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Så er vi så småt på vej ind i det 
spæde forår, og hvis den hvi-
sken, man hører, er sand, så 
venter der os alle et travlt år 
– det samme gør sig gældende 
i FUT, hvor vi har kalenderen 
fyldt helt op! Vi glæder os rigtig 
meget til at kunne invitere jer 
til spændende rejser, aftenar-
rangementer og fortælle jer alt 
om vores nye tiltag.

Tak for sidst, skal det lyde fra 
hele bestyrelsen, en veloverstå-
et generalforsamling hos Busi-
ness College Syd – Mommark 
var med til at sætte et punktum 

Kære FUT’ere
på et godt FUT år. Mommark 
leverede hyggelige lokaler, god 
mad og drikke – kombineret 
med et spændende foredrag og 
en konstruktiv generalforsam-
ling var det en dag, vi vil huske 
længe. Tusinde tak til Business 
College Syd for en dejlig dag.

Traditionen tro uddelte FUT 
igen i år fagprøvepriserne til 
nogle elever, der havde bevist, 
at de kunne tænke ud af bok-
sen, se nye vinkler i deres vir-
ke og beviseligt kunne arbejde 
målrettet og med konsekvent 
indsats gøre en forskel. End-

nu engang tillykke til jer alle!
Vi fi k også for første gang ud-
delt Lærepladsprisen – Stark 
Odense var de heldige vindere 
– og stoltheden over at modta-
ge prisen er ikke til at tage fejl 
af – men det kan i læse (og se) 
længere inde i bladet.

2019 bød på et hav af arran-
gementer, lige fra en bustur 
til Hartzen, foredrag omkring 
stresshåndtering, elevtur til Po-
len og ikke mindst en general-
forsamling. Desværre måtte vi 
som tidligere nævnt afl yse en 
byggemarkedstur, da tilmeldin-

Michelle 
Olsen

Daniel 
Green Larsen

Bo 
Louring

Niels Jørgen 
Lerche-Thomsen

Jesper
Haslund

Marianne 
Mouritzen

Christian 
Lyng

ISSN 1901-1512

FUT medlemsblad 
udgives tre gange årligt

Ansv. redaktør: Christian Lyng

Oplag: 1600 eks. 

Produktion: Odsgard A/S

Sekretariat: 
FUT – Foreningen for 
Trælast- og Byggemarkedsfolk 
c/o Danske Bygge centre
Egebækvej 98
2850 Nærum
Tlf. 4580 7877 
fut@fut.dk, www.fut.dk

Tilmeldinger til arrangementer, 
indmeldelser, fakturaer samt 
øvrige breve til FUT bedes sendt 
til ovenstående adresse.

Leder  2
Besøg os på 
Byggeri’20 3
Ta’ med til 
Branchefrokosten... 3
Se Sibirien med FUT 4
Nyt initativ: 
Elevdag 6
Studieture 2020 7
Besøg vores 
medlemsshop 7
Fra frø til øverste hylde:
Skab dig et netværk 
i branchen 8
Eventaften:
Den svære samtale 12
FUT General-
forsamling 2019 13-19
Nye medlemmer i 
Erhvervs klubben 20
Nyansættelser 
i ØT Gruppen 21
Tur udskudt 21
Min rejse til Færøerne 22
FUT hjalp os med 
at få den vildeste 
oplevelse 23
To trælast-elever 
i udlandspraktik 
i Sverige 24
Virksomheder satser 
på klimainnovation 25
Trælastelevernes tur 
til Polen 26
Tilbud til trælasterne 
og medlemmer af 
FUT Erhvervsklub 28

Bestyrelsesmedlemmer:



Nr. 1 · 2020 3

Christian Lyng 
Næstformand 

gerne simpelthen ikke var der. 
Det er vi kede af, og vi arbejder 
løbende på samarbejdet med 
skoler, kæder og elever for at 
kunne tilbyde de bedste udsolg-
te ture for branchens fremtidi-
ge medarbejdere. 

2019 var også året, hvor vi fi k 
mulighed for at støtte en mas-
se elever økonomisk på deres 
færd uden for de danske græn-
ser. Muligheden for at opleve 
branchen uden for Danmark 
koster nogle penge, og der er vi 
glade for at kunne have bidra-
get til at sende eleverne afsted. 
Igen i år åbner vi for en ny pose 
penge – så søg endelig!

Det kommende år byder på 
en masse spændende aktivite-
ter og tiltag i FUT – vi glæder os 
til at invitere jer til nogle spæn-
dende aftenarrangementer, 
elevture og  så er vi rigtig glade 
for endeligt at kunne invitere til 
Sibirien på Stortur. Et helt friskt 
arrangement bliver vores elev-
dag – vi holder i april en hel 
dag og aften for 90 elever, hvor 
vi byder på en spændende fag-
lig eftermiddag og en hyggelig 
og social aften, det kan I læse 
meget mere om i bladet.

Tak til både medlemmer, er-
hvervsklubben og bestyrelses-
medlemmer for 2019, jeg glæ-
der mig til at se jer i 2020.

FUT er igen at fi nde på Byggeri-messen i Messe C, Fredericia, 
når dørene åbnes til Byggeri’20 den 10. marts

Besøg os på Byggeri’20

Lørdag den 16. maj 2020 kl. 
13 samles vi igen, og vi er gla-
de for at meddele, at arrange-
mentet fi nder sted i Grøften i 
Tivoli, hvor vi i Teatercafeen 
skal nyde en dejlig stor Gar-
derplatte med både snaps og 
kolde fadøl til.

Prisen for arrangemen-
tet er 300,- kr. og inde-
holder Garderplatte, 1 
stk. fadøl og 1 stk. snaps.
Indgangen til Tivoli afholder 
man selv.

Så ring til din bedste FUT 
ven og meld jer til – vi glæder 
os til at se jer.

Ta’ med til Branchefrokosten...

M
ESSE C - FREDERICIA

10.- 13. MARTS 2020
Vi har allieret os med Danske Byggecentre og Business College Syd 
og er at fi nde på stand A-0100.

Niels Jørgen Lerche Thomsen er at fi nde på standen tirsdag den 
10. marts. Christian Lyng er på standen torsdag den 12. marts.

Kom og få en snak – vi glæder os til at se jer! 
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Det er med glæde, at FUT endnu engang inviterer alle vores 
medlemmer til at deltage i Branchefrokosten – en hyggelig 
eftermiddag i restaurant Grøften i Tivoli

Praktiske oplysninger

Lørdag den 16. maj 2020 kl. 13-16.30 i restaurant Grøften i 
Tivoli, København.

Bindende tilmelding til fut@fut.dk senest 17. april 2020.

Betaling til konto i Nordea 2237 – 1519394665. 
Husk at  anføre navn!

o
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Den grove skitse er på plads, og 
vi arbejder tæt sammen for at 
få detaljerne på plads.

Vi forsøger at arrangere så 
mange unikke virksomheds-
besøg, oplevelser og udfl ugter, 
som tiden tillader, samtidig 
med at deltagerne får tid til 
hygge og afslapning.

Vi skal efter planen både i 
skoven, på savværk, limtræsfa-
brik, krydsfi nersfabrik m.m..

Turen går også forbi Baikal-
søen, hvor vi skal nyde lokale 
specialiteter og nyde landska-
bet.

Som nævnt er programmet 
ikke fastlagt, men det bliver læ-
rerigt, socialt og unikt!

Klimaet omkring Irkutsk i 
september kan være meget 

Se Sibirien med FUT

Foreløbigt program 

10. sept.: Afrejse (middagstid) – Københavns Lufthavn
11. sept: Ankomst (morgen) – Irkutsk via Moskva
11. sept: Indtjekning og dagen på egen hånd – velkomst-

middag ved FUT
12. sept: Guidet tur ved Baikalsøen
13. sept: Transferdag
14.-18. sept: Fabriksbesøg, udfl ugter, sociale aktiviteter, tid på 

egen hånd, transfer retur til Irkutsk
18. sept: Afskedsmiddag ved Bergsten Timber A/S og Berg-

sten Timber International
19. sept: middagstid: Hjemrejse fra Irkutsk via Moskva – an-

komst i Københavns Lufthavn ca. kl. 21.00

– forbehold for ændringer

FUT er glade for i samarbejde med Bergsten 
Timber og Bergsten Timber Interna tional at 
kunne invitere til Sibirien i september

svingende – alt fra 10-30 grader 
– forhåbentligt er vi heldige og 
kan sidde udenfor en aften el-
ler to og nyde et glas.

Praktiske 
oplysninger

Afrejse fra Københavns Luft-
havn den 10. september 
2020. Hjemkomst til Køben-
havns Lufthavn den 19. sep-
tember 2020.

Prisen per deltager er 
13.999,- kr. og er inkl. over-
natning i dobbeltværelse, 
fl y, sociale og faglige aktivi-
teter, transfer med bus/fl y i 
Sibirien samt fortæring alle 
dage.
Enkelt værelse kan tilkøbes 
for 5000,- kr. per deltager.

Bindende tilmelding til 
chl@fut.dk senest 1. april 
2020.

Information om program, 
betaling og praktisk info føl-
ger på mail til de tilmeldte.

Baikalsøen. 

Kazansky katedralen.

Znamensky klostret.

Frilandsmuseet Taltsj.
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TÆNK GOD 
RÅDGIVNING

TÆNK BYGGERI’20

20

10. - 13. MARTS 2020
MESSE C, FREDERICIA

ALLE DAGE KL. 9.30 - 17.00

FRI ADGANG FOR 
ANSATTE I 

BYGGECENTRE

Få den nyeste viden om produkter og materialer med, når du rådgiver kunden!
Vær på forkant, når det gælder fremtidens bæredygtige byggeri!

Tag med dine kolleger til BYGGERI’20. Her står 300 leverandører klar med innovative løsninger 
og værdifuld viden, lige til at tage med hjem til forretningen. 

LÆS MERE PÅ WWW.BYGGERIMESSEN.DK
Arrangør: Danske Byggecentre, Tlf: 45 80 78 77, info@byggerimessen.dk

HENT BYGGERI’20 APP
 - MESSENS DIGITALE 

KATALOG! 

REGISTRER DIG 
GRATIS HER!

20

NYE PRODUKTER, NYE IDEER, NYE GRØNNE LØSNINGER
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Vi vil forsøge at samle så 
mange elever som muligt til 
en dag, hvor vi sætter faglig-
hed, netværk og det sociale 
forrest. Vi vil gå i dybden om-
kring FUT, hvordan det kan 
bruges fremtidigt, sætte stor 
fokus på netværk i branchen, 
og så afslutter vi med en hyg-
gelig aften med mad, drikke 
og dans.

