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Årets sidste FUT blad er ensbetydende med, at året går på held, og vi med 
hastige skridt nærmer os julen. Dermed er årets generalforsamling nu velover-
stået. Den blev afholdt i samarbejde med TUN i Bygningskultur Danmarks 
smukke rammer i København. I denne forbindelse vil FUT’s bestyrelse og under-
tegnede endnu en gang takke TUN og Palle Thomsen for deres værtsrolle.
 
FUT vil stadigvæk satse på sociale arrangementer i 2011. Men! vi vil stadig-
væk i det omfang, det er muligt, afholde faglige arrangementer i det kommende 
funktionsår. Vi har med stor succes set den opbakning, der har været til vores 
arrangementer, hvor networking har været kodeordet. Men FUT står over for 
en kæmpe udfordring nu og de næste år frem. Medlemmernes fritid er svær 
at få del af, FUT skal prøve at hamle op med den sparsomme fritid, der er til 
rådighed i en ulige kamp mod familie, fritidsinteresser, internet, facebook m.m.

FUT’s bestyrelse og undertegnede vil gerne takke for den arbejdsindsats, som 
det afgående bestyrelsesmedlem Ronny Hermansen har ydet FUT gennem de 
sidste fire år, der på hans måde har givet et aftryk i FUT. Samtidigt siger 
FUT’s bestyrelse goddag til et nyt medlem, Bo Grønfeldt. Jeg ser dermed frem 
til at bringe FUT videre i det kommende funktionsår med den nykonstituerede 
bestyrelse.

Erhvervsklubben har fået en fantastisk modtagelse, jeg vil gerne rette en tak til 
alle dem, der har tegnet sig medlemskab, det har været en succes uden sidestyk-
ke, ja faktisk større end vi i bestyrelsen havde turdet håbe på. Et bredt udsnit 
af branchens leverandører samt tømmerhandlere er nu medlemmer. Disse mid-
ler, som FUT har fået gennem Erhvervsklubben, har bevirket, at vi i år på den 
nu veloverståede Danmarkstur kunne udbyde turen gratis for alle deltagere. Vi 
håber meget på, at vi kan gentegne alle i vores Erhvervsklub for næste sæson 
for at fortsætte den gode udvikling. En stor tak skal der lyde til Business College 
Syd og Handelsfagskolen i Odder for dette tætte og konstruktive samarbejde.

Sluttelig skal der lyde en tak til Aalborg Portland, der har påtaget sig rollen 
som vært på FUT generalforsamling 2011.

Jeg ønsker alle medlemmer og deres familie en glædelig jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen

Michael B. Jakobsen
Formand 

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. 4181 2500

ama@fut.dk

Nadja Hübschmann

Strengevej 8

6760 Ribe

Tlf. 2273 6647

nhu@fut.dk

Bo Grønfeldt

Marienlystvej 1

5000 Odense C

Tlf. 2898 9570

bgr@fut.dk

Forsidefoto: Træfigurer set på storturen i Canada.
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Alt for mange kunder 
oplever, når de skal bygge 
om eller bygge til, at det 
eneste, de kan se, er et bil-
lede i en brochure eller på 
nettet. 

Det stopper nu. Hos Træ-
lasten i Vejen har de opført 
en byggeoplevelse ud over 
det sædvanlige. Her kan 
kunden se alt tænkeligt 
fra opbygning af murværk 
til nyt tag eller vinduer. 
Og når det kommer til 
bad- og køkkenmiljøerne, 
er Trælasten gået så langt 
i deres bud på en bygge-
udstilling, at der er vand i 
vandhanerne, ild i pejsen, 
og man kan lave mad på 
komfuret. Til forskel fra 
andre byggeudstillinger er 
udstillingen her bygget op 
efter, hvad kunden ønsker 
at se i en sammenhæng, og 
ikke delt op efter, hvad de 
forskellige leverandører har 

at vise. Så her har mange 
leverandører samarbejdet 
om at opføre 6 forskellige 
huse, så kunden kan se det 
i en helhed.

Få hjælp med det samme
Midt i byggeudstillingen 
sidder de professionelle 
byggerådgivere, der kan 
give kunden den hjælp, 
han/hun behøver til netop 
sit byggeprojekt. Når de 
kender projektet, får kun-
den en personlig rådgiver, 
der hjælper dem igennem 
hele projektet, men det 
stopper ikke her.

Det fortsætter 
på internettet
Satsningen med den utra-
ditionelle og oplevelsesrige 
byggeudstilling stopper 
ikke i Vejen. På traela-

sten.dk har de videreført 
konceptet og fastholder 
interessen. Alle de indtryk, 
kunden automatisk får i 
byggeudstillingen, bliver 
i detaljer vist på websitet. 
Og når kunden er blevet 
mæt af oplevelser, små 
byggefilm, beregningspro-
grammer og byggeråd, kan 
kunden afgive sin ordre på 
sitet.

”Vi har gjort det muligt at 
bestille varerne i webshop-
pen, og kunden kan også 
acceptere tilbuddet, som 
rådgiveren har udarbejdet 
og betale det online,” udta-
ler Ole Stubbe, trælastchef 
i Vejen Trælast og fortsæt-
ter: ”De fleste af vores kun-
der kan godt gennemskue, 
at når vi kan levere 10 gips-
plader fra vores webshop, 
så kan vi også levere et helt 
hus via internettet – hvilket 
vi allerede har gjort.”

Webshoppen er dog 
kun en lille del af traela-
sten.dk. Man vil opleve, at 
deres byggehjælp og byg-
geråd er en stor del af sitet. 
Ikke mindst har samarbej-
det med deres leverandører 
gjort sitet meget levende 
med f.eks. ”Mal Med Mus” 
fra Dyrup og ”Design din 
egen carport” med Lindab.

”Vores leverandører har 
gjort et stort stykke arbejde 
med vores udstilling, og vi 
er glade for, at vi kan fort-
sætte samarbejdet online,” 
siger Ole Stubbe. Og det er 
et samarbejde, både profes-
sionelle og private kan gøre 
brug af. Med links til alle 
sikkerhedsdatablade er det 
hurtigt og nemt for hånd-
værkeren at blive opdateret 
– og de små beregnings-
programmer og Gør-det-
selv tips er uundværlige i 
ethvert byggeprojekt.

Blot er der tilbage at 
anbefale et besøg hos Vejen 
Trælast – både offline og 
online.

Vejen Trælast Vejen Trælast 
– online og offline– online og offline
Vejen Trælast byggeudstilling ligger kun 10 minutter 
fra Kolding og kun ét klik væk på Internettet

DEN DIGITALE BR ANCHEDEN DIGITALE BR ANCHE
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Introduktion til 
 e-Learning på 

Anvendelse af e-Learning 
på ByggeBasen giver såle-
des brugerne mulighed for 
at tilegne sig viden om Byg-
geBasens muligheder ved at 
øve og bestå prøver, netop 
når de har tid. Det gør det 
nemt at tilpasse undervis-
ningen af nye brugere ind 
i de øvrige opgaver i hver-
dagen.

Efter normal login på 
ByggeBasen findes der 
i menubjælken punktet 
e-Learning. e-Learning 
kurserne kan selvfølgelig 
også vælges fra ByggeBasen 
administration.

