
år – uden at glemme Jem 
& Fix og Harald Nyborg, 
som også gør det godt. 
Men i forhold til kunderne 
er det også nødvendigt, at 
butikkerne er veltrimmede, 
at varerne præsenteres ind-
bydende og at medarbej-
derne er stærke i salg.

Bruno Christensen tør 
ikke give et bud på, hvor 

mange byggemarkeder, vi 
kommer ned på, men han 
spår, at en række af de min-
dre og mellemstore vil for-
svinde eller bliver købt op.

– Mens vi havde højkon-
junktur, var der plads til 
alle, men nogle vil knække 
halsen på den priskrig, der 
er i gang. Hvor der i dag 
er omkring 470 byggemar-
keder, skønner jeg, at der 
i løbet af de næste to år vil 
forsvinde 50-100 byggemar-
keder – især de mindre og 
selvstændige. Det hænger 
også sammen med, at ban-
kerne ikke længere er så 
villige til at spænde et sik-
kerhedsnet ud under for-
retninger med en vigende 
omsætning.

■

   Branchen og krisen:   Branchen og krisen:

Farvel til flere 
byggemarkeder

– Mens vi havde højkon-
junktur, var der plads til 
alle, men nogle vil knække 
halsen på den priskrig, der 
er i gang. Det hænger også 
sammen med, at bankerne 
ikke længere er så villige til 
at spænde et sikkerhedsnet 
ud under forretninger med 
en vigende omsætning, 
siger Bruno Christensen.
Foto: Stefan Kai Nielsen/
EKKO/Polfoto.
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  En ung rejser ud:

Ophold på et 
svensk savværk
FUT støttede i 
efteråret 2008 
Kim Jakobsen, 
Roslev, i for-
bindelse med et 
savværksophold 
i Sverige. Kim 
kvitterer her 
med en rejse-
beskrivelse.

Søndag den 17. august 
2008 kørte jeg mod Sverige, 
mere præcist Säter.

Mandag ved middagstid 
havde jeg pakket ud på det 
vandrerhjem, jeg skulle 
bo på, og blev derefter vist 
rundt på Säters Ångsåg AB, 

hvor jeg skulle arbejde de 
næste to måneder.

Jeg fandt hurtigt ud af, at 
det var nogle utroligt ven-
lige og hjælpsomme men-
nesker, jeg skulle arbejde 
med.  Sproget var selvfølge-
lig lidt af en barriere, men 
når jeg sad og talte med 
kun én person gik det nu 
meget godt.

De første uger brugte jeg 
megen tid på at følge med i 
de forskellige arbejdsopga-
ver rundt om på savværket. 
Indimellem var jeg også 
med oppe i det gamle sned-
keri for at kløve træ til strø-
er eller terrassebrædder.

Fik set det hele
Senere kom jeg til at hjæl-
pe meget i ’justerverket’, 
som er det sted, hvor træet 
bliver sorteret i længder 
og kvaliteter. Jeg hjalp 
selvfølgelig ikke med at sor-
tere, da man skal have en 
uddannelse for at gøre det, 
men jeg pakkede hele pak-
ker træ ind og kørte også 
nogle gange maskinen, som 
stablede træet inden det 
blev pakket ind. I det hele 
taget prøvede jeg mange 
forskellige ting - og det, 
jeg ikke kunne få lov til at 
prøve på grund af sikker-
heden, fik jeg al den tid til 
at kigge på, som jeg havde 
lyst til. Positivt var det også, 
at de ofte gav sig rigtig god 
tid til at forklare mig en 
masse, og ikke bare havde 
travlt med at arbejde.

Savværket i Säter er et 
lille savværk, men i modsæt-
ning til mange andre sav-
værk, som prøver at være så 

moderne som muligt, kører 
Säter stadig med en gam-
mel lodret sav i stedet for 
en rundsav. Grunden til det 
er, at man ved denne meto-
de får bedre udnyttelse af 
splinten i træet. Savværket 
saver nemlig hovedsageligt 

Et træs forvandling – fra
skov til bearbejdet produkt;
et fascinerende forløb...