Gratis deltagelse
Tit er penge som elev ikke 
store, og derfor er dette ar-
rangement ganske gratis.

Vi sørger for en seng til 
alle, kaffe og kage til efter-
middag, en lækker menu og 
tilhørende drikkelse. Et dan-
segulv uden musik går ikke, 
så vi har hyret en DJ til at sør-
ge for rytmerne, og så er det 
op til deltagerne at fylde det. 
Morgenen derpå er der mor-
genmad og udtjekning. Kan 
det blive nemmere end bare 
at møde op i Odense?

Som sagt er det ganske gra-
tis, så du skal kun medbringe 
lysten til at lære noget om 
FUT og netværk, et par dan-
sesko og ellers dit gode hu-
mør.

Vi har kun plads til 90 del-
tagere – så det er først til 
mølle!

Tilmeld dig nu – før din si-
demand!

Elevdag

Program

Lørdag 18. april 2020
Kl. 13:30-14:30: Indtjekning på værelser
Kl. 14:30-15:00: Velkomst – Kaffe/vand og kage
Kl. 15:00-15:45: Oplæg omkring FUT, netværk og LinkedIn ved 

næstformand Christian Lyng
Kl. 16:00-17:00: Indslag – Offentliggøres på dagen (komiker, 

CEO, sportsudøver – hvem ved?)
Kl. 17:00-17:30: Pause – Mulighed for at få danseskoene på og 

trukket i festtøjet
Kl. 17:30-18:00: Velkomstdrinks
Kl. 18:00-20:00: Mad
Kl. 20:00-02:00: Musik, dans og drinks

Søndag 19. april 2020
Kl. 10:00: Morgenmad og udtjekning

Praktiske oplysninger

Lørdag 18. april med overnatning til 19. april 2020 på
Scandic Odense 
Hvidkærvej 25
5250 Odense

Deltagelse er gratis, men deltagere skal være elever og medlem 
af FUT.

Vi tilbyder overnatning i dobbeltværelse – så har I en værelses-
kammerat i tankerne, skriv det ved tilmelding. Enkelt værelse 
kan tilkøbes for 500,- kr. per person.

Ved afmelding tættere på arrangementet end 7 dage eller no-
show opkræves 1500,- kr.

Nærmere info og tilmelding:
Kontakt Christian Lyng, næstformand – chl@fut.dk

FUT er glade for at kunne annoncere et helt 
nyt initiativ i form af en Elevdag!

ELEVDAGELEVDAG
GRATIS
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????

Bruxelles

Besøg vores 
medlemsshop...

Studieture 2020
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I løbet af foråret vil vi på vores sociale 
medier annoncere årets studieture for 
trælast- og byggemarkedselever

I skrivende stund er det på 
plads, at studieturen for bygge-
markedseleverne fra Handels-
fagskolen går til Bruxelles. 
Det er endnu ikke 
fastlagt hvor træ-
lasteleverne tager hen 
i samarbejde med Busi-
ness College Syd.

Følg med på vores 
sociale medier, 
hvor turene bliver 
annonceret, så snart 
det er muligt.

Nu kommer SKIL med den nye røde serie, EP (ENERGY 
PLATFORM). En 20V max batteri serie med professionelle 
detaljer og funktioner. Serien er opbygget på et kraftig 
KEEPCOOL batteri. KEEPCOOL teknologien beskytter 
battericellerne imod overophedning. Varme er batteri-
ets værste fjende, og med KEEPCOOL holdes batteriets 
optimale temperatur, hvilket betyder optimal ydeevne og 
holdbarhed.

Den patenterede ’ActivCell™’-teknologi optimerer strøm-
forbruget, forhindrer overophedning og maksimerer bat-
teriets ydeevne. Der er op til 25 % længere holdbarhed 
på en opladning og ca. en fordobling af batteriets levetid.

er tilbage i Danmark

Se mere på www.skil.dk

• SKIL batterierne er 
opbygget på samme 
teknologi som lignende 
professionelle elværk-
tøj serier.

• SKIL kombinerer GDS 
og PRO maskiner på 
samme professionelle 
batteri platform. 

• Forår 2020 lanceres 
den nye HAVE serie, 
som er opbygget på samme batteriplatform.

• SKIL havemaskinerne er med professionelle detaljer og 
kvalitet. Men til GDS priser.

I 1924 opfandt SKIL rundsaven. I mange år har SKIL 
været foretrukken, når der skulle vælges rundsav, 
stiksav og rystepudsere til værkstedet. 

Husk at bruge FUT’s medlemsshop og 
spar op til 70% på mærkevarer

Sådan fungerer det

Gå ind på denne internetadresse: http://fut.borgbigumshop.dk

Brugernavn: FUT-medlemsnummer (fi ndes på bagsiden af dit 
FUT-blad eller kan erhverves på fut@fut.dk)
Password: futfut

Vælg de produkter, du ønsker at købe. Du taster selv navn og 
adresse, og din bestilling bliver sendt i løbet af 1-2 hverdage.
Priserne er inkl. moms. Du betaler med kreditkort til sidst i be-
stillingen ved at blive sendt til et DIBS betalingsvindue. Først 
når du har bekræftet betalingen, og du har fået en kvittering på 
skærmen + pr. mail, er din bestilling registreret.
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Fra frø til øverste hylde

Trædirektør:

Skab dig et netværk 
i branchen

Tekst og foto: 
Johannes H. Nørgård

Det var Morten Bergstens før-
ste arbejdsdag i Ledreborg 
Tømmerhandel. Han var 17 år. 
Temperaturen havde allerede 

sneget sig op over 20 grader fra 
morgenstunden, da den første 
bil fra Rockwool kom kørende 
ind på pladsen. Han stod i sin 
t-shirt og nye kittel, og så var 
det ellers bare i gang med at 
læsse af med hænderne og ind 

i et rum. Det var inden, man 
begyndte at lukke isolerings-
ballerne helt, så støvet hvirvle-
de rundt i luften, så lidt op ad 
formiddagen, fi k han sit første 
koldtvandsbad i tømmerhand-
len.

- Så var man ligesom i gang 
som elev, og jeg måtte bare tage 
udfordringerne, som de kom. 
Men jeg har aldrig fortrudt, at 
jeg fulgte min fars råd om at 
komme ud i en tømmerhan-
del, for ifølge ham var det det 
bedste sted, hvis man ville have 
en bred købmandsuddannelse, 
fortæller Morten Bergsten med 
glimt i øjet og et smil.

Grib udfordringerne 
I en tømmerhandel havde man 
nemlig både private og pro-
fessionelle kunder, kontakt til 
både leverandører herhjemme 
og i udlandet, skulle lave tilbud 
og et hav af andre forskellige 
opgaver, lød det fra faren. 

Morten Bergsten endte da 
også med at blive der et år efter 
læretiden, men søgte så en stil-
ling som forvalter i DLH Gad-
strup og fi k stillingen. Det var 
centrallagret, og dengang var 
det reelt igennem forvalteren, 

- For så har du altid nogle fortrolige at trække på, når tvivlen 
rammer – og det gør den, siger den garvede træimportør Morten 
Bergsten fra Bergsten Timber, der plejer venskaber helt tilbage fra 
FUT-tiden i 80’erne
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varefl owet gik med logistik og 
det hele.

- Så har det ellers været træ 
resten af vejen. 23 spændende 
år i DLH, som var en stor in-
ternational virksomhed og vel 
på mange måder et helt klas-
sisk karriereforløb, arbejde, nye 
udfordringer, arbejde osv, indtil 
jeg endte som senior maneger 
for softwood på verdensplan 
med rejser rundt i det meste af 
verden.

Har du nogen sinde været i 
tvivl om, du kunne klare det og 
løfte de nye udfordringer, du fi k?
- Ja nogle gange. Det vil man 
ofte være, når man tager nye 
udfordringer på sig. Men jeg 
har altid sagt ja. Jeg oplevede 
også DLH lidt som en familie, 
hvor jeg ikke ville blive kastet 
ud i noget, hvor man blev væl-
tet. Der var nogen, der hjalp 
mig med at få sat det i gang.

Så hvis man er ung og i tvivl, 
så skal man tænke, jeg får kun 

det her tilbud, fordi der er nogen, 
som tror på mig?
- Ja, hvis man er ung, så skal 
man ikke være nervøs for at 
springe ud i noget, hvor man 
nogle gange tvivler. De, der gi-
ver en et tilbud, tager som regel 
også en del ansvar og er inte-
resseret i, at det lykkes, så det 
bliver ofte en fælles opgave.

Uddannelse er 
aldrig for sent
Morten Bergsten lægger ikke 
skjul på, at han altid har været 
ret ambitiøs og synes, det var 
spændende at arbejde sig op ad 
i en virksomhed. Det har heller 
ikke spændt ben undervejs, at 
han i mange år kun havde ud-
dannelsen fra tømmerhandlen.

- Jeg synes ikke, at jeg har 
måtte kæmpe hårdere end 
nogle andre. Jeg er bare startet 
et andet sted og er vel det, man 
kalder autodidakt. Jeg er måske 
en af de sidste, hvor det ikke 
har været så afgørende, om du 
havde en høj eller lav uddan-
nelse. Det har handlet om, hvor 
jobbet skulle bære hen, og om 
man var den rette til opgaven.

Men er det bedst at arbejde sig 
op på praktiske erfaringer eller at 
have læst sig til en karriere?
- Det er umuligt at sige. Der er 
mange andre faktorer i spil. Jeg 
undervurderer på ingen måde 
folk, der kommer med en ud-
dannelse. Men verden foran-
drer sig hele tiden, så kommer 
man med en 15-20 år gammel 
uddannelse, så betyder det 

måske mere, hvad man har 
af erhvervserfaring lige nu og 
selvfølgelig, hvad vi skal bruge 
her, siger han og fortæller, at 
han selv i 2008 begyndte på en 
CBA, der er en syv måneders le-
deruddannelse, der er opbygget 
i samarbejde med Havard Uni-
versitetet i USA.

- Det er noget af det bedste, 
jeg har gjort. Det fyldte nogle 
huller og pludselig kunne jeg 
forstå an masse ting dybere end 
før f.eks. økonomi, marketing 
og selvfølgelig ledelse. 