Under e-Learning findes 
en kursusoversigt med de 
kurser, som er tilgængelige. 
Alt efter valgt kursus vil 
hvert kursus være opdelt i 
flere underliggende emner:

For hvert kursus vil der 
være introduktion, studie-
plan samt en afsluttende 
prøve, der skal gennemgås.

Til emnerne er der til-
knyttet opgaver. Antallet af 
opgaver i kurset vil afhæn-
ge af, hvad der er relevant 
for det pågældende emne. 
Til hver opgave vil der ved 
at klikke på opgaven blive 
vist et opgave-vindue. Opga-
ven åbnes i et selvstændigt 
vindue i mindre format, så 
det er mulig at have kursus-
siden åbnet, samtidig med 
at der arbejdes på opgaven 
i ByggeBasen:

For leverandører er 
der også mulighed for at 
opstarte ByggeBasens test 
miljø. Her er det muligt at 
forsøge sig direkte i test på 
sine egne oprettede TUN 
numre – eller oprette helt 
nye test TUN numre. Alt 
sammen noget, som gør 
det mere forståeligt at løse 
samt at fuldføre opgaverne.

Via TUN bruger nr. sikres 
adgang på ByggeBasen test. 
Så kan der eksperimente-
res, uden at det betyder 
noget i ByggeBasens pro-
duktionsmiljø. ByggeBasens 
testmiljø opstartes via linket 
– ***Opstart af TEST 
MILJØ – klik her***:

Brugerne kan gå i gang 
med kurset, afbryde det 
og genoptage det senere, 

ByggeBasen indeholder et e-Learnings modul. Med e-Learning kan brugerne 
i TUNs medlemsforretninger og hos leverandører til branchen lære at 
udnytte ByggeBasens mange muligheder fuldt ud 

Opgavevinduet består af tre faneblade:
• Opgaven – som beskriver selve opgaven og det der 

skal gøres og hvorfor. 
• Trin for trin – hvor det er muligt at blive guidet 

igennem opgaven. 
• Manual – her er det muligt at få mere hjælp til de 

enkelte punkter. 
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ByggeBasen

alt afhængig af, hvordan 
det passer ind i det øvrige 
arbejde i hverdagen. Her er 
der ingen begrænsninger.

Det er det personlige 
login til ByggeBasen, som 
holder styr på, hvor langt 
den enkelte bruger er i et 
givent kursusforløb. Der 
vises med en grå prik, hvis 
emnet er delvis gennemført 
og med en grøn prik, hvis 
emnet er gennemført.

Et kursus afsluttes altid 
med en afsluttende prøve. 
Prøven skal i sin enkelthed 
sikre, at brugeren har for-
stået de grundlæggende 
principper i det valgte kur-
sus. Kurser kan naturligvis 
gentages, også efter prøve, 
hvis brugeren ønsker det.

God fornøjelse!



e-handel 
– nutidens og fremtidens 
måde at handle på

e-handel dækker over 
mange ting, og der er flere 
varianter af det, men det 
hele drejer sig om en ting, 
nemlig organisering af 
handel og salg af varer og 
ydelser via internettet. På 
internettet er der mange 
virksomheder, som udby-
der e-handel, hvor man 
får adgang til produkterne 
gennem en webshop. 

Med en web shop ”sover” 
virksomheden aldrig. Kun-
derne kan altid logge på og 
bestille varer. Webshoppene 
var første generation af 
e-handel, og vi oplever nu 
de næste generationer af e-
handel, som vil tilbyde nye 
funktioner og muligheder.

I trælasterne og bygge-
markederne har vi i mange 
år gjort brug af e-handel, 
og vi er i front med den 
service, som byg-e tilbyder, 
både på pris og kvalitet.

Trælasterne og bygge-
markederne har mange 
leverandører og har derfor 
også mange webshops, som 
de skal bestille varer i. Med 
byg-e’s SSO (single sign 
on) får brugeren et enkelt 
login til de leverandører, 
som er tilsluttet byg-e. 

På den måde bliver det 
for forhandlerne meget 
mere brugervenligt at 
anvende leverandørernes 

webshop. Man 
har kun et enkelt 
login, man skal huske, 
og man har adgang til alle 
leverandørerne på byg-e. 

Ydermere kan man med 
SSO’en se ordreafgivelsen 
og derigennem minimere 
fejlindkøb. Et problem for 
forhandlerne har været, at 
når de havde bestilt varer-
ne hos leverandørerne, 
skulle de tilbage i deres 
eget system og genindtaste 
informationerne. Dette 
hedder dobbelt indtast-
nings problematikken, også 
kaldt DIP. 

I byg-e har vi derfor 
udviklet en DIP-løsning, 
som gør, at når ordresed-
len er udfyldt og varen 
bestilt, bliver forhandlernes 
eget system automatisk 
opdateret, hvilket igen gør 
arbejdsgangen lettere for 
medarbejderen. 

Desuden bliver admi-
nistrationsbesværet med 

ordre og faktura også 
minimeret, ved at der 

kan foregå en elektronisk 
udveksling, så man undgå 
unødigt ”papir nusseri”. 
Denne udveksling af ordre 
og faktura, hedder i fag-
sprog EDI (Electronic data 
interchange) og er en af de 
services, som byg-e tilbyder. 

e-handel bliver mere og 
mere integreret i virksom-
hedens forretning. e-han-
del er ved at udvikle sig til 
et strategisk og organisato-
risk redskab, som både kan 
bruges til at skabe mersalg, 
gøre administrationen 
mere effektiv og skabe en 
lettere dagligdag for både 
medarbejder og kunde.  

I de næste par år vil 
branchen opleve, hvordan 
e-handel kan bruges mere 
progressivt i forhold til at 
forbedre forretningsproces-
serne. Her tænkes på, at 
der vil komme nye funk-
tioner til e-handlen. Disse 

funktioner vil bl.a. være, 
at når kunden køber en 
vare, vil vedkommende få 
at vide, hvad andre kunder 
har købt i forbindelse med 
den vare. Kunden vil også 
blive mindet om mængde-
rabat eller kampagnetilbud. 

Nye funktioner vil også 
være brugervenlige analyse-
værktøjer, som kan fortælle, 
hvilke typer kunder der 
køber bestemte typer varer. 
Ved at afdække kundemøn-
stre og adfærd kan der 
opnås et mersalg. e-hand-
len kan tilpasses arbejds-
flowet i virksomheden, så 
arbejds- og ansvarsfordelin-
gen fremstår klart over for 
medarbejderne. Kontrak-
ter, aftaler og rabatordnin-
ger kan tilpasses de enkelte 
kunder, så det automatisk 
kommer med i bestillingen.

Byg-e arbejder kontinu-
erligt med at udvikle og 
vedligeholde branchens 
e-handelsløsninger. Vores 
seneste flagskib er, at byg-e 
til foråret vil kunne tilbyde 
vores brugere et komplet 
e-handelssystem, som inte-
grerer mange af de ovenstå-
ende funktioner i et samlet 
system. 

Mere information om 
ovenstående, eller om byg-e 
generelt, kan fås hos Rune 
Høgh, ruh@tun.dk.

