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Indhold

Så gik den ikke længere, mente 
Mette F. 

Vores branche har ellers væ-
ret meget forskånet for nedluk-
ninger, men det måtte jo kom-
me. Heldigvis har I mulighed 
for at servicere jeres professi-
onelle kunder, hvilket jo hjæl-
per en hel del på det. Selvom 
jeg nemt kan forestille mig, at 
det trækker tænder ud, ikke at 
kunne byde jeres private kun-
der velkommen i jeres forret-
ninger. 

Corona begynder også at 
skabe problemer for leveran-
dørerne. Den høje aktivitet i 
branchen falder tilbage på de 
mange leverandører, og jeg for-
nemmer, at fl ere og fl ere ople-

Kære medlemmer
ver udfordringer med restordre 
på deres produkter. Vi kender 
efterhånden corona, men ud-
viklingen gennem nedluknin-
gerne kan stadig være ukendt. 

Kalenderen siger 2021. Men 
det kan nemt til forveksling 
ligne sidste år, med de mange 
afl ysninger og udsættelser af 
arrangementer vi allerede nu 
har måttet foretage. 

Vi håbede på, at vi allerede 
i januar kunne have afholdt 
vores længe ventede elevdag. 
En mavepuster at starte et ny 
FUT-år på.

Efterhånden, som måneder-
ne går med de mange forlæn-
gelser af nedlukningen, er det 
svært at vide, hvornår noget 

er rykket langt nok frem i ka-
lenderen, før det er muligt at 
gennemføre et arrangement. 
Det skal selvfølgelig ikke slå os 
ud, og vi i bestyrelsen har tæt 
dialog omkring nytænkning af 
planlagte arrangementer for at 
fastholde det netværk, vi står 
for.  

En stor tak skal lyde til alle 
jer, der i november deltog i vo-
res virtuelle generalforsamling. 
Tak til Metabo for at lade os 
bruge deres fl otte lokaler. Tak 
til Michael Odsgard for at stå 
for alt logistik, så det hele gik 
op i en højere enhed. Vi i be-
styrelsen synes selv, det var en 
god oplevelse, når nu det ikke 
kunne være anderledes. Vi 
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Michelle Olsen 
Formand 

foretrækker selvfølgelig helst at 
hilse på jer medlemmer, samt 
de fagprøvenominerede. Det er 
jo det, der er hele tanken bag 
FUT, at vi skal mødes på tværs 
af aldre, kæder og landsdele. 
Så jeg har store forhåbninger 
om, at det bliver en mulighed 
til den kommende generalfor-
samling. Et stort tillykke til alle 
vinderne af Fagprøveprisen. 

For anden gang fi k vi uddelt 
Lærepladsprisen, som denne 
gang gik til Bygma Rønne på 
Bornholm. En pris man ikke 
var i tvivl om, de var meget stol-
te af. Dagene efter prisuddelin-
gen kunne man læse om deres 
fi ne pris i Mester Tidende. Det 
er dejligt at se, hvor stor betyd-
ning det har for både arbejds-
pladsen og ikke mindst eleven.

Oplevelser er der ikke man-
ge af at se tilbage på fra 2020, 
og ligesom alle andre havde vi 

høje forventninger til det nye 
år. Pandemien er en hård nød 
at knække, og vi har ikke haft 
de muligheder for at mødes, 
som vi havde håbet på. 

Med foråret, der snart står 
for døren, vacciner, der bliver 
givet, og med et lille mirakel 
håber vi, at den kære corona 
ikke muterer yderligere. Så bli-
ver foråret, sommeren og ikke 
mindst efteråret virkelig noget 
at se frem til.

Jeg glæder mig i hvert fald 
til, at vi igen snart kan samles, 
drikke en øl og få nogle gode 
oplevelser sammen. Pas på jer 
selv og hold ud til det sidste. 

VI GØR DE 
PROFESSIONELLE 
TIL MIDTPUNKT

Cembrit Håndværker Centrum
gør verden ikke så lidt nemmere
For at samle alt det der er mest relevant for jer, 
har vi skabt en digital portal, hvor der er hurtig
og nem adgang til fif, nyheder, monteringsvideoer 
til vores produkter og meget mere.