Vandrerhjemmet i Säter.
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Hvorfor ikke blive
en del af løsningen?

Hvis du er elev indenfor salg, kontor eller lager er det en god idé
at blive medlem af det faglige fællesskab. For kun 95 kroner om måneden bliver du

sikret i dit elev- og arbejdsforhold, og samtidig får du en række fordele. 
Og så er det endda fradragsberettiget!

Ring på telefon 70 11 45 45 og hør nærmere, eller tjek ind på www.bygogbo-hk.dk

HANDEL
BYG & BO

Landsforeningen for byggemarkeder, trælasthandlere og møbelbutikker ra
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de gode stammer uden for 
mange knaster. Normalt 
vil et så lille savværk ikke 
kunne overleve, men fordi 
de er så gode til at save træ 
i kvaliteten u/s (den bedste 
kvalitet), kan det lade sig 
gøre, for det er der gode 
penge i.

Jeg er glad for, at jeg fik 
muligheden for at følge en 
produktion, som på mange 
måder foregår som den 
gjorde for mange år siden.

Med i skoven
Matts Karls arbejder for 
Vida Wood, som er en slags 
indkøbsforening af træ fra 
skovene. Selvom han ikke 
arbejder for Säter har han 
sit kontor der, da han ind-
køber det meste af træet.

Jeg var med Matts nogle 
dage i skoven for at lære 
om hans arbejde, der 

Krisen rammer også de, der vil ud
Finanskrisen, som raser over hele verden for tiden, 
har mange konsekvenser på mange områder i vores 
hverdag. Det kan FUT-medlem Anders Brandt 
Schmidt fra Esbjerg tale med om. Anders havde 
ansøgt FUT-Fonden om en donation i forbindelse 
med et uddannelsesforløb i England, hos en af Eng-
lands største trægrossister.

Men efter accept på en donation fra FUT-Fonden 
måtte Anders se i øjnene, at der også i England skulle 
spares penge – det planlagte ophold blev i sidste øje-
blik aflyst fra engelsk side på grud af besparelser.

blandt andet består i at 
besigtige skove, udregne 
antal kubik og kvalitet og 
til sidst at give et tilbud 
til ejerne. Det var utrolig 
spændende og frit arbejde, 
som alle naturelskere kun i 
deres vildeste fantasi kunne 
drømme om.

I fritiden spillede jeg 
håndbold i Borlänge, som 
ligger en lille halv times 
kørsel fra Säter. Jeg gik 
også nogle gange en tur i 
skoven, for naturen der-
oppe er helt fantastisk og 
fascinerende! 

Jeg havde en kollega, 
som gik op i jagt, og derfor 
fik jeg muligheden for at 
komme med på både ande-
jagt og elgjagt. 

Og selvom jeg ikke har 
jagttegn, så var det utroligt 
spændende, og jeg var så 
heldig at se en elg blive 
nedlagt på nærmeste hold.

Jeg vil aldrig glemme 
de to måneder. Først og 
fremmest på grund af alt 
det, jeg har lært, men ikke 
mindst på grund af natu-
ren. Jeg planlægger alle-
rede at tage derop igen til 
sommer for at hilse på alle.

Kim Jakobsen Elgjagt – en blodig oplevelse.
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Jesper Bendix kom i lære 
hos Høst & Lehmann i 
1965 og blev meldt ind i 
FUT samme år. Jesper for-
tæller livligt om de gamle 
dage, hvor en arbejdsuge 
var på 47 timer – og der var 
ikke noget, der hed en gaf-
feltruck. Den kom først til 
sent i 1966. Alt hvad man 
fik hjem blev håndaflæsset 
og sat på plads med det 
samme. Man havde teams, 
som var ansat på akkord. 
Det tog aflæsningsholdet to 
en halv time at tømme et 
helt læs ’støbebrædder’.

Hestepasningstillæg
Bendix (som han kendes 
af mange i branchen) erin-
drer også, hvordan han 
skulle udbetale hestepas-
ningstillæg til chauffører-
ne, skønt man ikke havde 
flere heste hos Høst & Leh-
mann. Tillægget dækkede 
dog over, at chaufførerne 
skulle sørge for, at lastbiler-
ne altid var pæne og præ-
sentable. Jo, man gik meget 
op i at have et godt image 
over for kunderne.