I Europa er Danmark i front med 59 % af befolkningen, som har 
brugt e-handel. Norge har førstepladsen, hvor 63 % af befolkningen 
har brugt e-handel, og England kommer ind på en tredje plads 
med 57 %. e-handel industrien er spået til at være en af de store 
vækstindustrier og har en vækst i de nordiske lande på 20 % om året
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Novopan spånplader - en naturlig del af din hverdag!

Du fi nder Novopan spånplader overalt i din bolig. - Først og fremmest som stærkt undergulv men også i køkken- og 
garderobeskabe, møbler m.v. Mulighederne er mange. Novopan spånplader er et stærkt grundlag og et naturligt valg 
for dansk byggeri og boligindretning. Novopan spånplader er fremstillet af nåletræ fra danske skove, der er dyrket på 
bæredygtige vilkår, og af biprodukter fra andre virksomheder. Et delvist recycling-produkt der giver Novopan’s spånplader 
en grøn profi l. Det er godt for miljøet og for samfundet som helhed. 

Novopan spånplader - en naturlig del af din hverdag!
Pindstrup

8550 Ryomgård
Danmark

T. 8974 7474
F. 8974 7496

www.novopan.dk
novopan@novopan.dk

Året er 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 2011 – så 
bliv ikke overrasket, når 
girokortet dumper ind af 
brevsprækken i januar. J

Du har i år afsluttet din 
uddannelse, og FUT 
håber, det har været en 
god og lærerig tid. 

Desværre er det ligele-
des ensbetydende med, 
at dit gratis medlemskab i 
FUT ophører – fra 
1. januar 2011 skal du 

Nyt fra FUT Sekretariatet

Til alle udlærte elever i 2010

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!

??Du kan være med til 
at gøre en forskel 

Tøv endelig ikke med at 
kontakte os, hvis du har 
et brændende ønske om 
et arrangement. Det kan 
være, det bliver et af de 

næste arrangementer, vi 
afholder for dig og dine 
FUT-kollegaer.

Sidst, men ikke mindst, 
tak for samarbejdet i årets 
løb – og 

God jul og godt nytår
…og vi glæder os til at 

se dig til næste års mange 
arrangementer.

betale kr. 295,- i kontin-
gent.

FUT håber meget på, at 
du ønsker at forblive med-
lem. Før du afskriver FUT, 
fordi du skal til at betale 
selv, så tænk lige over, hvil-
ket fordele du får ved et 
medlemskab: faglig viden, 

4 årlige blade, network-
ing og social hygge. Alle 
ting som du kan bruge i 
dit daglige arbejde – og 
specielt i en tid, hvor 
du skal skille dig ud fra 
mængden.
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Generalforsamling 2010

I år havde TUN meldt sig 
på banen som vært for 
arrangementet. TUN har 
altid støttet FUT i både 
stort og småt, så vi var selv-
følgelig utrolig glade for, 
at de ville være vært denne 
første lørdag i november.

Generalforsamlingen blev 
denne gang afholdt i flotte 
arkitektoniske omgivelser 
på Søetatens Pigeskole 
i København. Det er en 
bygning, som i tidernes 
løb har haft mange forskel-
lige formål. Den har bl.a. 
fungeret som kadetskole 
for søværnet og som nævnt 
pigeskole.

Til generalforsamlingen 
var der hele 86 tilmeldte, 
og vi vil fra FUTs bestyrelse 
gerne rette en stor tak til 
alle dem, der havde valgt at 
møde op.

Formandens beretning
Formanden, Michael Jakob-
sen, kunne berette om et 
år, der har budt på mange 

succesfulde oplevelser 
i FUT. Ikke mindst skal 
nævnes vores stortur, som 
denne gang gik til Canada, 
hvor deltagerne fik mulig-
hed for at se både savvær-
ker og en storslået natur 
samt have et godt socialt 
samvær. 

Og vi kan sige, at vi frem-
adrettet arbejder på at lave 
en mini stortur, som tager 
os ned gennem Tyskland 
og Belgien, hvor forskellige 
leverandører vil invitere os 
ind og se deres fabrikker. 
Til slut ender vi i München 
til den årlige ølfest.

Ligeledes kunne der 
berettes om den nyligt 
afholdte Danmarkstur, som 
denne gang foregik på 
Sjælland. I denne forbin-
delse rakte formanden ud 

Så randt endnu et år ud i FUT kalenderen, og det blev tid til FUTs 
årlige generalforsamling lørdag den 6. november 2010

til vores kæder i et forsøg 
på at få et tættere samar-
bejde, så vores elever kan 
lære hinanden at kende 
på tværs af kæder og poli-
tik.

Høj stemning blandt de 
fremmødte deltagere ved  FUT 
generalforsamling 2010.
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Fagprøveprisen 2010
Dernæst blev fagprøvepri-
sen uddelt, hvor første-
præmien i år gik til Emil 
Mortensen fra Grønvold og 
Schou. Valget var utroligt 
svært, da niveauet hos de 
seks nominerede var virke-
lig højt.

Læs om de tre prismodta-
gere på side 10-11.

Foredraget
Til sidste holdte den karis-
matiske eventyrer, Troels 
Kløvedal, et fortrinligt 
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Kære FUTs bestyrelse

I dag plantede TUN så blodbøgen på egen 
grund – eller for at være helt præcis på 
Egebækgårds grund.

Adm. direktør Palle Thomsen tog det 
første spadestik, og et trefoldigt leve blev 
udråbt for bøgen.

Vi glæder os til, at træet vokser sig stort, 
og vi vil mindes den hyggelige dag, vi 
havde med FUTs medlemmer i lang tid 
fremover.

Med venlig hilsen
Trælasthandlerunionen-TUN

Læs formandens beretning 
på www.fut.dk

foredrag om hans mange 
eventyr og ikke mindst 
hans sidste jordomsejling, 
som førte ham langt op ad 
Kinas floder.

Med det var det slut 
på en fantastisk dag i det 
københavnske, og vi kan 
med glæde allerede nu 
fortælle, at næste års gene-
ralforsamling kommer til at 
foregå i Aalborg, hvor Aal-
borg Portland vil være vært.

Den nye FUT-bestyrelse. Fra venstre: Søren Kroer, Martin Andersen, Nadja 
Hübschmann, Michael Jakobsen, Annette Maktabi, Glenn E. Johansen, 
nyvalgte Bo Grønfeldt samt Arne Mikkelsen, suppleant.

Palle Thomsen, TUNs administrerende direktør, foredragsholder Troels 
Kløvedal og TUNs formand Poul Erik Grønfeldt.

Repræsentanten fra Bygningskultur Danmark fortalte om stedets historie.

Nærum, 10. november 2010
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Martin blev født for 24 år 
siden i Møldrup, hvor han 
også voksede op. Efter Mar-
tin havde afsluttet handels-
skolen og endnu ikke var 
afklaret med, hvad der skul-
le ske i fremtiden, beslut-
tede han sig for at se lidt 
af verden med en kamme-
rat. Den slags koster som 
bekendt penge, så Martin 
startede på natholdet hos 
Grundfos for at spare op.

Da økonomien var til-
strækkelig, rejste Martin 
og hans kammerat tre 
måneder  til Thailand og 
New Zealand for at fylde 
rygsækken med oplevelser 
og livserfaring. 