- Derfor er det vigtigt at hu-
ske på, at det aldrig er for sent 
at tage noget uddannelse. Man 
kan sagtens fylde på, når man 
er i job. Så der er ikke nogen 
grund til, at man som ung pres-
ser sig ud i noget, man ikke 
føler for, så man enten får en 
dårlig boglig uddannelse eller 
en dårlig faglig uddannelse.

Smæk aldrig med døren
Det var en viden Morten Berg-
sten fi k ekstra brug for, før 
end han havde forestillet sig. 
Allerede i november 2009. Fi-
nanskrisen havde stort set lam-
met byggeriet. DLH sad med 
en stor bankgæld, og der var 
kommet ny direktør, der skulle 
trimme forretningen. Her blev 
det besluttet at lukke ned for 
salg af træ fra Finland og Sve-
rige i Danmark, hvor Morten 
Bergsten så i stedet skulle fort-
sætte med at forsyne det euro-
pæiske marked med træ fra 
Rusland.

- Det var et nedluknings-
scenarie, vi var enige om, så 
det var helt udramatisk, men 
selvfølgelig tragisk for de men-
nesker, det berørte.

Men ganske få dage efter sad 
Morten Bergsten hjemme ved 
køkkenbordet og tænkte situ-
ationen igennem. Beslutningen 
skulle føres ud i livet måneden 
efter.

- Vi solgte jo varer hver dag, 
så nedlukningen ville ska-
be et hul i markedet, som der 
var mulighed for at fylde ud. 
Desuden havde jeg gode rela-
tioner i branchen og til leve-
randørerne, så hvis jeg kunne 
starte virksomheden selv, hvor 
det blev scaleret ned til simpel 
håndtering, så der ikke var alle 
de omkostninger, som der na-
turligt er i en stor koncern.

Men du sidder på det tids-
punkt i en topstilling og får en 
ganske god løn – så du sætter din 
egen tryghed på spil?
- Det er helt rigtig. Det nem-
meste ville være at blive. Men 
det her var en mulighed, der 
aldrig ville komme igen. Jeg 
skulle ikke ud og skabe et mar-
ked. Hullet var der, og selv om 
der var fl ere, der rystede på 
hovedet over tidspunktet, så 
kom købmanden op i mig – og 
kunne vi komme ud af 2009-10 
med et lille overskud, så ville 
det blive en god forretning, når 
krisen var ovre.

Det blev starten på en dialog 

fortsættes

Da Morten Bergsten var formand for FUT, plantede han også den traditionelle blodbøg ved generalforsamlingen. Her i 
1993 da generalforsamlingen blev afholdt hos Plastmo. Det er Morten til venstre... Foto: FUT arkivet.
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med ledelsen i DLH, hvor han 
opsagde sin stilling, men love-
de at føre nedlukningen helt til 
dørs frem til regnskabsafl æggel-
sen året efter.

Der var ingen smækken med 
døren?
- Nej, og det synes jeg aldrig, 
man skal gøre. Uanset om man 
er enig eller ej, så er denne her 
branche skruet sådan sammen, 
at man skal opføre sig ordent-
ligt. Det betød også, at jeg se-
nere fi k en konsulentopgave 
i DLH, da de ville afvikle Rus-
landsafdelingen.

Netværk er guld værd
Da Morten Bergsten startede 
Bergsten Timber op den 23. 
november 2009, skete tingene 
meget hurtigt, for hvis hullet i 
markedet fi k lov at stå for læn-
ge, ville der hurtigt være nogle 
konkurrenter, som gik ind. Det 
nåede konkurrenterne ikke, og 
han var samtidig så heldig, at 
han fi k tre andre med fra DLH, 
og så trak han på sit netværk.

- Det var jo en gave at have 
de andre med fra en så respek-
teret virksomhed som DLH, 
så vi var jo faktisk et hold, der 
med vores kendskab til kunder 
og leverandører hurtigt fi k sat 
fart på skibet. Desuden akti-
verede jeg hele netværket med 
alle de gamle relationer, for det 
gør man jo, når man starter op.

Hvad brugte du dem til kon-
kret?
- Da jeg startede op, talte jeg 
med nogle af dem. Det kan 
være et område, hvor man 
er lidt i tvivl eller for at få lidt 
sparring. Har du tænkt på dit 
og husket dat, og hvis du gør 
sådan, så vil markedet reagere 
sådan. Det kan man sagtens 
gøre, selv om man er konkur-
renter, fordi vi er jo ikke bare 
professionelle, vi har også nog-
le menneskelige relationer, som 
er startet mange år tilbage.

Her nævner Morten Berg-
sten, at mange af hans relati-
oner stammer helt tilbage fra 
FUT-tiden mere end 30 år tilba-
ge. Hvor han var aktiv i ti år og 
cirka halvdelen som formand.

- Det var dengang, jeg fi k 
skabt en stor del af det net-

værk, jeg kan trække på den 
dag i dag og har stor glæde af. 
Jeg kom i berøring med utroligt 
mange mennesker, og vi var 
en hel klump af gode menne-
sker i FUT, unge og ambitiøse i 
starten af 20’erne, der ville det 
hele. Nogen har skabt sig en 
karriere og har haft god brug 
af hinanden i forløbet. Det kan 
være både på det menneskelige 
plan og det forretningsmæssi-
ge. Vi er desuden stadig en stor 
gruppe, der mødes et par gange 
om året, hvor vi kan snakke for-
troligt og har det hyggeligt. 

Det lyder vigtigt?
- Det er utroligt vigtigt. Jeg sy-
nes, unge skal gøre det og bru-
ge de muligheder, der er for at 
skabe sig netværk i branchen. 
Der er masser af muligheder 
for at mødes f.eks. i FUT, hvor 
man kan opbygge relationer og 
vende tingene med andre end 

lige dem, der er i ens egen for-
retning eller kæde, siger Mor-
ten Bergsten og understreger, 
at det ikke kun er for dem, der 
jagter en karriere:

- Det er godt for alle og for 
ens udvikling generelt. F.eks. 
hvis man gerne vil involveres 
mere, have muligheder, se mu-
ligheder, så er der rigtig meget 
at lære, når man begynder at 
tale med andre ligesindede i 
branchen. Uanset om det er 
’konkulegaer’, leverandører, så 
brug det på kryds og tværs. Det 
giver muligheder.   

International toppost
Men dyrkning af netværk og 
engagement stoppede ikke for 
Morten Bergsten i FUT. Han 
har i mange år været bestyrel-
sesmedlem i Dansk Træfor-
ening, der er bygget op omkring 
importører af træ og plader. 

Det har bragt ham ud på den 
internationale scene først på 
de softwoodkonferencer, der 
afholdes i Europa, og der har 
han gjort sig så bemærket, at 
han blev anbefalet og valgt til 
bestyrelsen i den europæiske 
paraplyorganisation Europe-
an Timber Trade Federation, 
(ETTF):

- Det er utroligt spændende, 
fordi alt det her trælast, det kø-
rer jo rundt i verden, Europa, 
Kina, USA, Canada, og sker der 
noget et sted, så får det indfl y-
delse på andre markeder som 
f.eks. det danske. Samtidig er vi 
i en utrolig spændende perio-
de, hvor hele debatten omkring 
mere brug af træ i byggeriet 
buldrer løs på europæisk ni-
veau. Fordi alle i øjeblikket taler 
klima, så har politikerne nu for 
alvor bragt træet i spil, og det er 
en chance, vi skal gribe.

Vækst og skulderklap
Vi skal selvfølgelig også lige 
runde, hvordan det er gået 
med virksomheden Bergsten 
Timber, der har som motto ’Vi 
opfører os ordentligt og hol-
der begge ben på jorden’, selv 
om det ikke står skrevet nog-
le steder. I november sidste år 
kunne de fejre ti års jubilæum. 
Forretningen er vokset til, at de 
i dag dækker hele spektret af 
trælast til tømmerhandlere. De 
overtog også Ruslandsafdelin-
gen fra DLH, så de i dag har to 
medarbejdere i en selvstændig 
enhed, der dækker det europæ-
iske marked. Endelig er Mor-
ten Bergsten undervejs hædret 
med både iværksætterpris, eks-
portpris, Spar Nords succespris 
2019 og to Gazellepriser og ikke 
at forglemme udnævnt som 
æresmedlem i FUT. 

Er det gået, som du havde 
drømt om?
- Bedre end i min vildeste fan-
tasi. Jeg havde aldrig turdet 
forestille mig, at vi i dag ville 
være 11 mand i Køge i en sund 
forretning, der stadig er i vækst, 
og som sender op mod 140.000 
m3 træ ud til tømmerhandler-
ne om året. Når så også andre 
ind imellem lægger mærke til 
det og giver en et skulderklap, 
så bliver man glad.

fortsat fra side 9:
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’Når du forstår din egen psyko-
logi, kan du dernæst begynde at 
forstå, hvad der virkelig driver 
andre mennesker og gør dig langt 
mere effektiv i, hvordan du kom-
munikerer med dine medmenne-
sker og medarbejdere’ .

’Vi har udviklet en avanceret 
og nuanceret verbal udtryksform, 
som vi kalder at tale. Det betyder, 
at vi er i stand til at udtrykke os 
meget præcist, og at vi har mu-
ligheden for nøjagtigt at forstå, 
hvad der bliver sagt til os’ .

Dette lyder som den perfek-
te verden, men det er sjældent 
sådan, det forholder sig. For 
alt for tit misforstår vi hinan-
den eller bliver forvirrede eller 
uenige om, hvad der bliver sagt.

Vi har brug for en værktøjs-
kasse til effektiv kommunika-
tion. På den måde hjælper vi 
dem til at forstå deres kerne- 
problematik.

Så på dagen kommer vil til at 
få indsigt i bl.a.:

- Din egentilstand
- Indlæring
- Coaching 
- Feedback
- Spørgeteknik
- Kommunikation
- Matching

FUT inviterer alle medlemmer til endnu en spændende eventaften, hvor 
der både er mulighed for at udvikle sig, netværke og få nogle hyggelige 
timer med andre fra branchen.
Vi glæder os til, at Kim Babbel skal lede os igennem en aften omkring 
kommunikationens aspekter

Den svære samtale
Den coachende (og til tider) svære samtale!

Eventaften

Praktiske 
oplysninger

24. marts 2020
Kl. 18 - ca. kl. 20:30:
Metabo
Helgeshøj Alle 12
2630 Taastrup
Tilmelding senest 20. marts

31. marts 2020
Kl. 18 - ca. kl. 20:30:
DLH Horsens
Orionvej 5
8700 Horsens
Tilmelding senest 25. marts

Vi byder på lidt kaffe, let 
mad samt drikkelse.

