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Mouritzen
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Sekretær
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8600 Silkeborg
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Glenn E. Johansen
PR-ansvarlig

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

Årets sidste FUT-blad er ensbetydende med, at året går på hæld og at vi med 
hastige skridt nærmer os julen. Dermed er årets generalforsamling, som blev 
afholdt af Timberman i Hadsund, vel overstået, og i denne forbindelse vil 
FUTs bestyrelse og undertegnede endnu engang gerne takke Keld Jensen og 
Timberman for deres værtsrolle.

FUT vil i 2010 fortsat satse på sociale arrangementer. Vi har med stor succes 
set den opbakning, der har været til de af vores arrangementer, hvor network-
ing har været kodeordet. FUT skal hele tiden være på forkant med udviklin-
gen, så I medlemmer vælger at bruge jeres kostbare fritid på vores arrange-
menter. Derfor vil jeg gerne opfodre alle de medlemmer, der har ideer til nogle 
spændende arrangementer, til at kontakte os. 

FUT-bladet vil i det kommende år blive temainddelt, og dette vil forhåbentligt 
udmønte sig i et endnu bedre blad. Temaet for blad 1-2010 vil være klima og 
miljø. 

FUTs bestyrelse og undertegnede vil gerne takke de to afgåede medlemmer af 
bestyrelsen for deres store indsats. Claus Wiuff for fem års dedikeret arbejde 
for FUT, de sidste år som formand, og Anders Bilstrup, der nu efter fire års 
virke for foreningen takker af. På hver deres måde har de sat deres aftryk 
i FUT. Samtidig siger FUTs bestyrelse goddag til to nye medlemmer, Nadja 
Hübschmann og Martin Andersen. Jeg ser frem til at bringe FUT videre med 
den nykonstituerede bestyrelse.

FUTs Stortur 2010 vil bringe de rejsende til Canada. Turen vil løbe af staben 
til september, og I kan glæde jer til at læse nærmere om denne spændende tur 
i de kommende udgaver af FUT-bladet.

FUTs nye tiltag bliver lanceringen af FUT Erhvervsklub, hvor vi på general-
forsamlingen i Hadsund præsenterede oplægget. Vi håber på i FUT at kunne 
etablere en erhvervsklub med bred opbakning og støtte fra alle aktører i bran-
chen. Dermed kan vi i FUT forsætte arbejdet med branchens elever og unge, 
så de får uddannelse og et bredt socialt netværk. Et arbejde, som forhåbentlig 
kan holde dem i branchen.

Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et 
godt nytår!

Michael B. Jakobsen
formand

Forsidefotos – Fodbold: Csaba Peterdi. Flag: Suljo. Dreamstime.com

Michael Jakobsen
Formand

Kirkegade 91
9460 Brovst
Tlf. 2496 3435
mja@fut.dk

Søren Kroer
Næstformand, kasserer

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

Annette Maktabi
PR-ansvarlig

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

Nadja Hübschmann

Strengevej 8
6760 Ribe
Tlf. 2273 6647
nhu@fut.dk

Martin Andersen

Østergade 36, st.
8700 Horsens
Tlf. 2179 2003
man@fut.dk
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Generalforsamling 2009 
hos Timberman
Lørdag den 7. november 2009 var mere end 50 FUT’er 
mødt op i de flotte omgivelser i Mariager Golfklub, 
hvor Timberman Danmark A/S var vært for årets 
generalforsamling.
Traditionen var ændret lidt 
i år med en sen start kl. 
11.00 om formiddagen, så 
også medlemmer langvejs 
fra kunne deltage.

Efter velkomsten gik man 
straks i gang med selve 
generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Generalforsamlingen star-
tede med at vælge direktør 
Keld Jensen fra Timberman 
som dirigent, og han takke-
de for valget. Herefter kon-

staterede han, at general-
forsamlingen var rettidigt 
indkaldt, og gav så ordet til 
formanden Claus Wiuff.

2. Beretning 2008/09
FUT lægger i dag endnu 
et år til foreningens lange 
historie, som strækker sig 
helt tilbage til 1951.

Bestyrelsen bestræber sig 
altid på at skifte mellem 
Øst- og Vestdanmark, når vi 
hvert år skal finde en loka-
litet for generalforsamlin-
gen. I forlængelse af sidste 

års generalforsamling med 
Odsgard som vært i Arken i 
Ishøj, passede det mig glim-
rende, at vi nu lykkedes 
med Timberman og årets 
generalforsamling. Jeg vil 
gerne benytte denne lejlig-
hed til at takke Keld Jensen 
for det gode og målrettede 
samarbejde, vi har haft gen-
nem dette forløb. Tak for 
de naturskønne rammer, 
du har stillet til rådighed 
på denne dag.

En stor tak skal der også 
lyde for det flotte fremmø-
de til dagen i dag. Det er 

altid noget, der kan begej-
stre bestyrelsen, da arrange-
menter generelt tager den 
samme tid at arrangere, 
om der så kommer ti eller 
– som her – 60 deltagere. 
Et hjerteligt velkommen 
også til de nominerede til 
årets Fagprøvepris.

Det forgangne funktions-
år har vi hovedsageligt 
brugt på hovedemnet 
”Fremtiden for FUT” samt 
ændringer i foreningens 
arrangementsprofil. 

Foreningens fremtid
Foreningens fremtid er 
noget, der har ligget os 
meget på sinde, da FUT 
som den øvrige branche 

...fortsættes næste side
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skal være vågen og hurtig 
i omstillingen for at tackle 
fremtidens udfordringer.

Som vi senere skal 
berøre, var medlemstal-
let ultimo august 2009 på 
1167. Det er en nedgang på 
100 medlemmer i forhold 
til sidste år. Jeg skal i denne 
forbindelse nævne, at dette 
lige så meget er et udtryk 
for, at vi er blevet mere 
hårde i sorteringen af ikke 
betalte kontingenter, hvor 
vi ikke mere spilder tiden 
på at rykke medlemmer, 
men i stedet får produceret 
nogle gode aktiviteter m.m.

Medlemstallet er ikke 
faretruende for foreningen 
på kort sigt. Dog er tenden-
sen meget klar og i nedad-
gående retning – i øvrigt 
som i alle andre foreninger. 
Som modtræk til denne 
tendens har vi i bestyrelsen 
udarbejdet en hensigtser-
klæring i samarbejde med 
HKs underafdeling for byg-
gematerialer, kaldet Byg & 
Bo.

HK Byg & Bo
I Byg & Bo er alt byggemar-
kedspersonale organiseret, 
og medlemstallet er ca. 
4500.