Martin var knap nok 
ankommet til Danmark 
igen, før han hørte, at den 
lokale trælast, Arnold D., 
søgte en elev. Han flikkede 
en ansøgning sammen og 
afleverede den på træla-
sten. Et par timer senere 
blev Martin kaldt til samta-
le, og senere på dagen var 
elevpladsen hjemme. Sådan 
gør man det!

For Martins vedkommen-
de var valget af branchen 
tilfældig, men dog ikke et 
valg, han har fortrudt. Han 
har fået et helt andet syn 
på byggeri og arkitektur 
og nyder at kigge på gamle 
bygninger, når han går 
rundt på gader og stræder. 
Bygninger, som før ”bare” 
var store ejendomme, har 
nu fået en ny betydning 
efter kendskabet til bran-
chen. 

Ideen til Martins fagprøve 
kom, da Marlon ønskede at 
introducere et nyt produkt 
på marked. Han greb straks 
chancen for at udvide sin 
viden inden for gulvspartler 
og tilegne sig en ekspert-

Emil er en ung fyr på 21 
år, som er født og opvokset 
i Stenlille. Emil stiftede 
første gang bekendtskab 
med branchen under sin 
tid på handelsskolen, hvor 
han skulle finde en praktik-
plads. 

Valget faldt på den lokale 
trælast, Grønvold & Schou, 
hvor interessen for hinan-
den var gensidig. Gennem 
resten af sit handelsskole-

forløb arbejdede han som 
medhjælp i trælastekspe-
ditionen, hvilket gav ham 
blod på tanden til en dybe-
re indsigt i branchen. 

Efter handelsskolen star-
tede Emil som trælastelev, 
og det har han på intet 
tidspunkt fortrudt. 

”En spændende branche 
med mulighed for at berø-
re mange forskellige fagom-
råder,” som han siger.

rolle inden for Marlons 
produkter. Martin satte ind 
på detailhandelsområdet 
ved at opbygge en Marlon 
stand i byggemarkedet, og 
på proff. siden inviterede 
han trælastens håndvær-
kerkunder til infomøde i 
samarbejde med Marlons 
konsulent.

I dag bor Martin i Århus, 
hvor han er startet en ny 
tilværelse som studerende. 
”Jeg vil frem i verden og 
det kræver mere uddannel-
se,” siger han. Martin fort-
sætter: ”Hvis jeg først gror 
fast på arbejdsmarkedet, 
kommer jeg aldrig i gang 
med at videreuddanne mig, 
så det skal være nu.” 

Det er da også derfor, 
han er flyttet til Århus og 
er startet på uddannelsen 
som serviceøkonom med 
speciale i sport og event. 

”Sport og specielt fod-
bold har altid interesse-
ret mig og derfor denne 
uddannelse. Jeg forlader 
dog ikke helt branchen 
endnu, da jeg har fået et 
studiejob hos Åby Tøm-
merhandel i Århus,” slutter 
han.

Martin sætter stor pris på 
de oplevelser, han har fået 
gennem FUT, og har delta-
get i mange af foreningens 
arrangementer både fagligt 
og socialt. Et arrangement 
fremhæver Martin, som de 
fleste på samme skoleop-
hold, særligt meget, nemlig 
gokart løbet under skoleop-
holdet på Odder. 

Det har vist været en god 
aften væk fra skolebænken. 
FUTs bestyrelse ønsker 
Martin et stort tillykke med 
prisen og held og lykke 
med studierne.

Fagprøveprisen 2010Fagprøvepris

2. pris
Martin Vrist Christensen 
– Arnold D. Møldrup

1. pris
Emil Mortensen 
– Grønvold & Schou
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Da tiden kom til fag-
prøven, så Emil en god 
mulighed for at skabe øget 
omsætning i forårsvarer. 
Han stablede derfor en 
forårsmesse på benene 
med fokus på belægning 
og hegn m.m., som blev 
underbygget at byggemar-
kedets øvrige markedsfø-
ring.  

Fremtiden for Emil er da 
også inden for branchen, 
hvor karrieren fortsætter 
som lederaspirant hos Jem 
& Fix. På trods af sin unge 
alder er han fast besluttet 
på at blive butikschef, en 
målsætning han nok skal 
nå med sin store flid og sit 
initiativ.

Forholdet til FUT og 
FUTs aktiviteter er noget, 
Emil har haft stor gavn 
af, til at skabe netværk og 
møde andre unge på for-
eningens sociale arrange-
menter. 

Emil er da heller ikke i 
tvivl om, at han vil bruge 
FUT i fremtiden både fag-
ligt, socialt og til at holde 
kontakt med andre i bran-
chen. 

FUTs bestyrelse ønsker 
Emil et stort tillykke med 
prisen og alt held og lykke 
med karrieren.

Fagprøveprisen 2010en 2010

FAGPRØVEPRISEN

2010

1. PRIS

Michael Jacobsen

formand for FUT

har modtaget førsteprisen 

for opgaven:

Salgskampagne & messe

- på plus hegn, Frøslev hegn, RBR belægning, Bygselv hytter, 

Massaranduba terrassebrædder og fyr terrassebrædder.

Emil Mortensen 
- Grønvold & Schou

FAGPRØVEPRISEN
2010

2. PRIS

Michael Jacobsenformand for FUT

har modtaget andenprisen for opgaven:
Marlon Flydespartel

Martin Vrist Christensen - Arnold D. Kristensen

FAGPRØVEPRISEN

2010

3. PRIS

Michael Jacobsen

formand for FUT

har modtaget tredieprisen 

for opgaven:

Sikkerhed indenfor 

Rationel vinduer og døre 

og Ruko låse

Erik Hansen 
- Trægården Kås a/s
-

Navnet er Erik, han er 25 
år gammel og opvokset i 
Pandrup i det nordjyske. 
Erik arbejdede som lager-
medarbejder hos Schulstad 
i 10 år, inden han gennem 
sin bror, som på daværende 
tidspunkt arbejdede hos 
Trægården Kaas, erfarede, 
at Trægården søgte en elev. 

Erik søgte jobbet, og efter 
en samtale med direktøren 
blev de enige om, at Erik 
startede i et tre måneders 
ansættelsforhold, hvor par-
terne kunne se hinanden 
an. 

Her fangede interessen 
for branchen Erik, og han 
startede som trælastelev 
efter de tre måneder. Et 
karriereskift som han den 
dag i dag er meget tilfreds 
med. 

”Jeg er glad for at gå på 
arbejde og kan godt lide, at 
der aldrig er to dage, som 
er ens,” tilføjer han.

Emnet ”sikkerhed Ratio-
nel/Ruko” valgte Erik, for-
di medierne i lokalområdet 
havde en stigende dækning 
af indbrud og hjemmerøve-
rier, hvilket Erik så som en 
chance for et salgsfremstød. 

Erik startede med en 
markedsundersøgelse for 
at få belyst mulighederne i 
markedet. Undersøgelsen 
bekræftede Eriks formod-
ning om, at kunderne ger-
ne vil betale lidt ekstra, hvis 
bare kvaliteten af produktet 
er god nok. 

Med denne viden så var 
det bare ud over stepperne, 
så Erik etablerede en udstil-
ling i butikken, som forret-
ningen underbyggede med 
avisannoncer. 

Erik arbejder stadig hos 
Trægården Kaas, men nu 
som assistent til kørselsfor-
valteren, og det er også her, 
Eriks fremtid ligger. Ambi-
tionerne fejler ikke noget, 
Erik skal dygtiggøre sig 
inden for lager og logistik 
og det skal ske ved uddan-
nelse, siger han.