Fra 1969 til 1974 var 
Bendix hos I. Theilgaard, 
hvorefter han skiftede til 
Collstrop Dansk Træim-
prægnering, hvor han var 
indkøbschef, indtil den tid-
ligere direktør Hans Hen-

tid, hvor et ord var et ord, 
og de personlige relatio-
ner bandt aftaler sammen. 
FUTs udsendte fornem-
mer en smule vemod, når 
Bendix taler om de gamle 
dage, men også en enorm 
stolthed.

Plej dit netværk
Bendix fortæller, at han 
altid har plejet sit netværk 
– ’som man åbenbart kal-
der det i dag’. Han ved 
godt, at IT og moderne 
forretningsførelse har stor 
betydning, men man skal 
ikke kimse af sine person-
lige relationer.

Bendix har været med-
lem af FUT siden elev-
tiden, og han er af den 
klare overbevisning, at 
FUTs stærkeste side er, at 
foreningen går på tværs 
af de forskellige brancher 
og indkøbskæder. Han har 
altid kraftigt opfordret sine 
egne elever til at melde sig 
ind i FUT. Godt nok kan 
vi være konkurrenter, men 
derfor kan vi jo også godt 
lære af hinanden. Og det 

er da også hændt, at vi har 
hjulpet hinanden fortæller 
han smilende.

FUTs udsendte fik i løbet 
af samtalen en masse sjove 
og personlige historier fra 
Bendix’ lange liv med træ, 
men de var alle ’off the 
record’. Jeg er dog sikker 
på, at hvis man støder på 
ham, så er han altid frisk 
med en sjov anekdote, der 
kan inspirere de ’unge’.

En travl hverdag og tid 
til familien har betydet, 
at Bendix kun har nået at 
være med på nogle få af 
FUTs ture. Men han regner 
med, at han nu får tid til at 
deltage ved frokosterne i 
Tivoli for 50+’erne.

FUTs udsendte vil afslutte 
denne hyldest til manden, 
der har haft et helt liv med 
træ, med hans skønne 
livscitat: ’Træ er som men-
nesker. I ungdommens vår 
er de venstredrejede, og 
når de bliver lidt ældre, så 
er de i midten og vokser 
ret. Når de bliver gamle, 
bliver de højredrejede.’

Annette Maktabi, FUT.

Det var tiden, fristes man til at sige, 
når Jesper Bendix fortæller FUTs 
udsendte om sit liv med træ.

Et liv med træ

rik Nissen inviterede ham 
på en god frokost. Her blev 
Bendix overtalt til at kom-
me tilbage til I. Theilgard.

Kendt ansigt
Siden den 1. december 
1977 og frem til i dag har 
Bendix været et kendt 
ansigt hos kunder og 
leverandører.  I 1974 blev 
I. Theilgaard opkøbt af 
Superbyg og blev kendt 
som Theilgaard Superbyg. 
Senere droppede man 
Theilgaard-navnet, og træ-
lasten gik nu under navnet 
Superbyg. I dag kendes træ-
lasten som Superbyg-Stark.

Bendix var forvalter, 
senere indkøber. Han over-
tog stillingen som leder af 
håndværkerekspeditionen. 
I 1981 blev han salgschef. I 
1986 blev han salgsdirektør 
og senere underdirektør. 
Fra 1990 og frem til 2006 
har han været indkøbs- og 
lagerchef. Ansvaret for 
kørslen var også hans, og 
på den måde blev ringen 
sluttet – selv om der ikke 
var heste mere.

I 2006 valgte Bendix at 
blive seniormedarbejder. 
Hans meget store erfaring 
og ikke mindst hans enor-
me kontaktnet gør ham til 
en værdifuld person for 
Stark. Bendix er fra den 

FUT-interview:
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ByggeBasen har gennemgået 
en designmæssig og teknologisk 
ansigtsløftning og er nu:

✔  Teknologisk ✔  Mere
up-to-date     brugervenlig

✔  Designmæssigt ✔  Lettere at søge
mere tidssvarende      oplysninger i

Nu med e-learning!
Lær at benytte ByggeBasen optimalt, 
når DU har tid.