Tilmelding til Bo Louring – 
blo@fut.dk. Husk at notere 
hvilken aften du tilmelder 
dig!

Gratis foredrag

Lidt om Kim Babbel

Kim har en kæmpe passion for udvikling af mennesker og deres 
fantastiske hjerne, komplekse adfærd og evnen til engagerende 
kommunikation.

Han er en licenseret NLP master træner, coach og foredragshol-
der. Han afholder og faciliterer:
- Salgs- og kommunikation workshops
- NLP coaching og ledertræning
- Teamwork
- Strategiworkshops for virksomheder i forandring
samt træning målrettet til personlig vækst, karriere og relationer.

Af referencer kan nævnes: Bestseller, Telenor, Fiskars, Pieces, 
Pomp De Lux, Merlin,  Danske Spil, Monarch, Ernest & Young, 
Nykredit, Organon, Sydbank, Bertoni, Spinning Jewelry, Fransa/B-
Young, Claire, ORAS, EDC.
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Datoen var 2. november 2019, 
og mere end 70 FUT’ere, på-
rørende til fagprøvenomine-
rede og repræsentanter fra 
Erhvervsklubben havde tastet 
Sydals ind på deres GPS. Mange 
har nok taget turen fl ere gange, 
end de kan huske, og for mange 
er Mommark synonym for de-
res tid under uddannelse. Da-
gen bød da også på en enkelt 
røverhistorie, fra hvad der for 
nogen måske var en svunden 
tid med spritbåden, og hvad der 
ellers hørte til.

En lang tur mod det sønder-
jyske, men opbakningen sås 
tydeligt på deltagerantallet, og 
det er vi enormt glade for.

Når værtskabet er så godt, 
som det viste at være, er en tur 
til Sønderjylland intet problem. 
Business College Syd havde ar-
rangeret en dag, hvor der ikke 
manglede noget. Der var mad 
og drikke, både til morgen og 

frokost, så ingen gik rundt på 
tom mave – og det skulle vise 
sig at blive nødvendigt med 
energi. 

Efter en kort introduktion 
omkring Mommark og histori-
en heromkring blev alle delta-
gere delt op i hold. Her kunne 
deltagerne snuse til de forskel-
lige aktiviteter og tilbud, skolen 
har. Især stationen med Virtual 
Reality var populær, både hos 
unge og gamle.

God diskussion
Selve generalforsamlingen blev 
gennemført i god ro og orden, 
men førte samtidig til en god 
diskussion blandt og med med-
lemmerne omkring fremtiden 
for FUT. Vi er enormt glade for 
den konstruktive snak og tager 
alt til os, vi er her trods alt for 
jer medlemmer.

Som et rigtig godt initiativ 
havde vi inviteret alle fra Er-
hvervsklubben til at møde op 
på dagen og opstille en stand 
eller lignende med info om-
kring produkter eller virksom-
heden. Vores mening er, at det 
fungerer rigtig godt – der virke-
de til at være godt besøgt ved 
standene, og der blev snakket 
på kryds og tværs om alting og 
ingenting. 

Vi håber, vores erhvervsklub-
medlemmer synes det samme 
og håber på at gentage succes-
en, hvis lokalerne og omstæn-

dighederne tillader det til frem-
tidige generalforsamlinger.

I robåd over Atlanten
Til årets generalforsamling hav-
de vi inviteret Mads Vangsø til 
at komme og fortælle om sin 
meget imponerende rejse over 
Atlanten – 5000 km – i en ro-
båd. Det lyder som en umulig 
opgave, men Mads har aldrig 
været bleg for en udfordring – 
og det må man indrømme, han 
sagde ja til.

Syv uger på havet med en 
kammerat, hvor programmet 
uden undtagelse hed; 1 times 
roning – 1 times søvn – på skift. 
Mads Vangsø fortalte meget 
levende, med hjælp fra bille-
der og video, hvordan sådan 
en rejse forløber – og man kan 
kun være imponeret. Både psy-
kisk og fysisk påvirkes man så 
voldsomt, at kun få kan holde 
til det, og på trods af års forbe-
redelser var håndklædet tæt på 
at ryge i ringen. 

I mål kom de dog, en del kilo 
lettere, på den anden side af 
søen, og hatten må man tage af 
for de herrer, og synet af gen-
foreningen med deres familier 
efter syv uger, tror jeg, bragte 
selv den største træmand til tå-
rer på dagen.

Bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning 
fortsætter uændret dog med en 

enkelt tilføjelse. Jesper Haslund, 
der er salgschef i Stark Vejle, 
styrker bestyrelsen og dens ar-
bejde, og vi er rigtig glade for at 
have Jesper med om bord.

Sidst men ikke mindst havde 
vi en masse priser, vi skulle af 
med – unge og håbefulde ele-
ver var mødt op for at se, om de 
var blandt de bedste og derved 
kunne tage æren og en penge-
præmie med hjem. Familie og 
venner var også på plads i sa-
len, og jubel og klapsalver var 
der mange af, når spændingen 
blev udløst.

Endnu engang tillykke til jer 
alle!

Lærepladsprisen
For første gang skulle vi uddele 
Lærepladsprisen til den virk-
somhed, der har betydet eller 
gjort noget helt specielt for de-
res elev – for dette skulle afde-
lingen honoreres med et tilskud 
til et socialt arrangement.

Kirstine havde indstillet sin 
læreplads Stark Odense – og 
de mange fi ne ord og anekdo-
ter om Stark Odense gjorde det 
klart, at titlen og præmien var 
på sin plads. Hvad Stark Oden-
se skal bruge penge på, kan 
I læse om lidt længere inde i 
bladet. 

I skal alle have tak for at del-
tage på dagen!

FUT generalforsamling 2019
Traditionen tro afholdt FUT generalforsamling første lørdag i november
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Kære medlemmer, kære gæster, 
kære elever.

Endnu et år er gået, og når 
vi ser tilbage på året, der er 
gået, er der sket meget, siden 
vi var samlet sidste år hos Kø-
benhavns Listefabrik i Søborg. 
Der har været fuld fart på FUT.  
Endnu engang har det været 
en stor ære, at være FUT’s for-
mand i det forgangne år, hvor 
mange ting har været en succes.

I år startede det hele med 
stress på menuen, ved FUT’s 
første arrangement for vores 
medlemmer. Vi startede 2019 
med vores koncept fra sidste år, 
Eventaftener. 

Eventaftener, hvor vi invi-
terede jer medlemmer rundt 
om i det danske land, hvor vi 
i samarbejde med vores er-
hvervsmedlemmer åbnede 
dørene med brancheaktuelle 
emner for at styrke jer fagligt 
og personligt. Vi havde glæde 
af Signe Rønnebro, som lavede 
tre rørende foredrag om stress. 
Hun fortalte os om de signaler, 
vi skal lægge særligt mærke 
til i hverdagen, for netop ikke 
at blive ramt af en af de mest 

Formandens beretning
truende sygdomme, i ikke kun 
vores branche, men på alle ar-
bejdspladser generelt.

Efter mange spændende og 
lærerige aftener med Signe, 
valgte vi at tilbyde fl ere kurser 
her i efteråret, hvor vi havde 
salgstræningen på menuen. Jes-
per Dahlhus gav alle deltagere 
nøglen til at blive supersælgere. 
Til dette event mødte Handels-
fagskolen i Odder talstærkt op, 
med mere end 15 elever, og alle 
blev opsat på at blive supersæl-
gere i deres virksomhed. Det er 
en kæmpe fornøjelse, at vores 
skoler bakker op om vores ar-

rangementer i FUT. Anderledes 
var det på den sjællandske side. 
Der var ikke mange, der mente, 
de havde brug for salgstræning, 
hvilket betød, at vi var nød til 
at afl yse vores arrangement på 
den østlige side af Storebælt. 
Hvilket er super ærgerligt, da vi 
alle kan have godt af nye input 
i dagligdagen.

Tværtimod var der mødt tal-
stærkt op på medlemsturen, 
som i år gik til Hartzen, med 
bus fra København. Der var 
alle forudsætninger for, at det 
blev årets pensionisttur. Men 
jeg skal da lige love for, at det 

blev alt andet end det. Men 
det har I helt sikkert læst om i 
vores blad. Turen var i samar-
bejde med Fermacell og Jacobi 
Tegl, som havde arrangeret en 
faglig lærerig tur. Det deltager-
ne nok vil huske allermest, var 
den frie øl på busturen derned, 
som gjorde, at turen føltes lidt 
kortere.

Anderledes var turen hjem, 
da der ikke var mange, der gjor-
de brug af den frie bar.

Turen var udsolgt hurtigere, 
end vi kunne nå at se os om, så 
der er rift om billetterne. Det er 
en kæmpe fornøjelse for os, at 

A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  
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Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

I medlemmer støtter turen så 
talstærkt op. Det giver os i be-
styrelsen endnu mere blod på 
tanden og gør arbejdet endnu 
sjovere.

Sidste år havde vi store ud-
fordringer med at få deltagere 
med på vores tur til Magdeburg. 
Vi håber, at det var en enkelstå-

ende situation, og at I fremad-
rettet vil fi nde de kommende 
ture i FUT interessante. Det vil 
vi i bestyrelsen i hvert fald gøre 
vores til, at det sker.

Endnu engang skal der lyde 
en stor tak til Fermacell og Ja-
cobi Tegl for at have arrangeret 
sådan en vellykket tur – det er 

en fornøjelse at samarbejde 
med jer.

Vi er i FUT utrolig afhæn-
gige af, at vores erhvervsmed-
lemmer har lyst til at bidrage 
til de medlemsture, vi tilbyder 
jer. Det er vigtigt, at vi kan ska-
be et varigt samarbejde med 
alle erhvervsmedlemmer, så vi 

sammen med dem kan skabe 
værdier for jer som medlem af 
FUT, da de er en stor del af vo-
res økonomiske opbakning. Det 
ville være umuligt for FUT at 
holde hjulene i gang, hvis ikke 
det var for de erhvervsmed-
lemmer, vi gennem årerene har 
fået.