Erik har brugt FUT og 
foreningens arrangementer 
meget, senest var han på 
fisketur, hvor han på trods 
af de store bølger havde en 
god tur. 

FUTs bestyrelse ønsker 
Erik tillykke med prisen og 
god vind frem over.

3. pris
Erik Hansen 
– Trægården Kaas
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Byg-e – opgaven er løst

Byg-e har snart været i 
luften i 10 år, og i den tid 
har løsningen i den grad 
formået at vise sit værd og 
gøre sig uundværlig. 

Tilbage i 2001 var der 
kun omkring 20 leveran-
dører tilknyttet byg-e, men 
siden er det tal mere end 
fordoblet. 

Smidig ordrebehandling
Cembrit, Danmarks føre-
nde leverandør af byggema-
terialer i fibercement, var 
en af de første leverandø-
rer, der i sin tid tilsluttede 
sig idéen om en internet-
portal til effektiv udveksling 
af data og samhandelsdoku-
menter mellem parterne i 
byggevarebranchen. 

Ifølge salgsassistent i 
Cembrit Marianne Len-

skjold giver byg-e-løsningen 
en lang række fordele i 
hele værdikæden – fra leve-
randør til slutbruger: 

- En af de helt åbenlyse 
fordele ved byg-e er, at 
man slipper for at skulle 
taste sine ordrer i to syste-
mer. Når trælasthandlerne 
taster en ordre, så bliver 
den automatisk overført 
til vores ERP-system, der 
genererer en ordre med 
alle nødvendige oplysnin-
ger. Og herefter finder 
vores ERP-system selv frem 
til den bedste logistik-løs-
ning i forhold til det ønske 
om leveringsdato, der er 
afgivet i ordren, forklarer 
Marianne Lenskjold. Hun 
fortsætter:  

- Så snart rekvisitionen 
er afsluttet, kan trælast-
handleren selv printe en 

ordrebekræftelse ud og 
lukke sagen, siger Marian-
ne Lenskjold, der er en af 
mange begejstrede brugere 
af byg-e. 

Færre fejl
Ud over en smidig ordre-
behandling er den anden 
åbenlyse fordel ved Byg-e, 
at der i dag sker langt færre 
fejl i de handler, der fore-
går på kryds og tværs i byg-
gevarebranchen. Tidligere 
foregik handlen typisk ved 
brug af telefon eller fax, 
og det gav ifølge Marianne 
Lenskjold ofte anledning til 
misforståelser og fejl. 

- Inden vi fik byg-e, var 
der langt flere led i ordre-
behandlingen, og det med-
fører uundgåeligt en højere 
risiko for fejl. Men det er 

vi helt ude over i dag, fordi 
forhandlerne selv taster 
deres ordrer og i øvrigt til 
enhver tid kan se, hvilke 
ordrer de har i bestilling, 
slutter Mariane Lenskjold.  

I dag kommer størstede-
len af Cembrits omsætning 
fra ordrer i byg-e.

Næste år er det 10 år siden, at byg-e blev lanceret med 
den opgave at lette handlen mellem virksomhederne 
i byggevarebranchen. Og ifølge Cembrit, der i sin tid 
var med til at starte byg-e op, er den opgave i høj grad 
blevet løst
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Tak for de sidste fire år til 
bestyrelsen/Marianne & co. 
og medlemmerne, der har 
bakket op omkring FUT, 
stedet, hvor medlemmerne 
– som efterhånden et af de 
sidste steder – kan mødes 
på tværs af kæde, leveran-
dør og landsdel. Stedet, 
hvor vi kan få inspiration 
fra kollegaer samt få gode 
oplevelser med i bagagen! 

FUT har givet mig mange 
gode oplevelser og ven-
skaber, både før og senest 
under mine fire år i besty-
relsen.

Jeg kan kun opfordre alle 
til at lave et lignende stykke 
frivilligt arbejde, enten som 
bestyrelsesmedlem eller ved 
at komme med input til 
FUT, så vores lille branche-
forening også i fremtiden 
kan tage godt imod de 
kommende medarbejdere i 
branchen.

Jeg vil hermed opfordre 
dig til at få din kollegaer 
meldt ind i FUT, så I kan 
komme ud og opleve sam-
men.

På gensyn til de kom-
mende spændende arran-
gementer, som FUT arran-
gerer.   

Ronny Hermansen

Tak og på gensyn!

Navn: Bo Grønfeldt 
 Hansen
Alder: 32 år
Bopæl: Odense

Jeg er opvokset i Langeskov 
på Fyn, og har, siden jeg 
kom til verden, haft min 
gang i familiens trælast. 

Efter min læretid hos 
Alfred Nielsen i Rudkø-
bing, var jeg i savværksprak-
tik i Sverige, inden jeg for 
en kort bemærkning vend-
te tilbage til Danmark for 
at aftjene min værnepligt i 
søværnet. 

Eventyrlysten var stadig 
intakt efter aftjent værne-
pligt, og jeg pakkede ryg-
sækken og drog ud for at 
opleve verden et års tid. 

Rejsen sluttede i Eng-
land, hvor jeg arbejdede 
med trælast et par år inden 
jeg i 2004 vendte hjem til 
familietrælasten. 

Jeg ser meget frem til at 
arbejde for FUT, og håber 
jeg kan bidrage positivt til 
foreningen.

Bo Grønfeldt

Ny i FUTs 
bestyrelse

Lær at benytte 
ByggeBasen optimalt
- når du har tid!

Med e-Learning kan ansatte i TUNs 
medlemsforretninger og hos bygge-
materialeleverandørererne lære at 
udnytte ByggeBasens mange mulig-
heder fuldt ud ved at øve og bestå 
prøver, netop når de har tid.

Du kan gå i gang med kurset, afbryde 
det og genoptage det, når det passer 
ind i din arbejdsdag. 

Her er der ingen begrænsninger!

Se kursusoversigterne 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 e-learning !
- både for ansatte i tømmerhandelen OG for leverandører!
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FUT stortur 2010:FUT stortur 2010:

Fantastiske CanadaFantastiske Canada 
Torsdag den 16. september 
kl. 05.45 var vi 29 morgen-
friske FUTer, som mødte 
op i Københavns Lufthavn 
til fælles gruppe check-in 
med egen skranke hos Bri-
tish Airways. Alle var fyldte 
med forventningens glæde 
og klar til store oplevelser i 
Vancouver, Canada.

Via London og en mel-
lemlanding på tre timer i 
Heathrow Airport kunne 
vi se frem til en ni timers 
flyvetur til Vancouver. Fly-
veturen foregik i en Boeing 
747, siddekomforten var 
rimelig god, og hver af 
os havde vores eget lille 
underholdningssystem med 
mere end 40 film, tv og 
musik at vælge imellem, så 
alt i alt gik flyveturen godt 
og afslappende.  

Vi landede kl. 15 lokal 
tid, svarende til midnat i 
Danmark. Vi blev kørt til 
hotellet, som lå downtown. 
Det viste sig at være et 
ældre, meget slidt hotel 
ejet af kinesere. 