Tjek det ud på www.byggebasen.dk
– tømmerhandelens on-line produktkatalog!

Du kan få yderligere information om ByggeBasen hos TUN på tlf. 45 80 78 77, tun@tun.dk

ByggeBasen har fået nyt ansigt

Uddannelsesfonden 
Østdanske Trælasthand-
leres Dispositionsfond 
af 1987, ØTD, blev i 
1987 blev stiftet af træ-
lasthandlere organiseret 
under Trælasthandle-
runionen-TUN i Øst-
danmark.

Fondens formål er at 
yde økonomisk støtte 
til uddannelse af med-
arbejdere og ledere i 
TUNs medlemsforret-
ninger i Østdanmark, 
ligesom som fonden 
yder støtte til personer, 
der har arbejdet i TUNs 
medlemsforretninger i 
Østdanmark som chef 
eller overordnede funk-
tionærer, eller sådanne 
personers enker eller 
uforsørgede børn.

ØTD-Fondens udgangs-
punkt er, at uddannelse 
ikke kun er et spørgsmål 
om større branchekund-
skab, men også om at opnå 
større glæde i det daglige 
arbejde. Fonden ønsker 
derfor ved økonomisk støt-
te at bidrage til øget uddan-
nelse og videreuddannelse 
af medarbejdere og ledere i 
TUNs medlemsforretninger 
i Østdanmark og dermed 
sikre branchen fagligt vel-
funderede og glade medar-
bejdere – også i fremtiden!

ØTD-fonden yder således 
støtte til ansatte i TUNs 
medlemsforretninger i Øst-
danmark, der har ønsker 
om en bestemt uddannelse, 
videreuddannelse eller 
ophold i udlandet, de ikke 
selv har økonomien til.

ØTD-Fonden – en genvej
til din videre udvikling!

For at øge kendskabet til 
ØTD-Fonden har fonden 
nu fået sin egen hjemme-
side – www.otd-fonden.dk – 
hvor man blandt andet kan 
læse om fondens formål, 

hvordan der kan søges øko-
nomisk støtte samt hvem, 
der tidligere har modtaget 
støtte. ØTDs rejselegater 
kan du læse mere om på 
www.jegviludnu.dk.
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 Konkurrence:

Vis os dit FUT
I FUT har vi en målsætning 
om, at vi skal bidrage til 
den almene uddannelse i 
brancheforhold for vores 
medlemmer. Men uddan-
nelse kommer bedst, når 
man har det sjovt – og hel-
digvis viser de evalueringer, 
som vi modtager, når vi 

har afholdt vores arrange-
menter og ture, at det har 
I haft! 

Vi er mere end 1200 
medlemmer i FUT, som 
alle deltager og yder efter 
forskellige opfattelser til at 
gøre vores gode forening 
god!

Indsend inden 5. august 2009 til rhe@fut.dk eller pr. post til 
FUT v/Ronny Hermansen, Vestre Ringvej 10, 8600 Silkeborg

For at vi alle kan få inspi-
ration og glæde ud af vores 
medlemskab, har vi fået 
den idé at spørge dig om, 
hvad det er der gør det 
sjovt for lige netop dig at 
være medlem af FUT?

Vi laver derfor en sjov 
lille konkurrence, hvor du 

• fortælling om en sjov episode 
på en af vores ture,

• billeder som viser en god oplevelse med 
dels læring og dels godt kammeratskab, 

• et sjovt foto af vores medlemsblad 
i en uventet sammenhæng,

• eller andre sjove ting, som du vil 
dele med dine medmedlemmer.

Kort sagt - gå i gemmerne, 
slip fantasien løs og ind-
send dine oplevelser, sjove 
episoder og påfund. Vi vil 

så i fremtidige udgaver af 
FUT-bladet bringe dine ople-
velser, og der vil være spæn-
dende præmier til de bedste.

har mulighed for at vise dit 
engagement i FUT:

Indsend historier, bil-
leder eller andet, som du 
forbinder med FUT og de 
gode oplevelser, som du 
har haft med vores for-
ening.