FUT’s bestyrelse har stor fo-
kus på at hverve nye erhvervs-
medlemmer, som har interesse 
for, at vi kan skabe et fagligt 
sammenhold, som også vil give 
det nye erhvervsmedlem mulig-
hed for at ramme et bredt seg-
ment i branchen, som kun FUT 
kan tilbyde. Vores vision bag 
dette er derfor at skabe et bredt 
samarbejde med erhvervsmed-

fortsættes
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lemmerne, som både giver FUT 
værdi, men som i særdeleshed 
også giver værdi for dem. Det er 
derfor også en kæmpe fornøjel-
se at kunne meddele, at vi nu 
kan tilbyde erhvervsmedlem-
merne at blive en del af vores 
Jobbank.

Mange i vores branche vil un-
der tiden søge nye udfordringer 
og have behov for at udvikle sig. 
Derfor vil vi gerne være med til 
at bibeholde dem i vores bran-
che, også selvom de ønsker ud-
fordringer andetsteds. Og det, 
at FUT’s jobbank fremadrettet 
vil have et bredere udvalg af job 
i branchen, understøtter netop 
denne vision. 

Sommeren kunne i år ikke 
leve op til de forventninger, 
som man havde fået efter sid-
ste års hedebølge. Det blev en 
våd sommer, og efteråret sneg 
sig hurtigere ind end forventet. 
Efteråret er som bekendt en 
travl tid i FUT. Og i år skulle 
være anden gang, vi arrangere-
de to studieture for vores elever 
i branchen.

Begge fagskoler har i sam-
arbejde med FUT og vores bi-
dragsydere udviklet et fanta-
stisk koncept, der tilbyder både 

fortsat fra side 15:

byggemarkeds- og trælastelever 
muligheden for at komme på 
en faglig udlandstur for at be-
søge leverandører i branchen.  

I starten af året havde jeg 
møde med skolerne for at til-
rettelægge rammerne for ture-
ne. FUT’s nye tiltag for studie-
turene er, at vi belønner den 
elev med den bedste opgave 
med en gratis kommende med-
lemstur med FUT, da vi gerne 
vil belønne de elever, som yder 
en ekstra indsats og viser inte-
resse i deres elevtid.

Desværre lykkedes det ikke 
i år at samle nok deltagere til 
begge studieture, hvilket betød, 
at vi måtte afl yse dette års Byg-
gemarkedstur.

Vi må tilstå, at det undrer os, 
at elever i byggemarkedet ikke 
har støttet op om turen. Vo-
res mål er at komme til bunds 
i, hvad der ligger for grund til 
dette.

Vi er opmærksomme på, at 
mange kæder i branchen er be-
gyndt at arrangere deres egne 
ture, hvilket kan være en af 
årsagerne til, at eleverne ikke 
fi nder det interessant at delta-
ge i FUT’s studietur, hvis deres 
kæde har deres egen tur. Det 
er en tendens i branchen, som 
FUT har svært ved at ændre på. 
Men jeg vil nu stadig slå et slag 
for, at det er relevant for elever-
ne at deltage på vores studietu-
re, da det giver så meget i ryg-
sækken på deres videre færd.

Hele visionen bag FUT er, at 
vi ønsker at samle branchen på 

tværs af kæderne. Vi ønsker, 
at eleverne får muligheden for 
at få et bredere perspektiv af 
branchen. Muligheden for at få 
et indblik i, hvordan kollegaer 
i branchen takler de samme 
udfordringer, som hverdagen 
giver. Det er min opfattelse, at 
eleverne på denne måde får 
meget mere end fagligt med sig 
hjem, når de har været på en 
studietur med deres konkur-
renter i branchen.

Jeg mener derfor, at kæderne 
skal være mere ’openminded’ 
for vores tilbud og lade deres 
elever give deres bidrag til at se 

www.alufabrikken.dk

Her kunne 
DIT

logo være..!
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branchen på andre måder. De 
skal ønske, at deres elever får 
mulighed for at få kenskab til 
deres kollegaer i branchen, da 
det kan være med til at udvikle 
dem personligt.

Ved sidste års generalforsam-
ling lancerede vi vores nye pris, 
Lærepladsprisen. Tanken bag 
prisen er, at vi vil give mulig-
heden til de elever, der ønsker 
at give noget igen til deres læ-
replads. Derfor er det fantastisk 
med så mange fl otte indstillin-
ger, vi i år har fået. Vi glæder os 
meget til at afsløre for jer, hvem 
der er første års vinder af prisen.

Til næste års generalforsam-
ling vil der være en del udskift-
ning i bestyrelsen. På baggrund 
af dette har vi valgt, at vi i år 
har haft fokus på nye kandida-
ter, som kunne træde til alle-
rede i år, så udskiftningen ikke 
føles så voldsom. På baggrund 
af det byder vi Jesper Haslund 

velkommen i FUT’s bestyrelse. 
Jesper arbejder til daglig i Da-
vidsen Fredericia (nu i Stark 
Vejle, - red.), og vi ser frem til et 
godt samarbejde.

Da vi altid kan bruge nye 
input såvel i bestyrelsen som i 
FUT, er det altid kærkommen 
at tilbyde sin kandidatur.

Så hvis du går med en lille 
drøm i maven om at stifte be-
kendtskab med bestyrelsesar-
bejdet, så skal du være mere 
end velkommen til at tilbyde 
din kandidatur til os. Vi søger 
hele tiden nye kræfter til vores 
bestyrelse.

Storturen vil få ny forklæd-
ning i 2020. På baggrund af den 
store succes med turen til Israel 
vil vi forsøge at gøre den kun-
sten efter. I efteråret 2020 vil vi 
invitere jer medlemmer med til 
Rusland. Turen vil være i sam-
arbejde med Bergsten Timber.

Tidligere har Storturen haft 
en varighed på 10-15 dage, og 
dette kunne være en hæmsko, 
da der er meget run på i bran-
chen. Så på baggrund af dette, 
og den store succes som Israel 
turen var i 2017, vil vores tur til 
Rusland have en varighed på 
5-7 dage.

Så hold godt øje med det før-
ste FUT blad, som udkommer i 

februar, hvor fl ere detaljer om 
turen vil være at fi nde. Det er 
en tur, du ikke vil gå glip af…

Til sidst vil jeg gerne nævne 
vores bidragsydere, DB Fonde 
og ØTD. I er med til at realisere 
vores drømme i FUT. I gør det 
muligt for os at støtte op om 
branchens elever, hvilket er 
uundværligt, og der skal derfor 
lyde en stor tak for den opbak-
ning, I giver og har givet os. 

Tak til min bestyrelse, som er 
en kæmpe fornøjelse at arbejde 
sammen med. Det er en stor 
ære at være en del af et team, 
som yder deres bedste og lidt 
til, så vi sammen kan løfte op-
gaverne i samlet fl ok.

Tak til jer medlemmer for at 
give os i bestyrelsen grund til 
at lave det,  vi gør og tak for et 
fantastisk FUT år. Jeg ser frem 
til mange fl ere med jer.
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Af Kristine Vestergaard

Sidste år havde Stark Odense 
den ære at blive kåret som årets 
læreplads. Det var til general-
forsamlingen i Mommark, vi 
modtog prisen. Mandagen efter 
blev den glædelige nyhed sendt 

Lærepladsprisen 2019

ud til alle i Stark Odense. ’Det 
er virkelig noget, vi kan være 
stolte af’ – lød det i fællesmai-
len.

Med prisen fulgte 10.000 til 
et personalearrangement. Efter 
lang tids overvejelse er vi nået 
frem til, at pengepræmien skal 

bruges på, at hele Stark Odense 
kan komme til ølsmagning og 
spisning. Det glæder vi os til. 
Det er altid godt med fælles-
skabende aktiviteter – specielt 
på tværs af afdelingerne.

Vi har da selvfølgelig også 
skulle prale lidt. Både på Starks 

intranet, medier og i butikken, 
hvor diplomet står og pynter. 
Udenfor, på hegnet ud til vejen, 
er der hængt et stort banner 
op: ’Stark Odense er kåret til 
årets læreplads 2019’, står der.

Jeg er nu i gang med mit sid-
ste år som elev i Stark Odense, 
og det varer ikke længe, før der 
skal fi ndes en ny elev. Vi håber, 
at kåringen vil være med til at 
gøre unge mere opmærksom-
me på trælast og byggemarked 
som en uddannelsesvej og være 
med til at tiltrække endnu fl ere 
ansøgere.

Tak til FUT for den fi ne pris, 
og tak for at give mig en mulig-
hed for  at give noget tilbage til 
mine kollegaer, der alle er med 
til at give mig den bedst mulige 
oplæring. De har fortjent det!

Stark Odense blev den første modtager af Lærepladsprisen, 
der blev uddelt ved FUT Generalforsamling. Det var Kristine 
Vestergaard havde indstillet Stark Odense til prisen

FORLAG · REKLAME · WEB 
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SOLIDE FORBINDELSER

Fagprøvepriser 2019

Byggemarked

Trælast

Som altid blev Fag-
prøvepriserne uddelt 
ved FUT Generalfor-
samling den første 
lørdag i november 
– senest på Business 
College Syd. 
Her er vindere og 
nominerede

Trælast 
De nominerede var (fra venstre) 
Hans Christian Pedersen, Davidsen, 
Mads Henning Jensen (2. plads), 
XL-Byg Roslev, Lærke Riecke, udlært 
hos Fog Trælast & Byggecenter, 
Steffen Lehmann Nielsen (1. plads), 
Bygma, Ida Berantzino Abildgaard 
(3. plads), Bygma.

Byggemarked 
De nominerede var (fra venstre) 
Pia Maskov (2. plads), XL-Byg 
Tømmergaarden, Kalle Kvist (1. 
plads), Silvan, Sara Schow (3. plads), 
Bauhaus, Lasse Kristian Nielsen, 
Fog Trælast & Byggecenter og Lukas 
Betak Gaskin, Bygma. Casper V. 
Rasmussen, XL-Byg - Vorupgruppen 
var ikke til stede.
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Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

Det er overskriften for min nye 
virksomhed. Jeg er Tømmer-
handler med stort T. Men efter 
28 år i branchen har jeg startet 
egen virksomhed med fokus på 
at skabe et bedre arbejdsliv for 
så mange som muligt – specielt 
indenfor byggematerialebran-
chen.

Hvorfor det?
Jeg er tømmerhandler, og jeg vil 
arbejde for at gøre vores bran-
che mere attraktiv blandt den 
nye generation. Jeg vil fortælle 
min historie, hvor jeg udviklede 
mig fra elev til direktør i samme 
virksomhed på 10 år, samtidig 
vil jeg fokusere på de mange 
muligheder en karriere i bran-
chen giver. Først og fremmest 
vil jeg fremme fokus på at skabe 
god arbejdslyst og trivsel i byg-
gematerialebranchen. Ligesom 
jeg arbejder med rekruttering 
og fastholde medarbejderne i 
virksomhederne og i branchen. 