Disse medlemmer ligger 
lige i FUTs målgruppe. Her 
er tale om salgspersonale 
på lige fod med det vi ken-
der fra trælaster og bygge-
markeder landet over. Dog 
er virksomhedsprofilen her 
måske en smule anderledes 
end den, vi typisk kender 
fra den del af markedet, 
som indtil nu har været det 
almindelige FUT-medlems 
arbejdsplads. Dog finder 
jeg det meget klart, at disse 
gamle handelsmønstre er 
under kraftig forandring i 
et turbulent marked, hvor 
alle kigger sig omkring 
for at finde løsningen på, 
hvordan vi hver især bedst 
klarer os gennem en van-
skeligt tid.

Rent arrangementsmæs-

sigt følger Byg & Bo HKs 
arbejdspolitiske aktiviteter, 
såsom lønforhandlingskur-
ser m.m., og ifølge deres 
vedtægter må der ikke laves 
sociale arrangementer, 
hvorved der allerede her 
er klare synergier for sam-
arbejdet. Vi har i FUT gen-
nem tiden også afprøvet 
disse arbejdspolitiske arran-
gementer uden større held, 
og nu har vi så muligheden 
for at tilbyde en mere faglig 
korrekt uddannelse på det-
te område – uden de store 
økonomiske risici, dette 
naturligvis medfører.

Det store spørgsmål i 
hele dialogen med Byg & 
Bo har været arrangements-
delen og betaling herfor. 
Her har vi desværre ikke 
kunnet komme udenom 
HKs stramme vedtægter. 
Komprosmiset blev her en 
annonceaftale til FUT-bla-
det som gengæld.

Hensigtserklæringen er 
indgået og skal drøftes igen 
primo 2011. Vi har det mål 
at se de første Byg & Bo 
medlemmer til FUT-arran-
gementer i 2010. Slutteligt 
skal jeg endnu en gang 
præcisere, at FUT ikke er 
ved at blive en politisk for-
ening. Det har I hermed 
bestyrelsens helt klare ord 
for.

Økonomi og arrangementer
På økonomisiden er vi nu 
klar med en ændret annon-
cestruktur for FUT-bladet. 

Kort fortalt ønsker vi flere 
mindre annoncører for 
ikke at være alt for sårbar 
i fremtiden. Vi stifter FUT 
Erhvervsklub umiddelbart 
efter generalforsamlingen 
i dag.

På arrangementssiden 
har funktionsåret 2008/09 
bekræftet bestyrelsen i, at 
foreningens medlemmer 
ønsker gode og sociale 
arrangementer af højeste 
kvalitet. På dette punkt er 
vi kommet langt; dog kræ-
ver det en kraftig afvejning 
af det enkelte arrangement 
i forhold til antal deltagere 
samt økonomien heri. Også 
her er tendensen meget 
klar – jo mere kvalitet, jo 
flere deltagere. Dette er 
meget tydeligt, og denne 
linie vil blive fulgt frem-
over.

På økonomisiden laver 
vi fremover samtidig den 
ændring, at vi nu kun kører 
elevturene til Sverige og 
Danmark skiftevis hvert 
andet år.

På totaløkonomien i 
foreningen generelt er 
jeg meget taknemmelig 
for de donationer, vi har 
modtaget i det forgange år. 
Denne opbakning er yderst 
vigtig for hele bestyrelsen i 
en udfordrende tid. Tak for 
bidragene.

Kriseramte studieophold
Branchens elever og unge 
mennesker har som altid 
haft høj prioritet for besty-

relsen. I det forgangne 
funktionsår hjalp vi Kim 
Jakobsen, Roslev, videre på 
vej til hans savværksophold 
i Sverige.

Ydermere var vi i dialog 
med andre unge medlem-
mer, som dog måtte kon-
statere, at den økonomiske 
afmatning, som hele verden 
oplever for tiden, også satte 
en stopper for netop deres 
ture. Disse medlemmer 
måtte alle blive hjemme af 
denne årsag.

Jeg kan kun opfordre alle 
til at til at søge hjælp fra 
FUT i alle former – og start 
gerne med lidt inspiration 
på www.jegviludnu.dk

En tak skal der også lyde 
til fagskolerne i Odder og 
Mommark for det gode 
samarbejde vi har. Dette 
er af meget høj betydning 
for os som bestyrelse både i 
dag og fremadrettet. 

Tak skal der også lyde til 
FUT-bladets annoncører.

Tak for ordet.

3. Fremlæggelse af det 
reviderede regnskab
En stolt kasserer, Søren 
Kroer, fremlagde regnska-
bet, som udviste et omsæt-
ningsindeks på ca. 95 i 
forhold til det forgangne 
år, samt et overskud på kr. 
32.122,-.

Der var ingen spørgsmål 
til regnskabet.

fortsat fra side 3:

Et kig op mod Mariager Fjord 
Golfklubs klubhus, der var ramme 
om årets generalforsamling.
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Tjek www.skifttag.dk når du skal udskifte tag, 
gavle, sternbrædder mv. med stærke, miljøvenlige og 
vedligeholdelsesfrie byggematerialer

4. Fremlæggelse af budget 
og visioner for 2009/2010
Efter formandens beret-
ning og fremlæggelse af 
regnskab og budget, hvor 
der bl.a. blev præsenteret 
den nye erhvervsklub, som 
er omtalt andetsteds i dette 
blad, fremlagde den kom-
mende formand for FUT, 
Michael Jakobsen, bestyrel-
sens visioner for det kom-
mende funktionsår.

Visionerne omfattede føl-
gende punkter:

• Fastholdelse af medlems-
tallet, herunder videreud-
vikling af foreningen

• Tættere samarbejde med 
fagskolerne, med fokus 
på sociale arrangementer 
for at anskueliggøre vær-
dien af FUT-medlemskab

• Byggepladsbesøg
• Sociale arrangementer 

med udgangspunkt i 
medlemmernes fritidsin-
teresser

• Fortsat styrkelse af FUT-
bladet via faste temaer

• Øget indsats omkring at 
hjælpe unge mennesker 
ud i verden

• TUN BYG 2010
• Stortur 2010
• 50+ arrangement
• BYG & BO
• FUT Erhvervsklub

Der vil i det kommende 
år blive sigtet imod at fast-
holde de samme indtægter 
som i det forgangne år, 
og der regnes med et nul 
resultat.

5. Behandling af indsendte 
forslag
Keld Jensen konstaterede, 
at der ikke var indkommet 
nogle forslag til generalfor-
samlingen, hvorefter man 
gik videre til dagsordenes 
næste punkt.

6. Valg af bestyrelse
Formand Claus Wiuff samt 
Anders Bilstrup var ikke 
på genvalg, og bestyrel-
sen forslog derfor Nadja 

Hübschmann fra Stark i 
Ribe samt Martin Andersen 
fra Stark i Horsens som 
kandidater. Da der ikke 
var andre kandidater, blev 
de begge valgt med stort 
bifald.