Se mere på 
håndværkercentrum.dk

22068_Cembrit_Ann_Haandvaerkerunivers_185x132mm.indd   1 19/01/2021   14.36
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Han hoppede på limpinden
Af Lars Bennetzen 
Foto: Frits Anneberg

Træ har været en familietradi-
tion, så længe Frits Anneberg 
kan huske. Hans forældre hav-
de et lille tømrerfi rma, da han 
blev født i 1960 i den lille by 
Lomborg, lige uden for Lemvig.

- Mine forældre havde over-
taget et tomt værksted sidst i 
50’erne, og i 1959 startede de 
så deres tømrerfi rma op. Så jeg 
er vokset op med, og blandt, 
træ, fortæller Frits Anneberg 
over telefonen. 

Corona-pandemien forhin-
drer, at vi mødes fysisk, men 
ikke, at vi får en god snak om 
træ, gymnastik, en opvækst 
blandt træ og et livslangt sam-
arbejde med bror og far.

Forældrene forblev dog ikke 
i Lomborg, for allerede i 1964 
købte de en lille tømmerhandel 
i Lunde, der ligger lige udenfor 
Nr. Nebel, byen, hvor Frits i dag 
har sit fi rma sammen med bro-
deren Christian.

Den gang startede det hele 
stille og roligt, den nye tøm-
merhandel havde kun to an-
satte, tømmerhandleren selv og 
en lagermand, men det stop-
pede ikke Frits’ forældre i at få 
etableret en god lille forretning, 
og snart kom der fl ere børn til 
i familien.

- Vi var to knejte og to piger, 
så jeg voksede op i en pæn lille 
børnefl ok. Min bror og jeg valg-
te så begge at gå trævejen efter 
vores skoleforløb og har aldrig 
været væk fra den branche, si-
ger Frits.

Men det var dog ikke kun 
hans bror, han skulle komme til 
at arbejde sammen med, hans 
far blev også en del af hans 
fremtidige virke.

- Min far er stadig aktiv, og 
han er 86 år nu. Men han kom-
mer dagligt her på fabrikken og 
hjælper til. Vi har arbejdet sam-
men i rigtig mange år, og det er 

dejligt, at vi kan hjælpe hinan-
den og dele vores erfaringer, si-
ger Frits med glæde og stolthed 
i stemmen.

Finland kalder
Efter et efterskoleophold og en 
handelsskoleeksamen gik Frits 
så i lære i Esbjerg hos et fi rma, 
der hed Bøtkers Tømmerhandel, 
og det var der, at Frits blev be-
kendt med, og medlem af, FUT.

- Det har jeg så været lige 
siden, og jeg har været med 
på mange ture og haft utrolig 
mange gode oplevelser med 
FUT lige siden, mindes Frits.

Læretiden gik hurtigt, og i 
august 1980 blev Frits udlært, 
og nu skulle han så en tur ud 
og rejse. For den gang var det 

en tradition, at man helst skul-
le en tur til et savværk i Sverige 
eller Finland for at se, hvordan 
træ håndteres der.

- Jeg kom en tur til Finland 
på et savværk der, hvor jeg så 
var i september, oktober og no-
vember 1980. Det var en god 
måde at komme ud og se den 
form for produktion på, og selv-
om sproget var en udfordring, 
så var det tre rigtig gode må-
neder. Jeg fi k en god forståelse 
for, hvordan et savværk virkede, 
fortæller Frits.

Her så Frits, hvordan stam-
mer blev bundet og lagt på 
isen, så de kunne fl yde automa-
tisk ned til savværket, når isen 
smeltede, hvor de så blev truk-
ket ind og skåret ud.

På savværket kom der træ 
ind hver eneste dag, og det 
betød intet, at træet var vådt. 
Frits lærte hurtigt, at de vidste 
præcist, hvor tykt træet skulle 
skæres, så det passede præcist 
i tykkelsen, når det svandt ind, 
inden det nåede de danske sav-
værker.

- Det var en del af mit job at 
tage de tjekmål, som sikrede, at 
de blev skåret i de rigtige tyk-
kelser og længder, og det lærte 
mig rigtig meget om træ, min-
des Frits.

I november 1980 kom Frits 
så tilbage til Danmark og fi k ar-
bejde i sin fars tømmerhandel. 
På det tidspunkt var familiefi r-
maet vokset en del, og faderen 
havde nu bygget en ny, mo-

Fra frø til øverste hylde
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derne tømmerhandel på 3000 
m2, hvor det også var muligt at 
købe nyt køkken, badeværelse, 
fl iser, tæpper samt vinyl og an-
det godt til gulvet.