Det kunne være:

Det ka’ godt 
være, at der bliver 

løjet lidt på billederne. 
Men til gengæld er det 

sjovt...
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Besøg på Svanholm Gods
En anderledes oplevelse:

Svanholm Gods er et sted lidt ud 
over det sædvanlige, og vi har fra 
FUTs side derfor arrangeret en 
spændende rundvisning på stedet

Svanholm Gods ligger i 
naturskønne omgivelser i 
Horns Herred – 55 km fra 
København, 12 km fra Fre-
derikssund og nær Skibby
i Hornsherred. Besøget
finder sted tirsdag den
9. juni 2009 kl. 18.30.

Svanholms 415 ha forde-
ler sig på 230 ha agerbrug, 
ca. 130 ha skov og ca. 55 
ha søer, eng, bygninger og 
park. Godset drives i dag 
udelukkende efter økologi-
ske principper.

I 1978 blev Svanholm 
omdannet til et storkollek-
tiv, og i dag er godset hjem 
for omkring 85 voksne og 
56 børn samt et varierende 
antal gæster. De er en blan-
det flok med flere nationa-
liteter, faglærte, ufaglærte, 
mellemuddannede, akade-
mikere og pensionister.

...fortsættes på næste side

skifttag.dk

568-588/0409
568-588/0409999999

Renovering med 
miljøvenlige , stærke 
og vedligeholdelsesfrie 
byggematerialer
Få råd og vejledning 
på www.skifttag.dk, 
når Eternit® tag samt gavle,
sternbrædder mv. skal skiftes



Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47436-
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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Besøg på Svanholm Gods
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 28. MAJ 2009!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i besøget på 
Svanholm Gods
tirsdag den 9. juni 
2009 kl. 18.30

Svanholm Træemballage 
og Trælast
Svanholm Træemballage og 
Trælast producerer og leve-
rer emballage til en række 
industrivirksomheder i 
hovedstadsområdet og på 
Sjælland. Ligeledes produ-
cerer de butiksinventar og 
er I dag leverandør til en 
række store butikskæder.

Svanholms agerbrug
Svanholms agerbrug hører 
til blandt pionererne inden 
for økologien og var med til 
at starte Økologisk Lands -
forening i 1981. I 1990 
blev de sidste marker på 
Svanholm Gods omlagt til 
økologisk drift.

Svanholms skov
Godsets skove består sam-
menlagt af 140 ha skovareal 
fordelt på det sammenhæn-
gende skovområde Juliane-

høj Skov og Parkskoven, 
som omgiver godset, Kro-
strup Skov, Saltsø Skov og 
en række andre områder 
(mose, eng mv.). 

Fakta om Svanholm
Svanholm kollektivet er grundlagt ud fra et ønske 
om at skabe et mere helt liv og få indflydelse på egen 
arbejdssituation og dagligdag.

På Svanholm forsøger man at tilstræbe en grøn 
levevis. Det betyder blandt andet, at næsten al mad 
er økologisk dyrket og hjemmelavet. Man er selvforsy-
nende med de fleste grønsager, mælkeprodukter, brød 
og oksekød.

Svanholm har en stor vindmølle, som leverer 
omtrent lige så meget strøm, som kollektivet forbru-
ger, og alt madaffald komposteres. Svanholm har eget 
vandværk og egen spildevandsrensning.

Besøg på Svanholm Gods 
fortsat fra side 17:

DATO OG STED
Tirsdag den 9. juni 2009
kl. 18.30

Svanholm Gods
Svanholm Allé 2, 4050 Skibby

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 28. maj 2009

INFO
Glenn Johansen, tlf. 3094 4251
gje@fut.dk

LINKS
www.svanholm.dk
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Fabriksvej  .  Pindstrup  .  8550 Ryomgård  .  Tel. 8974 7474  .  Fax 8974 7496  .  novopan@novopan.dk  .  www.novopan.dk

Basis for høj kvalitet

Hver eneste NOVOPAN spånplade er resultatet af mange års erfaring og knowhow kombineret
med et optimeret produktionsapparat, råvarer af højeste kvalitet og løbende produktudvikling.