Med en uddannelse som salgs-
assistent i et byggemarked og 
mange år i branchen husker jeg 
at have læst FUT bladet.

Da SKIL nu har en mission 
om at udbrede og genskabe 
kendskabet til SKIL, fandt jeg 
det naturligt at dele historien 
her.

Nye medlemmer i FUT Erhvervsklub

Hvordan gør jeg så det? 
Min første erhvervsuddannel-
se blev engroshandelsassistent 
med speciale i byggematerialer, 
og jeg dimitterede fra Mom-
mark & Latina i 1994. Derfor 
virker det meget naturligt at 
sælge mig selv i anbrud.

Derfor er det en fornøjelse at 
blive en del af Erhvervsklubben 
i FUT, og jeg ser frem til at bi-
drage til værdiskabelsen i vores 
branche.

KRUNIKA tager udgangs-
punkt i vores samarbejdspart-
neres styrker, udfordringer og 
potentialer. Sammen identifi -
cerer vi økonomisk uudnyttet 
værdi og fremmer et godt ar-
bejdsliv.

Du er velkommen til at se 
mere på www.krunika.dk

Rene Krogsgaard Rønne
Tømmerhandler & Partner
KRUNIKA I/S

KRUNIKA skaber et bedre arbejdsliv Hvorfor vælger vi at støtte FUT?

Byggebranchen og specielt de 
unge er en vigtig målgruppe for 
SKILs nye REDLINE serie. En 
moderne batteri platform med 
et batteri til alle dine maskiner, 
både have, GDS og PRO.

Hvis din virksomhed også skal være 
medlem af FUT Erhvervsklub så kontakt 
Niels Jørgen Lerche-Thomsen på 
mail njt@fut.dk eller telefon 6170 7372.

Fordele ved at være medlem af 
FUT Erhvervsklub
• Medarrangør på medlems- og studieture
• Synlighed i branchen
• Være vært ved generalforsamlingen
• Mulighed for annoncering i FUT bladet og på vores sociale 

medier
...samt meget mere
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ttVIS IONÆRT HÅNDVÆRK
UD VINDUER

www.hjalmarwennerth.dk

ØT Gruppen udnævner 
salgschef 
ØT Gruppen, der består af 
Østerbro, Søborg, Vejby og 
Hornbæk Tømmerhandel samt 
Københavns Listefabrik og Kø-
benhavns Gulvcenter, har pr. 1. 
september 2019 udnævnt Ni-
kolai Olesen til salgschef for de 
fi re tømmerhandler. 

Med reference til trælastdi-
rektør Bo Harley Pedersen bli-
ver det Nikolai Olesens opgave 
at fastholde og udvikle salget 
til det professionelle segment, 
herunder afdække muligheder 
for samarbejde og synergier på 
tværs af ØT Gruppen. 

Nikolai Olesen startede sin 
karriere i ØT Gruppen som 
projektsælger hos Vejby Tøm-
merhandel den 1. maj 2017, og 
den 1. november 2018 fl yttede 
han til Søborg Tømmerhandel 
i samme stilling. Inden sin tid 
i ØT Gruppen havde Nikolai 
fi re års erfaring med sig fra Fog 
Helsinge. 

ØT Gruppen har de seneste 
fem år fordoblet aktiviteten både 
på omsætning, resultat, antal af-
delinger og medarbejdere.

Københavns Gulvcenter 
ansætter projektsælger
Københavns Gulvcenter, der er 
en del af ØT Gruppen, som be-
står af Østerbro, Søborg, Vejby 
og Hornbæk Tømmerhandel 
samt Københavns Listefabrik 
og Københavns Gulvcenter, har 
pr. 1. januar 2020 ansat Brian 

Vagtskifte i Vejby 
Tømmerhandel 
Vejby Tømmerhandel, der er en 
del af ØT Gruppen, som består 
af Østerbro, Søborg, Vejby og 
Hornbæk Tømmerhandel samt 
Københavns Listefabrik og Kø-
benhavns Gulvcenter, har fået 
ny afdelingschef den 1. oktober 
2019. 

Lars Herschend afl øser Hen-
rik Skovsgaard, der efter fem 
år i Vejby Tømmerhandel, har 
valgt at afprøve en gammel 
drøm om at blive selvstændig 
som Campingpladsejer. 

Lars Herschend er en erfaren 
herre i branchen, Lars startede 
i Vejby Tømmerhandel 1. juli 
2019, han kommer senest fra 
en stilling hos Södra Wood og 
har inden da i 19 år været ansat 
som salgschef og senere træl-
astdirektør hos Trælasten S.A. 
Pedersen, Helsinge. Lars kender 
således både kunder, branchen, 
produkter og lokalområdet rig-
tig godt.  

Nyansættelser i ØT Gruppen
Bo Lauridsen som projektsæl-
ger. 

Med reference til salgsdirek-
tør Frank Kihlgast bliver det 
Brian Bo Lauridsens opgave at 
udvikle og udbygge salget til 
gulvlæggere. 

Brian Bo Lauridsen har over 
30 års erfaring i gulvgrossist 
branchen, senest 18 år hos 
Scandinova og inden da hos 
Eriksen Randers. 

Københavns Gulvcenter har 
siden opstarten den 1. decem-
ber 2018 mere end fordoblet 
aktiviteten i lokalerne på Her-
lev Hovedgade 201B.

UDSKUDTUDSKUDT
Vi annoncerede i sidste blad en tur til Norge, som vi desværre er 
blevet nødt til at udskyde. Vi har alle travlt og for både leverandø-
rer og forretninger fylder BYGGERI’20 enormt meget.

Vi har turen på tegnebrættet og håber at kunne invitere jer i et af 
de kommende blade, så vi besøger Norge i foråret 2021.

TEGL
STENSIKKER KVALITET
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Min rejse til Færøerne
Af Magnus Snedker, XL-Byg 
Kjellerup Tømmerhandel

I forbindelse med min tur til 
Færøerne valgte jeg at søge et 
FUT-legat til turen, for at jeg 
kunne komme ud og opleve 
så meget af landet som muligt. 
Dette resulterede i et tilskud 
fra FUT på 6400 kr., hvilket var 
halvdelen af mit budget. Det 
var langt fl ere penge, end jeg 
turde håbe på, og det gav mig 
desuden mulighed for at leje en 
bil hele ugen samt at komme 
ud og opleve en masse lækker 
færøsk mad, og blandt andet 
fl yve i helikopter. 

Som tak for tilskuddet har jeg 
valgt at skrive et lille referat af 
min tur.

På Færøerne
Lørdag den 7. september fl øj jeg 
afsted til Færøerne og landede 
deroppe kl. 13.30, hvorefter 
jeg blev hentet af Danny fra 
XL-Byg i Thorshavn. Dagen gik 
med at få set en del af øen og 
med at fi nde ’hotellet’. Jeg bo-
ede hos en ældre dame, hvor 
jeg havde lejet mig ind, med in-
kluderet morgenmad – en slags 
bed & breakfast. 

Mine forventninger til Fær-
øerne inden opholdet var, at 
især fragten og eventuelle ska-
der på varerne under trans-
porten måtte være en af deres 
største udfordringer.

Faktisk fandt jeg ud af, at 
skader på varer ikke sker hyp-
pigere, end de gør hos os i Dan-
mark. Generelt set tager færin-
ger tingene meget roligt, og som 
en af mine kolleger i Torshavn 
sagde, ’Det vi ikke når i dag, det 
når vi i morgen’.

Selve arbejdsdagene var 
fra ca. kl. 8-15:00. Der var lidt 
småopgaver, hvor jeg fi k lov til 
at regne på lidt forskellige pro-
jekter. Udover det var der også 
lidt varebestilling, og det funge-
rede lidt som i Danmark. Dog 
er leveringstiden lidt længere. 

Varerne bestilles som normalt, 
dog leverer leverandørerne i 
Danmark varerne til havnen i 
Århus, hvorefter de sejles op til 
Færøerne, hvor de leveres efter 
en uge til 14 dage, og den ’lan-
ge’ leveringstid er Færingerne 
vante til.

Jeg var meget interesseret i, 
at komme ud og se byerne, så 
jeg spurgte en af kollegerne, om 
ikke jeg kunne komme med ud 
og levere varer, og det måtte jeg 
gerne.

omgivelser.
Udover Saksun havde jeg 

valgt at tilføje et andet sted, 
som jeg havde sat mig for skulle 
opleves. Området hedder Eiði 
og huser en af de fl otteste fod-
boldbaner i hele verden. Dog er 
fodboldbanen i dag omdannet 
til en campingplads, men fl ot er 
den.

En speciel oplevelse
Selve fl yveturen til Færøerne 
gik rigtig fi nt og uden for me-
gen turbulens. Da vi skulle lette 
fra Vagar lufthavn (Færøerne), 

havde besætningen forberedt 
os på en turbulent tur. Det skal 
jeg også love for, det blev. Flyet 
stod nærmest lodret i luften og 
røg i en masse lufthuller, hvor 
vi hele tiden faldt et par meter 
ned. Folk skreg i fl yet, og noget 
af bagagen faldt ned af gulvet. 
Det hele stoppede dog, da fl yet 
var et godt stykke oppe i luften. 
Dette var også en oplevelse, jeg 
trods alt ikke ville have været 
foruden, og en ting man ikke 
lige oplever hver dag. 

Tusind tak
Endnu en gang tak for det for-
nemme tilskud til turen, som 
har været helt enorm oplevel-
sesrig og samtidig har  givet mig 
muligheden for at opleve de 
ting, jeg havde sat mig for.

Selfie med Sigrid, som jeg boede hos.

FUT-fonden uddeler hvert år uddannelses- eller rejselegater til FUT medlemmer under uddannelse. 

På de næste sider er fortællinger om, hvad legaterne er blevet brugt til 

Besøg hos 
bombelageret, 
hvor vi var 
oppe med 
inventar fra 
butikken i 
Thorshavn.

Vi havde lidt leverancer om-
kring i Thorshavn, og så skulle 
vi op til bombelageret, hvor al 
dynamitten ligger. Det ligger 
oppe i Alperne, langt fra alting, 
således at der er mest mulig 
sikkerhed. 