Ivrig gymnast
Nu skulle alt så ikke gå op i træ 
for Frits, og i sommeren 1981 
kom han så på session. Her trak 
han dog frinummer, så det var 
ikke der, han skulle bruge det 
næste stykke tid. I stedet tog 
han på Ollerup Gymnastik-
højskole og brugte de næste 10 
måneder der.

- Det kom dog ikke helt ud af 
den blå luft. Gymnastik var min 
store fritidsinteresse, så det var 
helt naturligt for mig. Jeg havde 
en kanon tur og mødte en mas-
se spændende mennesker. Det 

er 40 år siden i dag, og jeg mø-
des stadig med en fl ok derovre 
fra en gang om året, siger Frits.

I dag bliver det ikke til gym-
nastik længere, for Frits har 
kastet interessen over på jagt. 
Men han fortæller, at han hol-
der sig selv i form, noget man 
skylder sig selv.

Da Frits kom hjem igen i 
1982, gik turen til Skjern, hvor 
familien tilbage i 1970 havde 
bygget en tømmerhandel, og 
sammen med broderen Chri-
stian, drev de sammen med de 
ansatte Skjern Trælast. 

Den 1. oktober 1985 solgte 
de trælasten til en kollega, til 
hvad Frits kalder ’den rigtige 
pris’, og tog hjem igen.

Men nu var der kommet blod 
på tanden, og sammen med 

broderen købte han en tøm-
merhandel i Tistrup, som de 
drev sammen, til de solgte den 
i 1991. I januar 1990 havde de 
dog allerede købt en tømmer-
handel i Hvidesande, og den 
bestyrede Frits så frem til 1995, 
mens Christian rykkede til af-
delingen i Nr. Nebel.

- Vi når lige at være sammen 
i et lille halvt år i Nr. Nebel, og 
så sælger vi alt, hvad vi har til 
DLH som en del af et generati-
onsskifte, mindes Frits.

Det var en meget speciel tid, 
for nu var det ikke blot en tøm-
merhandel, der skulle sælges, 
det var hans forældres livsværk.

- Det var ikke nogen let be-
slutning, og det var utrolig 
svært at sige farvel til det, vores 
forældre havde bygget op gen-

nem et helt liv, og ikke mindst 
til vores gode dygtige medarbej-
dere. Men det var et godt skifte 
og en god beslutning, siger Frits.

Efter salget stor de så der, 
penge på kontoen, men ikke 
noget fi rma. Frits var ikke i tvivl 
om, at han skulle lave noget 
med træ, men præcist hvad 
anede hverken han eller Chri-
stian.

Så de gik i gang med at un-
dersøge, hvad der var og ikke 
mindst, hvor der manglede en 
spiller. 

- Vi kiggede på vinduesmar-
kedet, men der var mange, der 
kunne fremstille gode vinduer, 
det samme gjaldt for spær, men 
da vi kom til at kigge på limtræ, 
var der faktisk kun otte andre i 
Danmark, der kunne det, så der 
var der plads til os, siger Frits, 
og den 2. juli 1996 ser Anne-
bergs Limtræ A/S så dagens lys. 
Her blev de to brødre godkendt 
til at fremstille limtræ.

Vidste intet om 
limtræsproduktion
Det var en spændende tid, Frits 
gik i møde nu. For han vidste 
ikke ret meget om produktion 
af limtræ. Men de havde et sted 
at starte, for de havde beholdt 
den bygning, de var startet i. Så 
alt, de skulle ud at investere i, 
var presser og noget, der kunne 
høvle og lime.

- Og så skulle vi lige fi nde og 
hyre én, der vidste noget om 
limtræ. Vi fandt ham, og af-
talen gik ud på, at han skulle 
hjælpe os et års tid.

I starten var der ikke styr på 
ret meget, men fi rmaets revisor 

Fortsættes næste side
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kunne trøste med, at der nok 
ville gå tre år, inden der var 
overskud i virksomheden. Det 
tog dog kun to år, og derved 
nåede de at have nogle rigtige 
gode år, inden krisen ramte.

Det var i 2008, at en global 
økonomisk krise ramte verden, 
og også Annebergs Limtræ. Det 
gik fra at være en kanonforret-
ning til en omsætning, der blev 
mere end halveret. 

I starten var de nok lidt nai-
ve, mener Frits, for de ønskede 
ikke at skille sig af med nogle 
medarbejdere, så de forsøgte at 
holde ud.