Det er din garanti for, at du til enhver tid arbejder med det allerbedste grundlag
for en stærk og holdbar løsning. Så bestil ikke bare spånplader, bestil NOVOPAN.

Studietur 
Sverige 2009
Årets tur er for alle, men 
henvender sig især til elever 
samt nye i branchen.
Vi skal op til de store sven-
ske skove og få indsigt i 
træ, og hvordan det forar-
bejdes.

Hos Tarkett besøger vi 
deres savværk i Hanaskog 
og bliver vist rundt på 
fabrikken. Næste dag gæl-
der det et besøg på Södra’s 
savværk.

På tredjedagen skal vi 
blandt andet se, hvordan 
man overfladebehandler 
profilbrædder hos GLM. 
Her skal vi også høre om 

brandimprægnering og
ludbehandling.

Program
Mandag den 15. juni til 
onsdag den 17. juni 2009. 
Vi mødes på banegården 
i Fredericia mandag kl. 
07.00.

Næste stop/opsamlings-
sted bliver Københavns 
Hovedbanegård, hvor vi 
mødes kl. 09.45.

Så kører vi direkte op til 

Tarket Sommer AB i Hana-
skog, hvor vi ca. kl. 12.30 
bydes på frokost.

Tirsdag starter vi på et 
af  Södra’s savværker. De vil 

tage os med ud i skoven, 
så vi kan se, hvordan de 
arbejder.

...fortsættes på næste side



Tilmeldingskupon...

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

47436-
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
Sverige
Fra mandag den 15. juni kl. 07.00 til 
onsdag den 17. juni ca. kl. 20.00.

MÅLGRUPPE
Alle FUT-medlemmer, men specielt 
velegnet for elever og nye i branchen.
Og husk, at elever har GRATIS med-
lemskab af FUT.

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

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

TILMELDING
Senest 26. maj 2009

INFO
Annette Maktabi, tlf. 4245 9966
ama@fut.dk

Michael Jakobsen, tlf. 2034 8590
mja@fut.dk

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i Studietur
Sverige 2009.

❑ Enkeltværelse
 (tillæg kr. 650,-)

❑ Faktura ønskes

❑ Erhvervsrejsefor-
 sikring (kr. 165,-)
 CPR-nr.:
____________________

Studietur Sverige 2009
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 26. MAJ 2009!

fortsat fra side 19:

Studietur
Sverige 2009

Onsdag skal vi besøge 
GLM i Veddinge AB, og 
efter en frokost vil turen 
igen gå mod Danmark. Vi 
håber på at kunne være i 
København ved 17-tiden. 
Bussen kører så videre til 
Fredericia.

Der bliver naturligvis en 
masse skønne sociale arran-
gementer og underholden-
de indslag, som vi pt. ikke 
kan løfte sløret for.

Følg med på www.fut.dk, 
hvor du også kan tilmelde 
dig årets oplevelse!

Generelt
Turen vil i år koste kr. 
925,- pr. person. Prisen 
inkluderer bustransport 
fra Fredericia/København 
samt transport under hele 
turen, morgenmad tirsdag 
og onsdag samt aftensmad 
mandag og onsdag. Evt. rej-
se til/fra Fredericia/Køben-
havn er for egen regning.

Bindende tilmelding skal 
indsendes/betales til FUT 
senest 26. maj 2009. Du 

kan indbetale beløbet på 
Nordea konto 2237 1519 
394 665. Husk tydelig angi-
velse af deltagernavn, med-
lemsnr. og arrangement. 
Du er ikke tilmeldt turen, 
før vi har registreret din 
indbetaling.

Tillæg for enkeltværelse 
i to nætter kr. 650,-. Da 
turen er at betragte som 
en erhvervsrejse, gælder 
det gule sygesikringsbevis 
ikke. Tjek derfor, om din 
arbejdsgiver har en rejse-
forsikring. Hvis det ikke er 
tilfældet, kan denne tegnes 
separat. Husk at krydse 
af på kuponen, hvis du 
ønsker at tegne erhvervsrej-
seforsikring (pris kr. 165,-, 
Europæiske Rejseforsikring 
for personer under 25 år). 