Men vi checkede ind 
og fik noget at spise ude i 
byen, hvorefter vi gik i seng 
tidligt på aftenen, da de 
fleste af os havde været op i 
mindst 25 timer.

Fredag den 17. september- 
søndag den 19. september
Vi skulle på sightseeing. 
Vores guide havde rødder i 
Tønder og Nibøl og kendte 
godt danske forhold. 

Vancouver overraskede 
mange. Byen virkede meget 
ren og rolig. I forhold til, at 
vi boede downtown, virke-
de gaderne meget intime. 
Godt nok var mange gader 
brede med mindst fire vej-
baner, men byen var over-
skuelig, alle gader går 90 
grader på hinanden. 

Der er mange spisesteder 
og mange små butikker. 
Vancouver er den hurtigste 
voksende by på det nord-
amerikanske kontinent. 
Halvdelen af British Colum-

bias befolkning bor her i 
Vancouver. I dag bor der i 
Greater Vancouver 2.2 mill, 
og byen vokser med ca. 
100.000 indbyggere hvert 
år. 

Øen, hvor centrum lig-
ger, har mange højhuse, 
men også mange gamle 
lave bygninger, og der bor 
ca. 800.000 mennesker. 

Vores rundtur begyndte 
i Stanley Park, som er et 
stort park- og skovområde 
nord for centrum, og som 
fungerer som rekreativt 
område for byens befolk-
ning, og der er stadig area-
ler med naturlig regnskov. 

Vi så udstilling af 
to tem pæle, kopi af den 
lille havfrue i dykkerdragt. 
(historien var, at en gut i 
Vancouver havde ansøgt 
Københavns kommune om 
at måtte lave en kopi af den 
lille havfrue, fik afslag og 

Beretningen fra FUTs stortur – 12 dage i Canada i september 2010
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lavede denne bronzefigur). 
Så gik turen til Viktoria 
Park, som er en stor blom-
sterpark. 

Efterfølgende kørte vi til 
Granville Island, hvor vi var 
på marked og fik frokost, 
før vi forsatte rundt i byen 
og kørte igennem China-
town og Gastown, som er 
det gamle centrum.

Efter en god frokost og 
dejlige indtryk kørte vi mod 
Grouse Mountain, som lig-
ger lige nord for Vancou-
ver. 

Undervejs var vi ved Capi-
lano Suspension Bridge, 
som er en af verdens læng-
ste og højeste hængebroer 
med et spænd på 120 meter 
over en 80 meter dyb kløft. 

Her var der lavet treetop-
walking og natur info. For 
mange var dette en stor 
oplevelse, men også græn-
seoverskridende på grund 
af højden på hængebroen.

Efterfølgende kørte vi 
videre til Grouse Mountain, 
hvor vi tog kabelbanen op. 
Her så vi sorte bjørne og 
skovhuggershow og et fan-
tastisk udsyn over Vancou-
ver og omegn. 

Vi kunne se helt ud til 
Rocky Mountains. På vej i 

bussen blev vi enige om at 
flytte hotel mod et mindre 
tillæg.

Weekenden var afsat til 
disponering på egen hånd 
for deltagerne, og folk 
lavede vidt forskellige ting 
hen over dagene, godt 
inspireret af sightseeingen 
om fredagen.

Mandag den 20. september
Vi skulle på besøg i sko-
ven. Bussen var en time 
forsinket, og i silende regn 
kørte vi mod nordøst, hvor 
vi skulle besøge British 
Columbia University, som 
har en 5500 ha stor skov. 

Formålet er primært 
forskning og undervisning i 
skoven. Skoven er selvfinan-
sieret og drives på normale 
kommercielle vilkår, og 
under normale markedsfor-
hold fældes der ca. 25.000 
m3 tømmer. I 2010 var der 
til dato dog kun fældet det 
halve pga. krisen i USA og 
Europa. 

Vi kørte ud og så et 
stykke oprindelig skov 
med primært douglasfyr, 
fordi vejret ikke gjorde det 
muligt at køre ind til area-
let med Western Red Ced-

re. Skovene i BC bliver ikke 
ret meget mere end 250 år 
gamle, før enten en storm 
eller en brand ødelægger 
et område og skaber grund-
lag for nyt liv og ny skov. 

Jordbunden er meget 
næringsfattig her på vest-
kysten, da grundfjeldet er 
granit. Skoven er god til 
at skabe og med rodnet-
tet at holde på et vækstlag. 
Hovedparten af skovens 
rodnet ligger i en dybde af 
ca. 30 cm. 

Den gennemsnitlige til-
vækst er ca. 8,5 m3 pr ha, 
og på de bedste arealer i 
nyplantninger op til 20 m3 
ha. 

På vestkysten regner det 
over 300 dage om året, og 
her falder der ca. 2500 til 
3000 mm årlig. Klimaet er 
relativt mildt og nede langs 
kysten, og i dalene er der 
relativt få døgn med frost 
og sne, så alle de stedse-
grønne træer kan lave foto-
syntese i vinterhalvåret.

Vi kørte ned til skolecen-
tret og fik frokost, før vi fik 
et lille foredrag om uni-
versitetet, og fra en repræ-
sentant for Western Red 
Cedre Export Association. 
Man arbejder på at brande 
cedertræ noget mere, og 
BC er det område i verden, 
hvor der er flest ha skov, 
der er FSC eller PEFC cer-
tificeret.

Tirsdag den 21. september
Vi var på Vancouver Island 
med hovedstaden i BC, Vic-
toria, og derfra sejlede vi 
ud og så på spækhuggere. 
Færgeturen til og fra fast-
landet til Victoria Island var 

for manges vedkommende 
en af de smukkeste ture, de 
har oplevet til vands, med 
flotte scenarier og en fanta-
stisk solnedgang. 

Onsdag den 22. september
Dagens tur gik til Waldum 
Forest Industry, som er ver-
dens største producent af 
tagspåner i WRC. Der blev 
produceret både kløvet og 
skårne shingles. 

Arbejdsmiljøet var på et 
niveau, som overraskede. 
Sikkerheden blev der foku-
seret overraskende lidt på. 
Der var skilte overalt, man 

førte statistik over antal 
dage uden uheld, men 
maskiner og arbejdsruti-
ner var fulde af ensidigt 
gentaget arbejde, og der 
var mange muligheder for 
sikkerhedsbrist og unødig 
risiko. 

Opsætningen af produk-
tionen og bygningerne var 
ikke rationel, ligesom der 
var mulighed for fald, især 
når der var vådt og koldt.

Turen sluttede på en 
lokal tømmerhandel i Van-
couver, Northern Building 

Supply. Det er en af to pri-
vatejede tømmerhandler, 
der er tilbage i Vancouver, 
resten er i dag kapitalejet. 
De leverer ca. 100 miles 
væk. 

fortsættes side 18
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Det lignede en dansk 
tømmerhandel fra for ca. 
40 år siden med lageret 
spredt på mange bygninger, 
nogle i to etager. Butikken 
var spredt over mange rum 
med masse af kroge. 

De havde en butik med et 
utroligt bredt og dybt sorti-
ment, der var varer overalt i 
alle udformninger og store 
bolte, lange gevindjern og 
lysstofrør m.v. 