- Men efter et år havde vi 
stort underskud og måtte skæ-
re til og fyre folk. Men når man 
ikke har fl ere folk, end man 
kender alle og deres familier, så 
er det svært, mindes Frits.

I dag er de dog kommet op 
på hesten igen, de fi k reddet 
stormen af, og efter de smed en 
5-6 mio. kr. af deres egne i fi r-
maet, kom de ud af situationen 
uden nogle aftaler med kredit-
foreninger.

- Nu kører alt godt igen, og de 
sidste par år har været ok, for-
tæller Frits.

Men der har også været me-
get lærdom at hente. For tilbage 
i 2008, da krisen ramte, kunne 
de kun lave limtræ, og det gjor-
de dem sårbare. Så efter kri-
sen begyndte de at kigge efter 
andet end blot limtræ, som de 
kunne arbejde med.

- Vi kom rundt om forskellige 
ting og laver i dag blandt andet 
træbroer, der går over veje og 
vandløb, og ikke mindst vores 
specielle NaturSuiter og Natur-
Hytter, små tøndeformede hyt-
ter med plads til to, fi re eller 
seks personer.

Frits og hans bror har gang i 
en masse nye tiltag og har i dag 
12-13 medarbejdere ansat.

- Vores medarbejdere er vores 
livsnerve, og vi skal passe godt 
på dem. Det kan godt være, 
at der ikke fi ndes en facitliste, 
men det skal være rart at kom-
me på arbejde, og med næsten 
ingen sygedage blandt vores 
medarbejdere vil jeg mene, at 
det lykkes vi med, slutter Frits.

Fortsat fra side 5
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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 29. maj 2021
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 30. maj 2021
Kl. 10.00: Morgenmad og udtjekning

Praktiske oplysninger

Lørdag 29. maj med overnatning til 30. maj 2021 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. 
Tilmelding senest 1. maj 2021.

Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring coro-
na og melder ud til dem, som tilmelder sig, hvis vi skulle blive 
nødt til at afl yse.

ELEVDAGELEVDAG
GRATIS
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Brancheforeningen Danske 
Byggecentre nedsatte i 2019 
et tværgående samarbejde 
mellem Danske Byggecentres 
medlemmer, der omhandler et 
af branchens velkendte proble-
mer: Svind.

Arbejdsgruppen har arbej-
det med nogle initiativer om at 
nedbringe tab, svind og krimi-
nalitet i hele Danmark. Svind 
koster årligt hver enkelt bygge-
center og trælast mange pen-
ge, og derfor er det selvfølgelig 
noget, vi som branche dagligt 

skal arbejde med hver i sær og 
i fællesskab.

Til arbejdet har Danske Byg-
gecentre ansat Morten Tegl-
hus Gottschalck, der har en 
baggrund fra politiet. Han har 
været tovholder på arbejdet, 
der indtil videre har ført til fl ere 
spændende sager og projekter. 
Og ja, arbejdet har endda med-
ført sager om anholdelser og 
fængslinger af gerningsmænd 
til tyverier fra fl ere trælaster.

Danske Byggecentre har også 
indført fast svind-undervisning 

på brancheskolerne og har fl e-
re spændende initiativer sat i 
søen. Mottoet er: ‘Vi står sam-
men om at bekæmpe krimina-
litet’, men der er også mange 
ting, man som medarbejder og 
leder kan gøre for at være på 
forkant.

Program

Kl. 18.00:  Velkomst af FUT
Kl. 18.15:  Spisning
Kl. 18.45:  Virksomhedspræsentation
Kl. 19.00:  Kaffe
Kl. 19.15:  Indlæg 1 - Svind
Kl. 20.00:  Kaffe
Kl. 20.15:  Indlæg 2 - Svind
Kl. 21.00:  Slut og god tur hjem fra FUT

Fyraftensmøder Fyraftensmøder 
om svind og om svind og 
kriminalitet kriminalitet 

Svind er et velkendt problem i branchen. Kom og hør Morten Teglhus Gottschalcks 
konklusioner efter mere end to års arbejde med svind, tab og kriminalitet i branchen

Praktiske oplysninger

Den 21. september 2021
Randers Tegl - Hammershøj Teglværk
Tindbækvej 1, 8830 Tjele

Den 22. september 2021
Danske Byggecentre 
Egebækvej 98, 2850 Nærum 

Den 30. september 2021
Jysk Spær
Dons Byvej 41, 6051 Almind

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

Tilmelding til fut@fut.dk senest 14 dage inden arrangementet. 
Husk at angive hvilken dag du vil deltage.