Husk også at oplyse CPR-nr. 
ved tegning af erhvervsrej-
seforsikring.

Det anbefales for en sik-
kerheds skyld at medbringe 
både gult og blåt sygesik-
ringsbevis.

Du vil modtage bekræf-
telse på din tilmelding 
samt program og delta-
gerliste umiddelbart efter 
tilmeldingsfristen. Har du 
spørgsmål til turen, kan 
du kontakte FUTs rejsear-
rangører, Annette Maktabi 
eller Michel Jakobsen.

Tak til alle de virksom-
heder, der har gjort det 
muligt for FUT at plan-
lægge dette års flotte rejse-
program.

■

Hele ’rejseholdet’ fra Sverigesturen 2008.
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Få og små knaster 
på de synlige
overflader
Outlines vinduer og facadedøre er fremstillet af finger-

samlede elementer. Det betyder at knaster, revner og

harpikslommer er skåret fra, så der kun er få og små

knaster på synlige overflader. Det giver minimal risiko

for harpiksudtræk. Fingersamlingerne sikrer desuden

en god formstabilitet og homogene vinduer.

Vi tænker på natur,
dyr og mennesker.

Fabriksvej 4 · 9640 Farsø · Telefon +45 97 21 60 00
Fax +45 97 21 60 77 · www.outline.dk

Ansvarlig skovdrift
SW-COC-003340

© 1996 FSC

  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!

@
Nyheder fra FUT

direkte på din mail!

Få sidste nyt om FUTs arrangementer 
– virksomhedsbesøg, studierejser, 
elev-events m.m. – samt anden rele-
vant information fra DIN forening... 
direkte på din mail!

Bliv opdateret før de andre, få tip om 
nye arrangementer, bliv mindet om til-
meldingsfrister etc.

Det er nemt at melde sig til. Du skal 
bare klikke ind på

www.fut.dk



Tilmeldingskupon...

47436-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!
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Kom med FUT på besøg i 
Skuespilhuset i København
Fredag den 26. juni 2009 
kl. 16.15 arrangerer FUT 
en rundvisning i det nye 
Skuespilhus i København, 
med mulighed for afslutte 
rundvisningen med en dej-
lig middag i husets Restau-
rant Ofelia.

Det Kongelige Teaters 
nye Skuespilhus rummer 
tre scener – store scene 
med plads til 650 tilsku-
ere, en mindre fleksibel 
scene, som rummer ca. 
250 tilskuere, og til sidst en 
prøvesal med mulighed for 
indretning til en mindre 
intim scene med plads til 
100 tilskuere. Derudover 
indeholder skuespillerhuset 

prøvefaciliteter, montage-
hal, publikumsfoyer og for-
skellige backstagefaciliteter.

Rundvisningen varer ca. 
fem kvarter, og vi tilbyder i 
forlængelse af rundvisnin-
gen middag på Restaurant 
Ofelia, der som en del af 
Skuespilhuset har en dejlig 
udsigt over Københavns 
Havn.

Rundvisningen er gratis, 
hvorimod deltagelse i mid-
dagen efterfølgende koster 
kun kr. 250,00 pr. deltager 
eksklusive drikkevarer.

Du er naturligvis som 
FUT-medlem velkommen 
til at tage en ledsager med 
til arrangementet. Bemærk, 

DATO OG STED
Fredag den 26. juni 2009
kl. 16.15-17.30

Skuespilhuset
Sct. Annæ Plads 36,
1250 København K

PRIS
Selve rundvisningen er gratis.
Deltagelse i den efterfølgende middag 
på Restaurant Ofelia koster kr. 250,- 
pr. person ekskl. drikkevarer.

TILMELDING
Senest 8. juni 2009.

INFO
Søren Kroer, tlf. 2161 0655
skr@fut.dk

LINKS
www.skuespilhus.dk

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i besøget i 
Skuespilhuset fredag 
den 26. juni 2009.