7. Valg af suppleanter
Der var ikke umiddelbart 
nogle kandidater til supple-
antposterne, og generalfor-
samlingen pålagde derfor 
bestyrelsen selv at udpege 
de nødvendige suppleanter.

8. Valg af revisor
De to siddende revisorer, 
Nick Rønsner og Peter 

Lenarth Landergren, som 
havde gjort et fortrinligt 
arbejde i det afsluttede 
regnskabsår, modtog begge 
genvalg, og da der ikke var 
modkandidater, blev de 
begge valgt med forsamlin-
gens bifald.

9. Eventuelt
Under eventuelt var der 
enkelte, der tog ordet, 
specielt vedrørende den 
nye erhvervsklub, som der 
blev udtrykt stor anerken-
delse for. Keld Jensen fra 
Timberman samt Bjarne 
L. Johansen fra Træinfor-
mation gav begge udtryk 
for, at de gerne vil deltage i 
erhvervsklubben.

Yderligere sagde Bjarne 
L Johansen, at det kon-
tingent, som FUT i dag 
betaler for medlemskab hos 
Træinformation, vil blive 
annulleret, således at Træ-
information på den måde 

...fortsættes næste side

Læs om de nye 
bestyrelses -

medlemmer på
 næste side
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bidrager til FUTs aktivite-
ter. Bestyrelsen siger mange 
tak!

Herefter sluttede selve 
generalforsamlingen, og 
Timberman var vært ved en 
dejlig frokost.

Blodbøgen
Umiddelbart efter froko-
sten var der traditionen tro 
plantning af blodbøg, som 
denne gang blev sat i roug-
hen på hul 1 på den smukt 
anlagte golfbane ved Mari-
ager Fjord. Og som Keld 
Jensen sagde, så vil han 
mangt en gang mindes den 
dag, hvor han var vært for 
FUTs generalforsamling.

FUTs Fagprøvepris 2009
Så gjaldt det årets fagprøve-
pris, hvor der fra henholds-
vis Mommark Handelskost-
skole og Handelsfagskolen 

fortsat fra side 5:

i Odder var nomineret seks 
opgaver, som var blevet 
gennemlæst og bedømt af 
fagprøvekomiteen, der i år 
bestod af Thomas Stoltz, 
STARK Holbæk; Palle 
Thomsen, TUN; Bent Wol-
der Mortensen, HK/Byg; 
Iwan Hansen, XL Byg Vejle 
Trælasthandel, og Claus 
Wiuff, FUT.

Komiteen har som tidli-
gere bedømt fagprøverne 
ud fra nogle klart define-
rede kriterier, og der var 
enighed om, hvordan de 
nominerede skulle place-
res. Resultat blev:

1. præmien på 10.000 kr. 
gik til Ali Reza Bamdali, R. 
Riisfort A/S, for opgaven 
”Forbo Furniture Lino-
leum”.

2. præmien på 7.500 kr. 
gik til Daniel Dalum-Lar-
sen, DLH a/s, for opgaven 
”Salgsmanual 2009”.

3. præmien gik til Jacob 
Rødkjær Nielsen, Bygma 
Bindslev, for opgaven ”Kan 
du stoppe vinden – Win 
Win KAN!”.

FUT ønsker såvel vinder-
ne som de øvrige nomine-
rede tillykke.

Også en stor tak til fag-
prøvekomiteen for arbejdet 
med at bedømme årets 
opgaver.

Læs mere om de tre vin-
dere på de følgende sider.

Underholdende foredrag
Efter at den officielle del 
af generalforsamlingen var 
vel overstået, kom Torbjørn 
Jørgensen fra firmaet Lyt 
& Lær (www.lytoglaer.dk) 
og holdt et meget under-
holdende indlæg omkring 
hvordan man ud fra en psy-
kologisk tilgang til emnet 
kan forebygge stress, både 
på det personlige plan, 
men også som virksomhed 
og leder.

Et af de vigtigste bud-
skaber var at træffe nogle 
valg – og så stå ved dem. 
Det kunne eksempelvis 
være, at hvis det er lidt 
trægt at komme i gang om 
morgenen, så skal du bare 
anerkende, at det job du 
har, er dit valg, og du kan 
dermed kun selv medvirke 
til at få det bedste ud af det 
ved at acceptere det – så 
mød udfordringerne med 
et åbent sind. Dette gælder 
også din kone/mand!

Da Torbjørn Jørgensen 
havde underholdt i en 
god times tid, var det slut 
med de indendørs akti-
viteter. Efterfølgende var 
der mulighed for at gå en 
runde på den fantastisk 
beliggende golfbane ved 
Mariager Fjord.

Glenn Johansen

Nadja Hübschmann
Jeg hedder Nadja 
Hübschmann og jeg arbej-
der til daglig hos STARK 
Ribe, bedre kendt som 
”Stampemøllen”, hvor 
jeg er sælger i et internt 
team, der både ekspederer 
prof’er og private.

Jeg bor sammen med min 
kæreste i Lustrup ved Ribe. 
Jeg er opvokset i træbran-
chen, da mine forældre 
har Tiset Hegn- og Flag-
stangindustri ved Gram, så 
branchen er ikke fremmed 
for mig.

Jeg glæder mig til nogle 
spændende år og mange 
gode timer med FUT.

Martin Andersen
Mit navn er Martin 
Andersen, og jeg er 
bosiddende i Horsens. 
Jeg er 28 år og arbejder 
som sælger ved Stark 
Stjernholm/Kalkværket, 
hvor jeg til dagligt sidder 
med salg til håndværkere 
og intern koordinering.

Jeg ser frem til fire 
spændende år i FUT, 
og jeg håber, at Nadja 
og jeg kan bidrage med 
en masse nye input til 
de kommende blade og 
arrangementer.

Velkommen til to nye 
bestyrelsesmedlemmer

Læs den afgåede formands farvel på side 9

Den traditionelle blodbøg 
til generalforsamlingens 
vært blev plantet i roughen 
på hul 1 i Mariager Fjord 
Golfklub.



1. Må vi høre lidt om dig 
selv?
Jeg er 22 år og bor i Århus 
N. Da jeg var to år kom 
jeg til Danmark fra Iran. 
Jeg arbejder hos R. Riisfort 
A/S som intern sælger, og 
det har jeg gjort i tre år. I 
min fritid er jeg sammen 
med min kæreste og mine 
kammerater. Derudover 
går jeg til fitness og spiller 
computer. 