Morten vil til disse fyraftens-
møder i FUT-regi fortælle om 
dette arbejde og måske itale-
sætte ting, som kan være lidt 
svært at forholde sig til i det 
daglige arbejde i et byggecenter 
og trælast.
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Af Kirstine Vestergaard

Det var lidt nervepirrende at 
skulle afholde FUT’s årlige ge-
neralforsamling online for før-
ste gang. Lige som ved alle an-
dre arrangementer, der skulle 
have været afholdt i 2020, har 
spørgsmålet: ‘Er det nu forsvar-
ligt med corona-situationen?’ 
tvunget os til at nytænke afhol-
delsen af generalforsamlingen. 

Forsynet med et par bærbare 
computere, en projektor og en 
ekspert på online konferencer 
fi k vi sat vores lille TV-studie op 
i Metabos lokaler. Der blev kørt 
et par tests og justeret på kame-
raerne. Vi blev instrueret i, hvor 
og hvordan vi skulle bevæge os 
for at blive i kameraets synsfelt. 

- Ligesom i X-Factor, hvor du 
skal stå på X’et. Der var én til at 
styre hvilket billede, der skulle 
vises, og én til at holde øje med 
de virtuelt fremmødtes reakti-
oner og kommentarer under 
generalforsamlingen. Det gik 
faktisk rimelig nemt med op-
sætningen. Alt var klart...., og vi 
er LIVE!

Selve afholdelsen af general-
forsamlingen online gik rigtig 
godt. Ja, der var lidt problemer 
med lyden, billedkvaliteten og 
timingen af kommentarsporet, 
men det fungerede trods alt. 
For første gang i FUT’s historie 

har generalforsamlingen været 
afholdt online! Det åbner jo 
også op for helt nye mulighe-
der. Vi kan bruge de erfaringer, 
vi har gjort os, i fremtiden. Der 
er fortsat behov for at holde 
afstand. Flere og fl ere arbejds-
pladser udskifter deres fysiske 
møder med online møder i sik-
ker afstand. Vi bliver alle bed-
re til dét der elektronik. Hvor 
hurtigt kan du få installeret dit 
hjemmekontor efterhånden?  

Intet kan erstatte et møde, 
hvor vi alle er til stede. Ansigt til 
ansigt. Det var også synd, at alle 
til generalforsamlingen ikke 

fi k fornøjelsen af at gå rundt i 
Metabos lokaler FYLDT med 
elværktøj. 

Vi er midt i en usædvanlig tid 
– forhåbentlig snart i slutnin-
gen. Mens samfundet er lukket, 
er vores branche næsten lagt 
ned af travlhed. Der har været 
så mange forhindringer, proble-
mer og nedture i 2020, så lad 
os huske at fejre de små sejre 

og positive stunder. Vi fi k rent 
faktisk afholdt en hel general-
forsamling online! Det havde 
ingen set komme tilbage i 2019. 

Vi glæder os til at se FUT’s 
medlemmer til næste general-
forsamling. Lad os håbe, at det 
kan blive fysisk fremmøde til 
den tid. Ellers er vi klar til end-
nu en gang at gå ONLINE. 

Seks tips til afholdelse af online møder

1. Sluk ALTID for din mikrofon, medmindre du er den, der taler.
2. Pas på med at udskifte din baggrund. Det kan være fristende 

at skjule sit hjemmekontor med et billede, men det kan bela-
ste forbindelsen og gøre den ustabil.

3. Udnævn en ‘producer’, der kontrollerer, hvem/hvad der skal 
fremhæves, og som kan ‘mute’ folk, der ikke slukker deres 
mikrofon.

4. Tjek altid dit udstyr inden mødet. 
5. Brug skærmdeling til at vise PowerPoint, hjemmesider eller 

fi ler.
6. Brug din mobil til at koble dig på mødet i stedet. Så kan du 

bruge din PC til at tage noter m.m.

Og vi er LIVE!
‘Virker lyden? Kan man høre mig? Er billedet tydeligt nok?’ Kameraet indstilles på ny, 
så alle kan nå at være i billedet. ‘Er forbindelsen nu også god nok?’ Der indstilles på 
mikrofonerne, og lyden bliver testet igen. ‘Er vi klar?’ - Det er vi!