❏ Ønsker at deltage i 
den efterfølgende mid-
dag. Tilmelding er først 
gældende, når der er 
indbetalt kr. 250,- pr. 
person til Nordea konto 
2237 1519 394 665 
med tydelig angivelse 
af navn, medlemsnr. og 
arrangement.

Besøg i Skuespilhuset
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

at hurtig tilmelding kræves 
på grund af et begrænset 
antal pladser.

Brug dette arrangement 
til at netværke med dine 
kolleger – og husk, at lige 
rundt om hjørnet fra Skue-
spilhuset ligger Nyhavn 
med mange spændende 
tilbud sådan en fredag som-
meraften…

Seneste tilmelding 
er mandag den 8. juni, 
enten via www.fut.dk eller 
med kuponen herunder. 
Såfremt du ønsker at del-
tage i middagen, er din 
tilmelding ikke bindende, 
førend din betaling er ind-
gået på FUTs konto.
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Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

Navn på evt. ledsager:
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

Fra onsdag den 6. maj 2009 kan du på www.fut.dk tippe 3 rigtige
og deltage i konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand

Sidste frist for svar er mandag den 15. juni 2009

Vinderne af sidste runde: Finn Bjørn-Hansen Jeppe Maltesen Nadja Hübschmann
 2700 Brønshøj 2830 Virum 6510 Gram

Kære læsere af FUT-bladet
Som I sikkert ved, er FUTs sekretariatssekretær ansat 
hos TUN og ‘udlånes’ venligst af TUNs direktør, Palle 
Thomsen, til at hjælpe FUT med det daglige arbejde.

Da aftalen kom i stand, var det ’kun’ TUN og FUT, 
der skulle holdes styr på, men med den driftige chef, 
TUN har, har dette stille og roligt ændret sig gennem 
de senere år.

Palle Thomsen ønsker at skabe synergieffekt og for-
dele for alle i vores branche. Det betyder, at kontoret 
her nu ikke kun huser TUN og FUT, men også tager 
sig af ByggeBasen.dk, byg-e.dk samt Fondene for TUN 
og Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond.

Det er de samme personer, der tager telefonen, men 
det er ikke alle, der kan svare på spørgsmål om alle 
foreningerne. Det vil derfor være dejligt, hvis du – når 
du ringer hertil – lige nævner, hvilken forening du 
gerne vil have fat i. Det vil lette vores arbejde og give 
dig en bedre og hurtigere service. På forhånd tak for 
din hjælp. Forårshilsner fra TUN & Co.

Nyt fra FUT-sekretariatet
Kender du nogen, som 
undrer sig over, at de 
ikke får FUT-bladet mere? 
Måske har de glemt at beta-
le deres kontingent? Eller 
at melde flytning?

På www.fut.dk er der altid 
mulighed for at opdatere 

sine medlemsoplysninger. 
Man kan også ringe til 
FUT-sekretariatet på tlf. 45 
80 78 77. Så får vi rettet 
oplysningerne.

NB! FUTs sekretariat 
holder sommerferielukket i 
ugerne 30 og 31.

+ popcorn og sodavand!

Hvad skrev FUT
om for 23 år siden?

Læs de gamle FUT-blade
på hjemmesiden!

Kan nogen måske huske, at der i 1986 på 
Mommark Handelskost skole var et kursus, 

som tilbød FUTer at blive i stand til 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.

Se og læs de gamle blade
på www.fut.dk
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Der er lagt op til et
aktivt efterår med bl.a.:

Vinsmagning, Hvidovre og Nordjylland

Besøg i Dansk Designcenter og Tivoli

Studietur Danmark 2009

‘Vild med dans’, Sjælland

Lerdue/bueskydning

Efteråret 2010:
FUT Stortur til Canada

Studietur Sverige 2009
15.06.2009-

17.06.2009
26.05.2009

Annette Maktabi

Tlf. 4245 9966

Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877

Besøg på Svanholm Gods
ved Skibby

09.06.2009 28.05.2009
Glenn Johansen

Tlf. 3094 4251

Besøg i Det Kongelige Teaters
nye Skuespilhus

26.06.2009 08.06.2009
Søren Kroer

Tlf. 2161 0655