Jeg er en ydmyg og hjælp-
som person. Jeg er meget 
målbevidst, og jeg giver 
altid alt, hvad jeg har i mig 
for at nå mine mål.
  
2. Hvordan er du blevet mod-
taget på arbejdspladsen, efter 
du har vundet prisen?
Alle mine kolleger var 
meget stolte over min pla-

cering. De kom alle og 
ønskede mig tillykke, og 
det var tydeligt at de var 
glade på mine vegne. 
Specielt min kollega Lars 
Nielsen var meget stolt, og 
derfor lavede han nogle 
forskellige overraskelser til 
mig for at vise det.

3. Vil du blive i branchen 
eller skifte – og hvorfor?
Jeg vil blive hos Riisfort, så 
længe jeg kan. Denne virk-
somhed har gjort utrolig 
meget for mig, og jeg vil 
gøre alt hvad jeg kan for at 
gengælde det. 
  
4. Hvad er dine fremtids-
planer i branchen?
Jeg er stadig meget ung, og 
jeg kan derfor udvikle mig 
meget mere både fagligt og 

personligt. Jeg kunne godt 
se mig selv nå langt i denne 
branche, og jeg glæder mig 
til at se, hvad den fører 
mig til. Jeg er dog åben for 
andre veje i fremtiden, og 
kun tiden kan vide, hvor 
jeg ender med at udfolde 
mig.

5. Hvad siger dine kamme-
rater om den branche, du er 
en del af? Har det inspireret 
nogle af dem til selv at vælge 
den?
Jeg har kammerater, som 
allerede er i branchen. 
De som ikke er, arbejder 
i andre spændende bran-
cher. Skulle det ske, at de 

vil prøve noget nyt, er træ-
lasten i deres overvejelser.

6. Hvad skal FUT gøre, for 
at du og dine kolleger vil gøre 
brug af foreningen?
FUT skal være bedre til at 
tage fat i folk og informere 
dem om foreningen. I de 
to år jeg var elev, hørte jeg 
kun om FUT én gang, hvor 
det blev nævnt, at der var 
en tur til Sverige, som jeg 
kunne deltage i. Eleverne 
skal helt klart have mere 
info om FUT, så de er med 
helt fra starten af. FUT skal 
også have fat i de mange 
direktører rundt omkring 
i landet. De har nemt ved 
at informere deres medar-
bejdere om foreningen og 
få dem til at tilmelde sig 
arrangementerne.

Vi skal simpelthen vide, 
hvorfor vi skal være med-
lem af foreningen, og hvad 
fordelene er ved det.

Meget af dette blev nævnt 
på generalforsamlingen, så 
FUT er på rette vej.

Årets fagprøveprisvindere:

1. pris – Ali Reza Bamdali
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Trægulve
- dit naturlige valg

moland byggevarer a/s . tlf.: +45 96 14 50 00 . e-mail: moland@moland-skive.dk . www.moland-skive.dk

● Høj service og kvalitet 
● Dag til dag levering
● Direkte levering på byggeplads - uden merpris



1. Må vi høre lidt om dig 
selv?
Jeg er en frisk og udad-
vendt fyr på 21 år, der har 
været elev hos DLH fra 
2007 til 2009.  Jeg har i 
en kortere periode været 
udstationeret i Vietnam for 
at tilegne mig kendskab til 
eksportdelen i DLH, og har 
efter endt elevtid nu søgt 
nye veje.

I min fritid går jeg på 
jagt, spiller golf og er sam-
men med venner og fami-
lie. Jeg nyder at opholde 
mig i naturen og holder 
meget af at kommunikere 
og blive inspireret af andre 
mennesker – en af grunde-
ne til, at jeg søgte en elev-
stilling som salgsassistent 
hos DLH.

Jeg er ikke bange for 
nye udfordringer og ser 
meget lyst på tingene, trods 
finanskrise og andre ubeha-
geligheder, der præger min 
tidligere branche generelt. 

Jeg synes, det er vigtigt 
med optimisme og åben-
hed – hvilket Vietnam lærte 
mig – for vi er jo ikke dår-
ligere end vores modstan-
dere, det handler bare om, 
at vi spiller bedre sammen 
og tror på den fælles ånd. 
Hvilket også er en ting, 
der interesserer mig, nem-
lig faglitteratur omkring 
virksomhedsstrukturer og  
branding strategier, dog 
ikke noget jeg studerer 
andet end på fritidsniveau.
  
2. Hvordan er du blevet mod-
taget på arbejdspladsen, efter 
du har vundet prisen?
Jeg ved jeg ikke, hvordan 
de hos DLH har taget 
imod, at deres elev igen-
nem to år har vundet 
andenprisen, men jeg 
kunne forestille mig, at de 
er godt tilfredse med mit 
resultat og ønsker mig et 

stort tillykke. Men da sam-
arbejdet er ophørt i august 
2009, har jeg ikke hørt 
spor. Jeg ved dog, at de er 
bekendt med, at jeg har 
modtaget prisen, og det er 
vel det vigtigste.

Det er selvfølgelig trist 
ikke at kunne få lov til at 
prøve at implementere de 
forslag, jeg kom med i min 
opgave, men som markedet 
er nu, tror jeg ikke, at det 
havde været tiden til dette. 
I øjeblikket er der nok kun 
ét skud i bøssen til at finde 
den rigtige strategi, og det 
er jeg nok ikke den rette til 
at affyre, men jeg håber, at 
det vil gå DLH godt, og at 
den nye direktør i stolen vil 
gøre en god og solid ind-
sats for at bevare markeds-
positionen og DLH som 
virksomhed.
  
3. Vil du blive i branchen 
eller skifte – og hvorfor?
Jeg er selv kommet videre, 
idet jeg blev optaget på 
Københavns Universitet 
med jura som studieret-
ning, og det er jeg fore-
løbig rigtig glad for. Men 
efter sådan et skulderklap, 
hvor man bliver tildelt en 
præmie for at have belyst et 
spændende emne inden for 
trælastbranchen, så bliver 
man lidt i tvivl om man nu 
alligevel har valgt rigtigt.

Dog sker der ikke noget 
ved at prøve at udfor-
ske forskellige grene af 
erhvervslivet og uddannel-
sessektoren – det kan kun 
øge ens horisont og indsigt 
i tingene.

Jeg bibeholder mit gode 
humør og ser trygt frem-
tiden i møde.
  
4. Hvad er dine fremtids-
planer i branchen?
Som nævnt er jeg ikke i 
branchen mere, men jeg 

har aldrig fortrudt min 
elevtid hos DLH. Alt det 
gode, jeg har fået med i 
bagagen – såsom venner for 
livet, kendskab til en spæn-
dende branche, følelsen af 
at være udstationeret og en 
personlig udvikling – kan 
man ikke læse sig til. Det 
ville jeg aldrig have undvæ-
ret, og det er så også ekstra 
fedt at få det sidste klap på 
skulderen ved tildelingen 
af andenprisen.  