Torsdag den 23. september
Dagens første program-
punkt stod på savværks-
besøg. Vi besøgte et af de 
største WRC savværker i 
BC. Som på værket i går 
ankommer stammerne ad 
vandvejen. Stammerne 
fældes af savværket selv. De 
køber retten af staten, der 
giver dem ret til at fælde en 
vis mængde tømmer pr ha. 

Tømmeret bliver fragtet 
til nærmeste flod, hvor 
det bundtes, før det bug-
seres ud til Stillehavet og 
ad Fraser River gennem 
Vancouver op til savværket. 
Tømmeret kan vandlagres i 
mange år. 

Når stammerne kom-
mer ind i værket, sorteres 
de i tre størrelser. De små 
stammer, som er relative 
homogene i størrelsen, 
hvor de mellem og de store 
er meget mere varierende i 
størrelse. 

De store, hvoraf de stør-
ste var op til syv fod (2,13 
meter) i diameter, og de 
mellem blev skåret på en 
båndsav bloksav, som kun-
ne vende stammen, hvor 
stammen blev fastholdt på 
en slæde, der kunne køre 
frem og tilbage. 

Der kunne skæres på 
både frem- og tilbageturen. 
De små blev skåret på en 
halvautomatisk sav med fire 
klinger, der kunne varieres. 
Man optimerer efter at få 
så mange 10 og 12 tommer 
planker som muligt, for her 
er værdien størst. 

Efter opskæring og delvis 
manuel og automatisk sor-
tering bliver træet lagt på 
mellemlager. Western Red 
Cedre indeholder stoffer, 

der gør, at sammenlignet 
med fyr og gran kan det 
vandlagres i mange år. 

Efter frokost i bussen 
kørte vi ind mod Vanco-
ver igen, hvor vi skulle 
besøge MacKenzie, som 
primært skærer Douglas 
og Hemlock. Deres maksi-
mum længde er 40 fod (12 
meter). 

Hemlock er en så tung 
træart, at når det har været 
vandlagret, kan det blive 
så tungt, at det kan synke. 
Hemlock har næsten ingen 
knaster, og veddet er meget 
tæt. Det bruges meget til 
møbler m.v. og finer. 

Douglas, som her på 
vestkysten nemt kan blive 
op til 60-70 meter høj, 
bliver opskåret til planker 
og brædder, som primært 
bliver brugt i bygningsindu-
strien. Der var ingen, der 
nogen sinde havde set så 
store dimensioner.

Fredag den 24. september
Dagen var sidste dag med 
program, og turen gik 
op langs vestkysten og 
op i bjergene til Whistler 
Mountain, som er Canadas 
største og bedste skiom-
råde, og som bl.a. har lagt 
klippe til flere af de alpine 
konkurrencer ved vinter 
OL i februar 2010 i Van-
couver. 

Byen og pisterne er 
blevet kraftig udbygget i 
forbindelse med OL og 
fremstår som et pænt og 
godt område at tilbringe en 
vinterferie i. 

En af de største attrak-
tioner, ud over at det er et 
glimrende skisport område, 
er en lift/svævebane, som 
hedder Peak to Peak. Den 
forbinder to bjergtoppe 
og er ca. 4,5 km lang. Det 
længste spænd mellem to 

master er 3024 meter og 
med en frihøjde på over 
480 meter. 

For dem på turen, som 
led af højdeskræk, var dette 
en meget grænseoverskri-
dende oplevelse, men alle, 
der tog den, sagde, at det 
var det hele værd – bestemt 
en ting, som alle bør prøve 
på et tidspunkt i deres liv!

Weekenden den 
26. og 27. september 
Den sidste weekend var 
igen afsat til disponering 
på egen hånd, og alle 
nød de sidste dage og fik 
oplevet de sidste ting fra 
dette fantastiske sted på 
jorden, og lørdag aften 
holdt vi afskedsmiddag 
på en restaurant, der hed 
Boathouse. Boathouse lig-
ger med udsigt lige i vand-
kanten til English Bay, der 
løber ud i Stillehavet.

Hjemtur
Mandag checkede vi ud 
af hotellet og foretog os 
de sidste ting – indkøb, 
museer o.lign., og om efter-

middagen begyndte vi den 
lange rejse hjem. 

Vi var mætte af gode 
oplevelser, og glædede os 
til at komme hjem til de 
kære derhjemme og fortæl-
le om alle vores oplevelser.

Tusind tak til alle på 
turen for en uforglemmelig 
oplevelse, og vi glæder os 
til næste gang, vi kan invi-
tere jer til et af de mange 
fantastiske steder på jor-
den.  
Peter Landergren og GEJ

Fortsat fra side 17
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Vil du ud i verden? - her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk

Salgschef Peter Frederiksen har efter 
44 år i DLH-Gruppen valgt at trække sig 
tilbage for at nyde et velfortjent otium.

I den anledning afholdes der reception 
fredag den 17. december 2010 
kl. 13.30-15.30 på

DLH’s hovedkontor
Skagensgade 66
2630 Taastrup

– og et økonomisk tilskud 
til turen kan du måske 
komme nærmere på 
www.futfonden.dk

Afskedsreception 
hos DLH-Gruppen

  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!
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Danmarkstur 2010

Danmarksturen 2010 star-
tede med, at der kørte en 
bus fra Kolding og så videre 
til Fyn, og til sidst gik turen 
mod Aco Nordic i Ringsted, 
hvor vi alle skulle mødes.

Aco Nordic
Hos Aco Nordic startede vi 
med at få en god frokost, 
hvorefter vi gik ind i et 
af deres mødelokaler og 
fik præsenteret deres pro-
dukter, som eksempelvis 
tagrender, ovenlysplader og 
trapezplader. 

Da vi havde fået noget 
viden omkring deres pro-
dukter, var vi ude i deres 
produktion, hvor de produ-

cerer deres plasttagrende 
i flere forskellige farver og 
størrelser.

Selve produktionen fore-
går således, at der er flere 
lange bånd, hvor man i 
starten af båndet ser den 
smeltede plastik blive var-

met op, så tagrenderne kan 
få den rigtige form og stør-
relse. 

Dernæst kommer de ind 
og bliver afkølet og kører 
derefter videre ned til 
enden af båndet og bliver 
skåret til i tre og seks m 
stykker. Diverse tilbehørs-
dele som bøjninger m.m. 
bliver lavet ud af deres ned-
løbsrør, hvorefter de kom-
mer ind i en maskine, 
som bliver indstillet til at 
lave 45 grader eller 70 gra-
ders bøjninger af nedløbs-
rørene. 

Til sidst var vi inde på 
deres lager, hvor man også 
kan se, hvor de pakker 
deres varer i colli, efter 
kundens evt. bestilling eller 
ønsker. 

XL-Byg CF Køge
Derefter gik turen til Køge 
vandrehjem, hvor vi skulle 
overnatte. Da vi ankom til 
Køge vandrehjem, tog vi en 
tur til XL-Byg CF i Køge og 
så deres trælast, da der var 
to elever med fra XL-Byg i 
Køge. 

Senere på aften var der 
planlagt, at vi skulle ud at 
spise, og derefter bowle i 
Køge Bowling Center, hvor 

vi havde en rigtig hyggelig 
aften.