Udover arbejdet havde vi 
også en masse fritid, således at 
vi kunne komme ud og se lidt 
på de forskellige øer. Her var vi 
blandt andet ude og se Saksun, 
som var et utrolig smukt sted, 
og et sted man sagtens kan til-
bringe fl ere timer – fyldt med 
ro, og man slapper helt af i de 

Saksun. Eiði huser en af de flotteste fodboldbaner i hele verden.
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Af Andreas Smidt, Bygma 
Haslev og Ida Vangsgaard, 
Bygma Hjørring

Hvert år sender Bygma fi re an-
detsårselever til henholdsvis 
Sverige og Island for at arbej-
de i 14 dage hos den nationale 
kæde af Bygma. 

I år var vi, Andreas Smidt fra 
Bygma Haslev og Ida Vangs-
gaard fra Bygma Hjørring, så 
heldige at blive udvalgt til at 
komme til Island og arbejde 
hos Húsasmiðjan i to uger. En 
oplevelse som vi både fagligt 
og personligt glædede os utro-
lig meget til. Ingen af os havde 
været på Island før – og derfor 
så vi selvfølgelig utrolig meget 
frem til at opleve den fantasti-
ske fl otte natur, som Island har 
at byde på. 

4D helikoptertur
Inden afrejse valgte vi at forsø-
ge at ansøge om et legat fra FUT 
– hvilket vi var så heldige at få 
tildelt. Netop denne økonomi-
ske håndsrækning var med til 
at give os oplevelser, som vi al-
drig vil glemme. På vores første 
rigtige dag valgte vi at købe bil-

FUT hjalp os med at få den vildeste oplevelse

letter til Fly Over Iceland, som 
er en 4D helikoptertur rundt i 
Islands landskab – selvom det 
hele var computeranimeret, 
var det så virkelighedsnært, at 
man igennem hele turen sad 
med en wow-følelse, ligeledes 
blev sommerfulgene i maven 
ikke mindre, da vi vidste, at vi 
forhåbentlig snart ville se nogle 
af disse naturfænomener i vir-

keligheden. Pengene fra FUT 
gav os også utallige busture, 
hvilket også var en rigtig god 
måde at komme hurtig rundt 
i indre by. Vi besøgte hovedsta-
den Reykjavik en del gange – en 
hovedstad som både bød på ny-
byggeri og gamle bygningsvær-
ker. Den vildeste oplevelse var 
dog, da vi gik en tur langs van-
det i indre by, på den ene side 
har vi en dobbeltsporet tæt tra-
fi keret vej, og når vi så vendte os 
om, kunne vi se enorme bjerge 
med sne på toppen – man følte 
vitterlig, at man trådte fra den 
ene verden ind i en anden. 

Godt netværk
Hverdagene gik med arbejde, 
hvor vi arbejdede i to forskellige 
butikker på skift – dog arbejde-
de vi sammen en enkelt dag på 
hovedkontoret. Vi lærte begge 
virkelig meget omkring den 
islandske kultur og markedet, 
hvor vi virkelig fi k mulighed for 
at afprøve nogle af de salgsred-
skaber, som vi lærer, når vi er 
på Mommark. Derudover fi k 
vi begge skabt et godt netværk 
deroppe, hvor vi på kryds og 
tværs af erfaringer, stillinger og 
baggrund kunne lære af hinan-
den.  

I weekenden, hvor vi var så 
heldige at have fri, valgte vi at 
tage en tur til kysten. Den is-
landske sydkyst er især kendt 

for sin barske natur – både i 
form af lavamarker og spetaku-
lærer vandfald. Ved et af vand-
faldene spiste vi frokost med 
en fantastisk udsigt over netop 
lavamarkerne og vandfaldet. Vi 
kørte desuden også ud til den 
sorte strand, hvor vi virkelig 
oplevede den barske side af Is-
land. Vi var kørt op, så vi kunne 
se ud over hele stranden i strid 
vind og regn – en kold oplevel-
se, men samtidig så vanvittig en 
oplevelse, som virkelig indike-
rede, hvor stærke naturkrafter-
ne der er på Island. 

Tak til FUT
Legatet fra FUT har virkelig 
været med til at give os den vil-
deste oplevelse, netop på grund 
af de mange ting vi fi k set og 
oplevet på Island, men samti-
dig var det så betryggende at 
vide, at vi have modtaget den-
ne håndsrækning fra FUT, så vi 

behøvede ikke at bekymre os 
økonomisk – vi kunne opleve 
det, vi gerne ville. 

Vi håber begge to at kunne 
besøge Island igen en dag, for 
aldrig har nogen af os oplevet 
så imødekommende og hjælp-
somt et folkefærd samt et land 
med så mange kulturrelle ople-
velser, hvor man hele tiden kan 
se og opleve nye fantastiske 
ting – man stod virkelig med 
ønsket om, at døgnet indeholdt 
fl ere timer. 

Så endnu en gang tusinde tak 
for at give os et bidrag til denne 
oplevelse for livet – en ople-
velse, som har gavnet os begge 
både på det faglige og person-
lige plan.  



To trælast-elever i udlandspraktik i Sverige

I de 14 dage i Sverige besøgte 
de Bygmas datterselskab. De 
to elever havde fornøjelsen af 
at opleve hverdagen i to af dat-
terselskabets butikker, Bygma 
Spånga og Bygma Upplands 
Våsby.

De to elever fi k et FUT-legat, 
som bl.a. bidragede til en masse 
oplevelser.

Der blev set Vasamuseet, op-
levet Gamla Stan, det berømte 
rådhus i Stockholm og en tur i 
Royal National City Park.

I de to butikker blev der lært 
en masse. Både Louise og Lau-
rits fi k udvidet personlige og 
faglige kompetencer.

Der blev besøgt byggeplad-
ser, konkurrenter, andre Bygma 

Vil du også søge støtte fra FUT-fonden 
så læs mere på fut.dk

21-årige Laurits Højlund Jensen fra Bygma 
i Risskov og 20-årige Louise Andersen fra 
Bygma i Hillerød var på udlandspraktik i 
Sverige over 14 dage i november 2019

forretninger, og et savværk blev 
der også tid til.

På Savværk Holmen Timber 
er alt maskinstyret, og her bli-
ver der produceret 600 m3 om 
dagen.

Weekenden blev brugt til at 
opleve Stockholm by.

Laurits deltog i et kundear-
rangement på et mini-cruise 
med Swedoor, Knauf og Essve, 
som var med som leverandører.

Ugen sluttede af for de to 
elever på hovedkontoret. Her 
fi k de muligheden for at kende 
til de forskellige afdelinger og 
deres virke i koncernen.

- Vi føler, at vi har fået et 
godt indblik i en anden kultur 
og andre måder at gøre tingene 
på, selvom det er samme kon-
cern. Vi blev udviklet personligt 
og på vores salgskompetencer; 
vi har fået overskredet nogle 
grænser, men det har beriget os 
med en masse erfaring, vi kan 
benytte os af fremover. Vi har 
derudover lært mange nye nor-
diske kolleger at kende. Og det 
var positivt, at svenskerne var 
lige så interesserede i at høre 
om, hvordan vi gør tingene i 
Danmark, fortæller Laurits og 
Louise.

Særtilbud Bestil to 1/1 sides 
annoncer i FUT bladet 
og få den ene gratis.

Pris: 5000,- kr.5000,- kr. + moms

Annoncerne skal indrykkes i FUT blad nr. 2 og 3 i 2020.

Kontakt Christian Lyng, chl@fut.dk
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Virksomheder satser 
på klimainnovation

Klima og miljø har aldrig stået 
højere på dagsordenen, og det 
afspejles i mængden af innova-
tion og antallet af nominerede 
til Byggeriets Klima-, Energi-, 
Miljø- og Arbejdsmiljøpris, der 
uddeles i forbindelse med BYG-
GERI’20 i MESSE C, Fredericia.

Køreplader produceret af 
98 % havplast, kliktag med 
integrerede solceller, støjdæm-
pende klinger til skæring af be-
ton samt 18 andre byggemate-
rialer, løsninger og strategier er 
i år nomineret af Nominerings-
komitéen til Byggeriets Klima-, 
Energi-, Miljø- og den nyindstif-
tede Arbejdsmiljøpris.

Priserne uddeles onsdag den 
11. marts kl. 11.30 på BYG-
GERI’20, der afholdes den 10.-
13. marts i MESSE C, Fredericia.

- Feltet af nominerede er 
stærkere end nogensinde. Det 
vidner om, at bæredygtigt byg-
geri og innovative byggemate-
rialer bliver et stadig vigtigere 
forretningsområde for bygge-

branchen. Danske virksomhe-
der satser virkelig på miljø- og 
klimainnovation og har aldrig 
været bedre til at tænke klima, 
energi, miljø og arbejdsmil-
jø ind i deres nye produkter 
og løsninger. Jeg er ikke i tvivl 
om, at vi kommer til at høre 
meget mere til de nominerede 
de kommende år, siger Palle 
Thomsen, adm. direktør i Bran-
cheforeningen Danske Bygge-
centre, som arrangerer BYG-
GERI’20.

- Byggeriets Klimapriser fej-
rer i år 10 års jubilæum, og 
vores ambition har siden 2010 
været at løfte den grønne om-
stilling i dansk byggeri. BYG-
GERI-messen skal være stedet, 
hvor hele branchen bliver præ-
senteret for de nyeste bæredyg-
tige produkter og løsninger til 
kommende byggeopgaver, og 
Klimapriserne er en hyldest til 
de virksomheder, der går for-
rest inden for grøn innovati-
on – til inspiration og gavn for 

hele byggebranchen, siger Palle 
Thomsen.

I alt 19 virksomheder med 21 
forskellige strategier, løsninger 
og produkter er blevet indstillet 
af Nomineringskomitéen, som 
består af 16 repræsentanter fra 
samtlige af byggeriets parter.

Ny pris skal fremme 
arbejdsmiljø
Som et nyt initiativ har BYG-
GERI-messen i år indstiftet en 
helt ny pris – Byggeriets Ar-
bejdsmiljøpris. Prisen gives til 
en virksomhed, som gennem 
innovativ produktudvikling 
bidrager til et dokumenteret 
bedre arbejdsmiljø på bygge-
pladsen.