5. Hvad siger dine kamme-
rater om den branche, du er 
en del af? Har det inspireret 
nogle af dem til selv at vælge 
den?
Jeg har gjort noget for at 
fremhæve branchen over 
for mine kammerater og 
fortalt dem om, hvilken 
fantastisk branche det er 
at vokse op i og træde sine 
første erhvervsskridt hos. 
For her er der professio-
nalisme, lang livserfaring 
hos kollegerne og et bræn-
dende ønske om at lære fra 
sig.  Det kan godt være, at 
gennemsnitsalderen er lidt 
højere i trælastbranchen 
end i andre spændende 
brancher, men det skal 
man bare vænne sig til, så 
er den i vinkel.

6. Hvad skal FUT gøre, for 
at du og dine kolleger vil gøre 
brug af foreningen?
Jeg må indrømme, at FUT 
med sine aktiviteter hjælper 
nyankomne til branchen 
godt i gang og giver dem 
en fin introduktion til, 
hvilket sammenhold der 
kan skabes, og hvilket stort 
netværk, man lige pludselig 
kan begynde at bevæge sig 
rundt i.

Men for at deltagelsen 
i FUTs arrangementer og 
arbejde skal blive bedre 
generelt, er det vigtigt, at 
arrangementerne ligger på 
nogle hverdage i sommer-
halvåret, for der har folk 
ofte mere energi og lyst til 
at deltage. Og så skal aktivi-
tetsprogrammet for et år ad 
gangen være tilgængeligt 
allerede i januar, så folk 
kan planlægge, hvad de 
ønsker at deltage i og hvad 
de måske kan overveje, når 
man kommer lidt tættere 
på.

Det er også vigtigt, at 
de ældre kolleger gør den 
nyankomne opmærksom 
på, at arrangementerne er 
alle tiders sted til at finde 
folk med ligestillede inte-
resser, og hvor viden og 
erfaring gratis gives videre.

En anden ting kunne 
være, at man anførte mere 
tydeligt, hvem arrangemen-
tet henvender sig til – er 
det de unge, de lidt ældre 
eller er det 55+, så med-
lemmerne har en idé om, 
hvem det er der kan finde 
på at dukke op, for man 
er jo nok lidt forsigtig og 
genert lige i starten.

Årets fagprøveprisvindere:

2. pris – Daniel Dalum-Larsen
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1. Må vi høre lidt om dig 
selv?
Jeg bor i Sindal med min 
forlovede og min søn 
på tre måneder. Efter 
endt elevtid var der ikke 
arbejde nok til mig, så jeg 
har ikke arbejdet inden 
for branchen siden. Jeg 
arbejder pt. som maskin-
passer på en fiskefabrik.
  
2. Hvordan er du blevet mod-
taget på arbejdspladsen, efter 
du har vundet prisen?
Jeg havde min tidligere 
chef med til jeres arrange-
ment, og han blev glad og 
stolt. Ligeledes lykønskede 
mine tidligere kolleger mig, 
da jeg mandag, kom med 
kage til kaffen i Bygma.
  
3. Vil du blive i branchen 
eller skifte – og hvorfor?
Jeg har pt. fast arbejde 
med en god løn og trives 
godt der. Ved ikke, om jeg 
vender tilbage til branchen, 

da jeg synes den er meget 
usikker.
  
4. Hvad er dine fremtids-
planer i branchen?
Inden jeg fik at vide, at 
der ikke var råd til at 
beholde mig efter endt 
elevtid, var mine frem-
tidsplaner, at jeg ville spe-
cialisere mig meget mere 
i forskellige produkter, 
samt forsøge at få arrange-
ret, at jeg kunne komme 
ud og følge en tømrer på 
forskellige opgaver, så jeg 
derved fik endnu bedre 
forståelse omkring bygge-
processen.

Årets fagprøveprisvindere:

3. pris – Jacob Rødkjær Nielsen

Min sidste kommentar i 
FUT-bladet – og tak for 
fem gode, spændende, 
lærerige og yderst interes-
sante år – skal  være en 
opfordring til alle om at 
overveje muligheden for 
at yde en indsats i FUTs 
bestyrelse.

Min tid i bestyrelsen 
har på alle måder overgå-
et de vildeste tanker jeg 
hidtil havde haft omkring 
dette arbejde. Kontakt 
allerede i dag FUTs besty-
relse for en videre dialog 
omkring arbejdet. 

 Foruden alle de gode 
opgaver, som følger med 

bestyrelsesarbejdet, vil 
jeg gerne benytte denne 
lejlighed til fremhæve 
det venskab og det sam-
menhold, som jeg har 
oplevet i FUTs  bestyrelse 
gennem årene. Heri lig-
ger svaret på overhovedet 
at bruge den tid på arbej-
det, som det kræver – ved 
siden af et normalt job. 
Tak til bestyrelsen for en 
super tid sammen med 
jer alle!

En sidste tak skal gå til 
alle de personer, som jeg 
har haft et godt samarbej-
de med gennem årene.

Claus Wiuff

Tak for nu!

Besøg

VIDEN · FAGLIGHED · PROFESSIONALISME

TUN BYG 2010
- Byggebranchens 

mødested!

Læs mere på www.tunbyg.dk

Arrangør: Trælasthandlerunionen-TUN, tlf. 45 80 78 77, tunbyg@tun.dk

16. - 19. marts 2010
Fredericia Messecenter

Fri adgang for fagfolk 
Åbent dagligt kl. 10.00 – 17.00

Viden, faglighed og professionalisme vil være 
i højsædet, når TUN BYG 2010 åbner dørene til 
det fuldt besatte, 25.000 m2 store udstillings-
areal i Fredericia Messecenter den 16. marts 
2010.
Det er her, du kan orientere dig om de bed-
ste, de helt nye og de mest effektive bygge-
produkter og -løsninger samt se sidste nyt 
inden for klima, energi og miljø i byggeriet.
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Ny stor kampagne:

Use Wood Right
Træets Arbejdsgivere har 
taget initiativ til en fælles 
nordisk klimakampagne 
rettet mod de unge, som 
bekymrer sig om klima-
forandringerne. Træets 
Arbejdsgiveres medlem-
mer kan hjælpe med at 
gøre kampagnen til en 
succes.

Med kampagnen ”Use 
Wood Right” går træin-
dustrien i dialog med de 
unge for at få dem til 
at tænke over de mate-
rialer, de bruger i deres 
hverdag – og sætte fokus 
på træ som et klima-
venligt produkt. For de 
unge spiller en vigtig 
rolle, når det gælder 
om at påvirke forbrug 
og vanetænkning.