Dyrup
Torsdag skulle vi se Dyrup 
i København, hvilket vi 
startede med kl. 10:00. 
Først blev vi budt velkom-
men, hvorefter vi så fik en 
rundvisning ude i deres 
produktion. Her så vi først 
en testning af farverne 
og malingen, hvorefter vi 
gik videre for at se deres 
fremstilling af malingen fra 
start til slut, dvs. til det står 
i rigtig emballage og på en 
palle klar til at køre i forret-
ningerne.

DR Byen
Efter vores besøg hos 
Dyrup var der 2-3 timer, 
hvor vi kunne bruge tiden 

i de københavnske gader, 
indtil vi skulle videre ud at 
se DR Byen, hvor vi fik en 
rundvisning. 

Vi så f.eks., hvor de har 
holdt Talent og X Factor, 
samt hvor de optager seri-
en Borgen, og til sidst så vi 

nyhedsafdelingen, og deref-
ter var vi ude at spise.

Junckers Gulve
Fredag var vores sidste 
dag på turen, som foregik 
således, at vi skulle ud at se 
Junckers Gulve.

Vi startede med at se, 
hvor de store træstammer 
kommer ind og bliver høv-
let ned til det træ, man kan 
bruge til gulve. Herefter 
blev vi vist rundt i hele 

deres produktion, hvor vi 
kunne se alle de måder, de 
behandler gulve på under 
produktionen.

Til sidst fik vi en let fro-
kost, og hvis vi ellers havde 
nogle spørgsmål, kunne vi 
stille dem.

En rigtig god tur med 
enestående fællesskab på 
trods af, at vi kommer fra 
forskellige steder!

Med venlig hilsen 
Martin Toustrup 
XL-Byg Juelsminde

Med FUT rundt på Sjælland 27.-29. oktober
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Studietur 2011
Studieturen går til Norge i 2011

Elevturen i 2011 kom-
mer ikke som sædvan-
ligt, til at gå til Sverige. 
Vi er blevet inviteret til 
Norge, for blandt andet 
at besøge Huntonit, som 

laver undertage og Fibo-
Trespo, som producerer 
forskellige paneler til våd-
rum og køkkener.

Det er Rindom, som er 
vært ved disse besøg.

Vi tager af sted i uge 13. 
Vi kender endnu ikke alle 
detaljerne om hvornår og 
hvordan vi kommer derop, 
men det vender vi tilbage 
med i næste blad. 
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SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 7. JANUAR 2011!

Så er det endnu engang blevet tid til at få 
afholdt det årlige gokart race i Racehall i Viby J 
– tirsdag den 11. januar 2011

Ovenstående FUT-
medlem ønsker at 
deltage i ’FUT Race’ i 
Viby J, tirsdag den 
11. januar 2011.

DATO OG STED
Tirsdag den 11. januar 2011
kl. 17.30 - ca. 20.30

Racehall A/S
Hasselager Centervej 30 
8260 Viby J 

PRIS
Arrangementet er gratis. 

TILMELDING
Senest 7. januar 2011

Max deltagerantal: 33 personer

LINKS
www.racehall.com

INFO
Martin Andersen
Tlf. 2179 2003
man@fut.dk

FUT Race 2011

Vi har denne gang fået 
mulighed for at få hele 33 
deltagere med på banen. 
Vi ser derfor frem til, at de 
tidligere vindere får kamp 
til stregen. 

Vanen tro vil der være 
spisning, og ud fra erfarin-
ger fra de sidste par år har 
vi i år valgt at spise efter 
racet.

Vær ude i god tid, da der 
til dette arrangement 
plejer at være rift om 
pladserne. 

Gå ikke glip af årets gokart-race:

Her er FUTere klar til starten 
ved sidste års FUT Race.

Udfyld venligst Driver’s license på 
www.racehall.com under information 
”Ansøgning om kørekort”. 
For tidligere deltagere: Medbring den 
Driver’s license, som blev udleveret 
sidst.

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.:   HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn:  Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

FUT Race 2011
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

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

47436-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 201022

Husk: 
• Varmt tøj 
• Varme sko/støvler 
• Handsker
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige og deltage i 
konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand

Sidste frist for svar er fredag den 14. januar 2011

Vinderne af sidste runde: Bent Sigvardt Peter Gade Erik Pors
 8381 Tilst 5690 Tommerup 8381 Tilst

+ popcorn og sodavand!

Referat af ølsmagning 
i Hvidovre
Torsdag den 30. september 
var ni friske FUTer mødt 
op i Hvidovre Vinmark (ja 
der er faktisk vinmarker i 
Hvidovre!).

Vi blev modtaget af 
Torben Andreasen, som 
på spændende vis fortalte 
om stedet, og hvordan de 
havde opkøbt recepter og 
restlageret fra det tidligere 
så kendte Brøckhouse, da 
det gik konkurs. 

Torben fortalte os, at 
man ser en stigende ten-
dens til, at folk drikker spe-
cielle øl til maden i stedet 
for vine.

Hvidovre Vincenter er 
jo mest kendt for at pro-
ducere vine, men da FUT 
jo tidligere har været forbi 
og smage på disse skønne 
vine, så mente vi (på talrige 
opfordringer), at nu var 

turen kommet til at smage 
på deres mange øl. 

Vi havde valgt at smage 
på deres juleøl og deres 
specialøl  ”3413”. Navnet 
kommer af, at Brøckhouse 
boede i postnummer 3400 
Hillerød, og at den øl var 
færdig den 13. 

Det var nogle meget 
lækre vintage øl. ”3413” 
kan klart anbefales. Det 
er nogle meget stærke øl. 
Alkohol procenten ligger 
mellem 8 og 13 %, så vi tur-
de ikke smage for meget, 
da de fleste af os jo skulle 
køre derfra.

Det var en meget interes-
sant oplevelse, som sagtens 
kan tåle at bliver gentaget 
på et andet tidspunkt.

Annette Maktabi

Vinsmagning 
i Aalborg 
Otte FUT-medlemmer var 
mødt op den 1. oktober til 
en forrygende vinaften hos 
Sigurd Müllers Vinhandel 
i Aalborg. De fremmødte 
blev mødt af en top motive-
ret foredragsholder – Ben-
dix Hansen. 

Vinrejsen gennem ver-
dens vine startede kl. 18, 
hvor vi smagte på udsøgte 
vine i et prisleje fra 150,- til 
ca. 450,- kr. flasken. Vin-
smagningen sluttede kl. 21, 
hvorefter alle deltog i fæl-
lesspisning inde i byen på 
Cafe VISA. 
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Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
 ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

FUT Race 2011 – Gokart i Viby J 11.01.2011 07.01.2011
Martin Andersen

Tlf. 2179 2003

• Norgestur i foråret 2011

• Roldskov (fældning af Douglastræ) 

• Rockwool, Vamdrup

• FUTs 60 års fest

• Tur i Den gamle by i Århus

• Europatur i efteråret 2011

FUT blad nr. 1 udkommer i februar 2011FUT blad nr. 1 udkommer i februar 2011
Tema: Foreningens Danmark Tema: Foreningens Danmark 

– Vi sætter spot på den store variation af foreninger i Danmark– Vi sætter spot på den store variation af foreninger i Danmark A
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FUTs bestyrelse ønsker alle FUTs bestyrelse ønsker alle 
medlemmer og deres familier medlemmer og deres familier 
Glædelig Jul og Godt Nytår!Glædelig Jul og Godt Nytår!