- Der er behov for, at vi i byg-
gebranchen sætter endnu mere 
fokus på det fysiske arbejdsmil-
jø og begynder at fremme ud-
viklingen af effektive produk-
ter, der kan gøre det bedre og 
mere sikkert at gå på arbejde 
ude på byggepladserne. For et 

godt arbejdsmiljø gavner ikke 
kun medarbejdernes sikker-
hed og sundhed – det betaler 
sig også på bundlinjen. Derfor 
har vi i år indstiftet Byggeriets 
Arbejdsmiljøpris, som både skal 
hylde den innovative produkt-
udvikling i markedet og inspi-
rere hele byggebranchen til at 
gøre en ekstra indsats i forhold 
til at udvikle nye produkter til 
forbedring af arbejdsmiljøet, si-
ger Palle Thomsen.

Indstiftelsen af den nye Ar-
bejdsmiljøpris har afstedkom-
met tre nye repræsentanter i 
Nomineringskomitéen: Buil-
ding Green Council, FSC og 
BAT Kartellet.

Byggeriets Klimapriser er stif-
tet af Brancheforeningen Dan-
ske Byggecentre for at fremme 
udviklingen af byggevarer med 
bedre energi- og miljømæssige 
egenskaber til gavn for klima 
og arbejdsmiljø - og for at sætte 
fokus på virksomheder, der har 
iværksat en klima-, energi- eller 
miljøstrategi.

Om BYGGERI’20
Afholdes den 10.-13. marts i MESSE C i Fredericia. Åbent dagligt 
fra kl. 09.30-17.00. Fri adgang for fagfolk mod registrering.

Her er de nominerede til Byggeriets Klimapriser

M
ESSE C - FREDERICIA

10.- 13. MARTS 2020

Byggeriets 
Arbejdsmiljøpris
Fem virksomheder er nomine-
ret for deres indsats på arbejds-
miljøområdet. Her fi nder man 
blandt andet støjdæmpende 
klinger til skæring af beton, sik-
ring mod gennemstyrtning ved 
tagpladeskift og verdens første 
akku-murrillefræser drevet af 
batterier og en kulløs motor.

De nominerede er: BAYO.S 
Skruefundament, DEWALT, 
Milwaukee Elværktøj, Saint- 
Gobain Abrasives og SWED-
MARK.

Byggeriets Miljøpris
Otte virksomheder er nomi-
neret for deres indsats på mil-
jøområdet. Her fi nder man 
blandt andet trinlydsdæmp-
ning fremstillet af 100 % gen-
vunden gummi fra europæiske 
bildæk og naturligt kork granu-
lat, et undertag produceret af 
95 % sukkerrør samt en fuge-
masse og lim til badeværelset, 
der ikke gør brug af svampe-
dræbende midler og bidrager 
til et bedre indeklima. 

De nominerede er: Alfi x, 
Hornbaek, SVALK Handel, 
Wallmann, Xella Danmark, 
BMI Group, SKIL og Palsgaard 
Spær.

Byggeriets Energipris
Tre virksomheder er nomineret 
for deres indsats på energiom-
rådet. Her fi nder man et klik-
tag med integrerede solceller, 
et modulært vægsystem, der 
opfylder de højeste standar-
der inden for varmeisolering 
og energieffektivitet, samt en 
yderdør, som lever op til Lav-
energihus-krav med ekstra høj 
isolering.

De nominerede er: Lindab, 
Rockwool og SWEDOOR.

Byggeriets Klimapris
Fem virksomheder er nomine-
ret for deres indsats på klima-
området. Her fi nder man bl.a. 
markedets første batteridrev-
ne 350mm kapsav, køreplader 
fremstillet af 98 %  havplast 
samt en klimastrategi, der skal 
gøre 140 fabrikker verden over 
CO2-neutrale i 2020.

De nominerede er: Mil-
waukee Elværktøj, RIAS, BAYO.S 
Skruefundament, BEWi Styrolit 
og Kingspan Insulation.
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Da disse studieture udbydes 
som valgfag, er det ikke kun 
sjov og ballade. Der skal ydes, 
før der kan nydes.

Traditionen tro startede ele-
verne tirsdag den 8. oktober 
på skolen med undervisning, 
caseoplæg og senere workshop 
i samarbejde med Weber. Her 
blev teamspirit, samarbejde 
men også madlavning sat i høj-
sæde.

Paged og NPI
Onsdag den 9. oktober var der 
MEGET tidlig afgang for elever-
ne mod Københavns Lufthavn. 
Det var nogle trætte men vel-
oplagte elever, der boardede 
fl yet.

Ved ankomst i Gdansk gik tu-
ren direkte mod Paged, Polens 
største krydsfi nerproducent. 
Det hele var sat i stævne af NPI, 
der importerer og sælger tusin-
devis af m2 krydsfi ner fra Pa-
ged. Michael Schram fra NPI og 
direktøren for Paged mødte os 
ved ankomst, og efter vi havde 
fundet os til rette i mødeloka-
let, fi k vi grundige præsentatio-
ner af både NPI og Paged. Pro-
cesserne omkring produktion 

af krydsfi ner blev gennemgået 
nøje, lige fra opblødningen af 
træstammerne, skrælningen, 
limningen og til sidst renskæ-
ringen. Selv på en Powerpoint 
præsentation så det enormt 
spændende ud, og når vi så 
blev vist rundt i produktionen, 
var det endnu mere impone-
rende. Når du smider en 15mm 
tagkrydsfi ner i traileren, er det 

svært at forestille sig processen, 
der ligger bagved – alle fi k syn 
for sagen. Spændende!

Vi blev opvartet på fi neste 
maner med lokalretter til fro-

kost og polsk kage til dessert!
Mod hotellet gik det i bus, og 

på trods af en lang dag brugte 
deltagerne kun en halv times 
tid på hotellet, inden vi mødtes 
i baren til en enkelt øl ovenpå 
dagens strabadser. NPI havde 
inviteret på aftensmad på et 
nærliggende steakhouse – her 
blev serveret et stykke kød, der 
var så mørt, at man kunne tyg-
ge det med øjenbrynene – alles 
maver blev fyldte, og stemnin-
gen var fantastisk.

Tusinde tak til både NPI og 
Michael Schram for en spæn-
dende dag og værtskab.

Window Village
Solen stod op torsdag den 10. 
oktober i Gdansk, og på trods 
af lidt trætte øjne og ømt hår 
fi k alle morgenmad og var ved 
bussen til tiden. Kursen var 
sat mod Window Village! Da-
niel Green Larsen, konsulent 
hos Rationel og kasserer i FUT, 

Trælastelevernes 
tur til Polen
Studieturen for trælastelever 2019 gik til 
Gdansk, hvor Handelsfagskolen i Odder 
havde stablet et spændende program på 
benene
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samt Lars Peetz-Schou, salgsdi-
rektør ved Rationel, havde sør-
get for, at vi kunne komme på 
Rationels fabrik et stykke uden 
for Gdansk ved Dovista, som 
ejer fl ere brands, der produ-
ceres her. Når man kalder det 
for Window Village – så er det, 
fordi det er en by. Kæmpe store 
fabrikshaller placeret tæt ved 
hinanden – og hvert produkt/
behandling har sin hal.

Det er så imponerende, at 
det er svært at forklare, uden at 
man selv har set det.

Rundvisning
Efter grundig gennemgang af 
opbygningen af virksomheden 
og produktionen blev deltager-
ne ledt rundt i de forskellige 
haller. Her fi k alle set hele pro-
duktionen lige fra det usam-
lede træ, maling, montering 
af glas og lister og til sidst den 
færdige vare til levering. Også 
her blev vi behandlet godt med 
både frokost, kaffe og kage. Et 
meget spændende besøg, der 
også virkede overraskende på 
mange ift. en produktionsvirk-
somhed i Polen med så ordent-

lige forhold meget tæt på vores 
egne herhjemme.

Mod hotellet stoppede bus-
sen ind ved den lokale trælast 
og byggemarked – OBI – her fi k 
alle rig mulighed for at gennem-
se sortiment, udstillinger, priser 
og ellers få indtryk af, hvordan 
forretningen fungerede.

Endnu engang var vi så heldi-
ge at blive inviteret på middag. 
Her var Rationel vært ved en 
dejlig menu, og underholdning 
var der også sørget for. Lokal øl 
på træfade – der manglede dog 
en hane til at tappe fra, og den 
fi k nogle udvalgte elever lov til 
at banke i på bedste middelal-
der manér.

Aftenen fortsatte i festligt lag, 
og vi takker Rationel, Daniel 

og Lars for en fantastisk dag og 
aften.

Fredag den 11. oktober var 
hjemrejsedag. Efter udtjekning 
fra hotellet gik turen mod Euro-
pean Solidarity Centre, muse-
um for den polske fagforening, 
civile modstandsbevægelse og 
andre oppositionsbevægelser i 
det kommunistiske Østeuropa. 

Efter en introduktion af den 
lokale guide blev deltagerne 
sluppet løs i det meget spæn-
dende museum – der også til 
tider virkede meget mørkt og 
trist – men som vi ved, lysnede 
det hele til sidst. Lech Walesa 
var desværre ikke at fi nde på 
dagen.

I lufthavnen bød FUT på fro-
kost og snakken gik omkring 
alle oplevelserne på turen. 
Trætte, men oplyste og med 
nye informationer og værktø-
jer i rygsækken, vendte vi mod 
Danmark.

Tak til alle deltagere, un-
dervisere på skolerne og ikke 
mindst vores erhvervsklub-
medlemmer Rationel og NPI 
for at gøre denne tur mulig. 

Et bedre arbejdsliv...

René K. Rønne

MØD RENÉ
PÅ BYGGERI´20

Jeg er på messen hele dagen 
tirsdag d. 10.3 & fredag d. 13.3

Du er velkommen til at 
kontakte mig, så vi kan 

mødes på messen

KRUNIKA TILBYDER:

Bæredygtig Rekruttering til Byggematerialebranchen
Rekrutteringsydelser tilpasset vores branche

Byggematerialebranchens Kandidatdatabase
Opholdssted for jobsøgende i branchen

Trælast direktør sparring
Du er ikke ensom længere...

Team-udvikling Workshop
Sammenhold og gode kollegaer
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Tilbud til trælasterne 
og medlemmer af 
FUT Erhvervsklub

Melder du dig ind i FUT inden d. 1/6-2020 
får du resten af 2020 med 

GRATIS..!

Så kan du snuse lidt til FUT – deltage i arrangementer, 
events og læse vores blad.

Meld dig ind nu på
www.fut.dk

Eller kontakt os på 
chl@fut.dk

hvis der er spørgsmål

(melder du dig ikke aktivt ud af FUT vil du modtage en opkrævning for 2021 – kr. 350,-)

(Gælder kun nye medlemmer)
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