TAs medlemmer skal 
aktiveres 
Derfor er det vigtigt, at 
alle TAs medlemmer 
bruger deres netværk 
og fortæller om denne 
kampagne til samar-
bejdspartnere, med-
arbejdere, familie og 
venner, så vi får træets 
klimavenlige budskab 
ud til så mange så 
muligt op til COP15, 
klimatopmødet i 
København.

Fotokonkurrence
Use Wood Right kampag-
nen skydes i gang med en 
fotokonkurrence, en kort 
film på nettet samt hjem-
mesiden www.usewood-
right.com. Konkurrence-
deltagerne skal uploade et 
billede af sig selv og deres 
yndlingsting af træ  fra gry-
deskeer til stavkirker. 

Billederne bliver vist på 

facaden af Industriens Hus 
under COP15-konferencen 
i København i december 
2009. Vinderen af fotokon-
kurrencen får en rejse til 
København for to personer 
med tre overnatninger og 
lommepenge betalt. 

Det er muligt at få til-
sendt logo til kampagnen, 
som kan lægges på med-
lemmernes egen hjemme-
side og gøre reklame for 
kampagnen.

Fra kampagnens hjemmeside, www.usewoodright.com, hvor du kan læse
meget mere om kampagnen og de mange tilknyttede aktiviteter.
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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
sc

hg
ra

fi
k.

dk

Tirsdag den 29. septem-
ber lagde FUT vejen for-
bi Superwood i Hampen.

Her havde de frem-
mødte medlemmer en 
rigtig branchedag med 
en masse god debat. 
Eftermiddagen rummede 
en grundig teoretisk gen-
nemgang af produktet 
samt afsluttende rundtur 
i produktionen.

FUT takker Superwood 
for et vel tilrettelagt pro-
gram og en lærerig efter-
middag.

Claus Wiuff

Spændende 
besøg hos 
Superwood

Glimt fra besøget hos Superwood.
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FUT Erhvervsklub bakker op om FUTFUT Erhvervsklub 
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
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FUT Erhvervsklub bakker op om FUTbakker op om FUT
Nærmere information hos Glenn Johansen, tlf. 3094 4251
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Når et år slutter, og et nyt år skal til at begynde, er det tid til at evaluere det år, der er gået – og det er der-
med også tid til at se, om man kan 
gøre noget anderledes.

Dette er naturligvis også sket i FUT, og derfor lancerer vi fra årsskiftet 
FUT Erhvervsklub.

FUT Erhvervsklub bliver en klub, 
hvor alle som ønsker at bidrage til 
foreningens forsatte virke, vil kunne give deres støtte. Det oplagte bud 
er naturligvis tømmerhandlere og 
leverandører til tømmerhandlere, 
som i det daglige har glæde af for-
eningens aktiviteter.

Rent praktisk skal et medlem af 
erhvervsklubben bidrage med kr. 
2.795,- ekskl. moms pr. år, og for 
dette beløb får vedkommende sin 
virksomheds logo/slogan præsente-
ret i årets fire FUT-blade.

Bliv medlem af
FUT Erhvervsklubfra starten

Vi håber og forventer, at branchen 
som helhed vil give foreningen 
opbakning til dette initiativ, såle-
des at FUT også i fremtiden kan 
bidrage positivt til uddannelse af 
unge og andre nyankomne i bran-
chen. Derudover vil vi ved hjælp fra 
FUT Erhvervsklub få mulighed for at fortsætte de traditionelle elevture 
til henholdsvis Danmark og Sverige, samt alle de øvrige såvel sociale 
som faglige arrangementer,  således at medlemmerne på tværs af virk-
somhederne får et så bredt netværk så muligt.

Skulle du være interesseret i at bli-
ve medlem, kan du kontakte enten 
Glenn Johansen eller Annette Mak-
tabi i FUTs bestyrelse – nærmere 
kontaktdetaljer kan du se på side 2
i dette blad.

Vi glæder os til at byde dig velkom-
men som medlem.
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diskuteret, hvilke af afte-
nens vine der var bedst, 
og hvilken mad de 
enkelte vine bedst ville 
akkompagnere.

Efter endt vinsmag-
ning drog vi i samlet 

flok ind til spisning på 
Cafe Visa inde i Aalborg, 
hvor den gode stemning 
fortsatte.

Der kunne sagtes have 
været flere FUT-medlem-
mer til denne spændende 
aften. De der havde valgt 
at bruge en fredag aften 
på en forrygende vin, blev 
bestemt ikke skuffede. En 
pragtfuld, lærerig og hyg-
gelig vin-aften!

Michael Jakobsen

En vin-aften 
i Aalborg
Otte engagerede FUT-medlemmer var 
fredag den 23. oktober mødt op til en 
forrygende vinaften i Sigurd Müllers 
vinhandel i Aalborg.
De fremmødte blev mødt af 
en topmotiveret foredrags-
holder – Bendix Hansen. 
Vinrejsen gennem verdens 
vine startede kl. 18.00 og 
sluttede kl. 20.45, hvorefter 
alle deltog i fællesspisning 
inde i byen.

Vi startede aftenen med 
et glas champagne af en 
fremragende kvalitet, en 
Pol Roger Reserve brut. 
Bendix Hansen kunne 
berette, at denne cham-
pagne var blevet valgt til 
”husets champagne” i 
det store nye operahus i 
København.

Derefter var der rundvis-
ning i selve butikken og på 
lageret – med over én mil-

lion flasker vin. Der findes 
flasker i alle prisniveauer 
– fra ca. 25 kr. flasken til 
20.000-25.000 kr. pr. flaske, 
og til tider endnu dyrere 
flasker!

Derefter blev vi vist ind i 
konferencelokalet, hvor vi 
blev præsenterer for alle de 
herlige vine, vi skulle smage 
i løbet af aftenen, som bød 
på hele tre hvidvine, fire 
rødvine og en portvin.

Hvidvine:
• 2004 Riesling Cuvée 

Frédéric Emilie F.E. Trim-
bach Alsace

• 2008 Sauvigion Blanc, 
Cloudy Bay, New Zealand

• En uden for “kategori”

Ja, det blev de FUT-medlemmer, som 
valgte ikke at deltage i vinsmagnin-
gen i Aalborg den 23. oktober (se 
omtalen herover).

De som havde valgt at tage turen 
til Aalborg, fik helt klart en meget 
anderledes aften end de sædvanlige 
intellektuelle vinsmagningsarrange-
menter, man ellers så ofte støder på.

Vi fik en aften fyldt med god vin 
og spændende information, leveret 
af en indlevende mand, som helt 
klart elsker vin.

Vi fik også en god diskussion om, 
hvad der gør en vin god. En diskus-
sion som selv ikke vineksperten him 
self kunne afgøre – for som han 
sagde: ”Smag er individuel”.

Vores foredragsholder – Bendix 
Hansen fra Sigurd Müllers Vinhan-
del – er en underholdende mand 
med en viden svarende til 40.000 
bogsider (og ikke kun 40.000 af de 
kedelige sider!), så der var nok viden 
at dele ud af.

Det skal siges, at Bendix Hansen 
trods sin store viden ikke selv mener 
at være vinekspert, og det kunne 
mærkes gennem hele aftenen. På 
intet tidspunkt blev der talt ned til 
selv et vin-kvaj som undertegnede.

Snydt igen-igen i Aalborg!
14 dage efter tog vi – dvs. os kvikke 
FUT-medlemmer – igen til Aalborg. 

Denne gang til FUTs generalfor-
samling. Igen et arrangement, som 
begejstrede de fremmødte. Synd 
igen for de, som ikke ville være med.

Har du ikke deltaget i et FUT-
arrangement før – eller er det bare 
lang tid siden, du sidst var med – så 
snyd ikke dig selv i 2010. Foruden 
underholdning og viden er FUTs 
arrangementer networking på høje-
ste plan. En ting, som du så absolut 
ikke må snyde dig selv for i disse 
tider.

Vel mødt til næste arrangement. 
Måske ses vi?

Marianne Mouritzen

Snydt igen – og igen!

Rødvine:
• 2007 Gigondas Les

Hauts de Montmirail, 
Domanine Brusset 
Rhone

• 2005 Napanook, Napa 
Valley, USA

• 2006 Hacienda Monaste-
rio Crianza, Ribera del 
Duero Spanien

• 2004 Amarone, 
Scriani,Veneto Italien

Portvin:
• 1998 Fonseca Guimara-

ens, Vintage Port

Som aftenen skred frem, 
steg stemningen blandt de 
fremmødte FUT-medlem-
mer, hvor der livligt blev 
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Nyportstræde 2A · 4600 Køge · Tlf. 5663 0017
 www.bergstentimber.dk · info@bergstentimber.dk

Efter mere end 23 år i DLH viderefører Morten 
Bergsten nu i eget firma salg af nordisk trælast 
til tømmerhandlere i Danmark.

Et team med mange års erfaring sidder klar til
at give dig de bedste betingelser i forhold til dine 
kunders krav og ønsker.

Vi har valgt en række attraktive samarbejds-
partnere i Sverige og Finland – og kan tilbyde dig 
et sortiment tilpasset netop din forretning.

Vi glæder os til at høre fra dig.

• Individuelle løsninger, der sænker
din kapitalbinding

• ”Pick a pack” system med stærke
logistikløsninger

• Vores know-how sikrer dig den rigtige
kvalitet – til den rigtige pris

Din nye leverandør
af nordisk trælast

Besøg på en
utraditionel byggeplads
I uge 10 vil du få mulighed 
for at opleve en af de mere 
utraditionelle byggepladser 
i Danmark.

I samarbejde med AGJ 

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!

??

Pitzner vil vi torsdag den 
11. marts besøge en større 
dansk medicinalvirksom-
hed, som er ved at få byg-
get knap 3000m2 kontor 

til hele deres europæiske 
salgsstyrke.

Mere info følger i næste 
blad.

Sæt X i 
kalenderen:



FUT Stortur 2010 vil blive 
afholdt i efteråret 2010, 
og vores fastlagte destina-
tion vil være Vancouver, 
Canada.

Turen bliver netop i den-
ne tid tilrettelagt i detaljer, 
og vi forventer at kunne 
præsentere den færdige 
plan for turen i det første 
blad i det nye år.

Dog kan vi allerede nu 
fortælle, at vi i samarbejder 
med Moelven Danmark 
omkring turen, og nogle af 

de ture/besøg, vi arbejder 
med, er blandt andet en 
hvalsafari-tur, et besøg på 
et canadisk savværk, som 
opskærer og forarbejder 
cedartræ, samt et besøg i 
Whistler skiområdet, hvor 
der ligeledes i 2010 vil blive 
afholdt Vinter-OL.

Allerede nu kan man kon-
takte Søren Kroer fra besty-
relsen, såfremt man ønsker 
at være blandt de første, 
som får mulighed for at til-
melde sig denne tur.

FUT Stortur 2010
går til Canada

Fo
to

 a
f V

an
co

uv
er

 s
ky

lin
e:

 Je
ffr

ey
 V

an
 D

ae
le

/D
re

am
st

im
e.

co
m

16 FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2009

H
ar

m
on

y 
L

ak
e,

 W
hi

st
le

r:
 S

eb
as

tie
n 

Fr
em

on
t. 

Fl
ag

: S
ul

jo
. D

re
am

st
im

e.
co

m



FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2009 17

Western Red Cedar

Keflico kan tilbyde følgende dimensioner i
Western Red Cedar direkte fra lager:

1 x 6” (24 x 147 mm) Knastren #2-clears
2 x 6” (48 x 147 mm) Knastren #2-clears

   16 x 145 mm Fer & not beklædning
5/18 x 145 mm Klinkbeklædning

Keflico A/S   Juelstrupparken 24   9530   Støvring        9813 3544   
Keflico A/S   Naverland 21-23       2600  Glostrup        4320 2100 
Keflico A/S   Bjerregårdsallé 2      5240   Odense NØ    6312 5212 

www.keflico.com

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.
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Danmarkstur
Som annonceret allerede 
sidste år har vi ændret lidt 
i målgruppen for deltagere 
til den traditionelle elevtur 
Danmark.

Turen vil fremover også 
være målrettet nye medlem-
mer i branchen samt folk, 
der har været i branchen 
i flere år; dels for at få et 
større deltagerantal til ture-
ne, dels for at give de tilfø-
jede målgrupper mulighed 
for at komme ud og besøge 
nogle af branchens mange 
producenter. Besøg der i 
vores fortravlede hverdag 
desværre er blevet færre af 
over de seneste år.

Fra bestyrelsens side 
håber vi, at I tager godt 
imod dette.

Som det blev fremlagt på 
generalforsamlingen vil vi 
fremover kun arrangere én 

@
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

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

branchetur om året, hvor 
vi tidligere havde både en 
Danmarkstur og en Sveri-
gestur. For at højne kvalite-
ten i de enkelte ture og for 
at få et højere deltagerantal 
har vi valgt fremover holde 
Danmarkstur hvert andet 
år (startende i år 2010) og 
Sverigestur hvert andet år 
(næste gang i 2011).

Danmarksturen vil blive 
afholdt i efteråret, når der 
er mere stille i branchen, 
og den vil i 2010 blive 
afholdt på Sjælland.

Vi vil i næste FUT-blad, 
som udkommer ca. 11. 
februar, offentliggøre dato-
en for turen, således at du 
allerede dér har mulighed 
for at sætte kryds i kalen-
deren.

Billederne er fra 
Danmarksturen 
2008.

20102010
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Vil du ud i verden?
- her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk
– og et økonomisk tilskud til turen

kan du måske komme nærmere på
www.futfonden.dk

2010
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Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887 
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98, 
2850 Nærum 
Att.: Marianne Mouritzen

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

DATO OG STED
Tirsdag d. 12. januar 2010
kl. 17.30-20.00

Racehall
Hasselager Centervej 30
8260 Viby J

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 4. januar 2010.

LINKS
www.racehall.com

INFO
Ronny Hermansen, tlf. 2228 3438
rhe@fut.dk

FUT Race
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 4. JANUAR 2010!

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i ’FUT Race’ 
tirsdag d. 12. januar 
2010 kl. 17.30-20.00.

FUT Race 2010
på Europas største
indendørs bane

Så skal
der races  
igen:

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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Tirsdag den 12. januar 
2010 kl. 17.30-20.00 er 
det blevet tid til FUT 
Race år 2010, der afvik-
les på Europas største 
indendørs bane – Race-
hall i Viby J.

Der vil blive serveret 
en sandwich og en vand 
inden løbet.

Hurtig tilmelding 
anbefales, da der er rift 
om pladserne. 

Vel mødt til en hur-
tig, sjov og hyggelig 
aften med kolleger fra 
branchen.

Udfyld venligst Driver’s 
license på www.racehall.
com under information 
”Ansøgning om køre-
kort”. For tidligere del-
tagere: Medbring den 
Driver’s license, som 
blev udleveret sidst.
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FUTs bestyrelse ønsker alle 
medlemmer og deres familier
Glædelig Jul og Godt Nytår.Fo
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FUT-Cup 2010
Efter at Trælast Cup har 
ligget stille i nogle år er 
FUT – efter konstruktiv dia-
log med de tidligere arran-
gører, Steffen Simonsen 
og Lars Andersen – nået 
til enighed om at afholde 
stævnet igen, men under 
det nye navn FUT-Cup 
2010.

Stævnet, der afholdes 
søndag den 28. februar 
2010 i Blovstrød Hallen i 
Allerød, er for alle trælast- 

og byggemarkedsansatte, 
og deltagelse sker under 
forretningsnavn. Stævnet 
er altså IKKE kun for FUT-
medlemmer. 

Vi har valgt at placere det 
første stævne på Sjælland 
af den simple grund, at der 
er en tradition for dette 
stævne netop her. 

Der spilles efter kendte 
SBU-regler, og stævnet vil 
blive dømt af rigtige dom-
mere. Stævnet vil blive 

DATO OG STED
Søndag den 28. februar 2010

Blovstrød Hallen
Sortemosevej 20,
3450 Allerød

PRIS
Deltagerpris pr. firmahold kr. 500,-.
Tilmelding er endeligt bindende efter 
15. januar 2010, hvor betaling skal 
være sket.

TILMELDING
Senest 15. januar 2010

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

Jeg ønsker at 
tilmelde:

_____ stk. hold til

FUT-Cup 2010
søndag 28. februar 
2010 i Allerød

Tilmelding er først 
gældende, når der er 
indbetalt kr. 500,- pr. 
hold til Nordea konto 
2237 1519 394 665 
med tydelig angivelse 
af navn, medlemsnr. og 
arrangement.

FUT-Cup 2010 – indefodbold
HUSK AT INDBETALE KR. 500,- PR. HOLD!

afviklet som en herretur-
nering, men piger er selv-
følgelig velkomne – endda 
med specielle fordele til 
dem.

Deltagerprisen pr. hold 
er kr. 500,-.

Reglement samt kamp-
program vil blive udsendt 
ultimo januar 2010.

FUT ser frem til stor til-
slutning til en anderledes 
branchedag.

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

Navn på hold:

For hele trælast- og bygge markeds branchen 
’genopliver’ FUT nu den tidligere Trælast Cup.
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Så er det NU,
der er tilmelding!
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra onsdag den 9. december 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 18. januar 2010

Vinderne af sidste runde: Søren Anthonsen Lars Langgaard Claus S. Rytter
 2400 København NV 2635 Ishøj 8600 Silkeborg

Så er året ved at gå på 
hæld, og mange af FUTs 
elever er blevet udlært i 
årets løb. Det betyder, at 
I som nyudlærte skal til at 
betale kontingent fra 2010 
– så bliv ikke overraskede, 
når girokortet dumper ind 
af døren i januar.

Før I afskriver FUT, fordi 
I skal til at betale, så tænk 
lige over hvilke fordele, I 
får ved et medlemskab. Her 
kan opnås faglig viden til 
arrangementerne, og spe-

cielt i de fire årlige blade. 
Her er også networking og 
social hygge på de mange 
FUT-arrangementer, der 
afholdes i årets løb. Altsam-
men ting, som I kan bruge 
i jeres daglige arbejde – og 
specielt i en tid, hvor I skal 
skille jer ud fra mængden.

Sidst, men ikke mindst, 
tak for samarbejdet i året 
løb – og glædelig jul og 
godt nytår til alle FUT-med-
lemmer.

+ popcorn og sodavand!

  Gratis 

medlemskab

Husk at
elever får...

...i hele elevperioden!

Indmeldelse på www.fut.dk

Er eleverne på din arbejdsplads
medlemmer af FUT?

OBS!
Det er en forudsætning for 

kontingentfritagelsen, at FUT-
sekretariatet modtager en kopi af 

uddannelsesaftale!
FUT-sekretariatet – tlf. 4580 7877

Nyt fra FUT-sekretariatet:

Bøn til alle udlærte elever

Marianne 
Mouritzen 
og Julie Hein 
fra FUTs 
sekretariat.
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Besøg på en
utraditionel byggeplads

Danmarkstur 2010

FUT Stortur til Canada 2010

Herudover har vi en række
arrangementer i støbeskeeen,

så 2010 bliver endnu et
godt FUT-år.

FUT-blad 1-2010 er på gaden
11. februar

FUT-Cup 2010, indefodboldstævne
i Blovstrød Hallen, Allerød

28.02.2010 15.01.2010
Søren Kroer

Tlf. 2161 0655

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

FUT Race, gocartløb i Viby J 12.01.2010 04.01.2010
Ronny Hermansen

Tlf. 2228 3438