FUT Generalforsamling 2020



FACADEBEKLÆDNING OG TERRASSE 

MED OP TIL 50 ÅRS GARANTI

XTwood er et udendørs eksteriørprogram af bæredygtigt 
kvalitetstræ med garanti og tryghed til både terrasse og 
beklædning. Et unikt materiale der kan stå ubehandlet

og kræver minimal vedligeholdelse. 

XTwood program:

XT Cumaru   XT Ipe

XT Jatoba   XT Mahogni

XT Ceder   XT Garapa

XT Eg    XT Lignia

Læs mere om XTwood på www.globaltimber.dk

Bæredygtigt træ til byggeriet
med op til 75 års funktionstid

XTwood®

Cumaru lister, 20x40mm

  Global Timber A/S     +4548270000  salg@globaltimber.dk
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A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

Kære medlemmer, kære elever, 
kære gæster

Sikke et år. For første gang 
sidder jeg nu foran jer bag en 
skærm og læser min beretning 
op for jer. Generalforsamlingen 
har i år fået et helt nyt set up.

Der er en første gang for alt, 
og denne virtuelle generalfor-
samling er bestemt en første 
gang for FUT. Hvis der er en 
ting, dette år har lært os, så 
er det at tænke anderledes og 
prøve nye ting af og at navige-
re i denne verdens nuværende 
tilstand. Virtuelle møder må 
vi nok indse er kommet for at 
blive, og heldigvis giver det må-
ske også mange muligheder for 
dem, der ellers ikke ville kunne 
deltage fysisk. Dog håber jeg, at 
dette ikke bliver den faste måde 
at afholde vores generalforsam-
linger på. For det er nu altså 
stadig rarest at mødes med alle 
jer medlemmer til en hyggelig 
dag i FUT’s ånd.

Vi krydser fi ngre og håber på 
at se jer næste år.

Covid-19 har haft mange 
konsekvenser for hele vores 
samfund, og FUT er desværre 
heller ikke en undtagelse.

Som I nok allerede er be-
kendt med, så har vi været 
nødsaget til at afl yse alle arran-
gementer, der ellers var lagt i 
kalenderen for et spændende 

år. Det er ikke lykkedes at kun-
ne gennemføre et eneste arran-
gement, siden landet lukkede 
ned. Det gør selvfølgelig ondt 
på FUT, da det jo er det, vi lever 
og ånder for – at skabe netværk 
med og for jer.

Under hele corona-perioden 
har der været stor optimisme 
hos bestyrelsen lige til det sid-
ste, i håb om at bare nogle af 

arrangementerne kunne gen-
nemføres. Grundet de svingene 
tilstande i verdenen og vold-
somme restriktioner, har det 
desværre ramt økonomien i et 
mindre omfang. Ud over det 
økonomiske så savner vi også 
samværet med jer medlemmer. 
Vi ved, at branchefrokosten er 
et af vores arrangementer, som 
har stor betydning for jer. For 

Formandens beretning
FUT Generalforsamling 2020
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mange er det en tradition at 
mødes denne dag, og mange af 
jer ser kun hinanden til dette 
arrangement. Det gjorde derfor 
ekstra ondt på bestyrelsen at 
afl yse denne dag, netop af de 
årsager.

Vi har i sidste ende måttet 
sande, at ingen af dette års ar-
rangementer kunne gennemfø-
res. Det har været frustrerende 
at skulle afl yse ikke kun én, 
men alle. Bestyrelsen var ellers 
så begejstret for de nye tiltag, 
som vi havde sat i søen for i år.

Sidste år, hvor vi var sam-
let til generalforsamling hos 
Mommark Fagskole, kom der 

et ønske fra medlemmerne. 
Vi skulle bruge fl ere penge på 
vores fremtid i branchen, nem-
lig eleverne. Som svar på det-
te annoncerede vi Elevdagen, 
som skulle have været afholdt 
allerede nu. Men igen satte 
Covid-19 en stopper for dette. 
Derfor er dagen rykket til ja-
nuar, og vi håber selvfølgelig, 
at omstændighederne er an-
derledes til den tid. Selvom det 
nok er svært at tro på lige nu. 
Generelt har vores elever været 
hårdt ramt. Det sociale behov 
er stort hos unge mennesker, og 
vi ved hvor stor en betydning, 
de arrangementer, vi har for 

vores elever, er, når det kom-
mer til netværket i branchen. 
Vi ved fra udlærte elever, hvor 
glade de alle har været for stu-
dieturene, hvor de af eleverne, 
som er med, mødes på tværs af 
kæderne. De får på den måde 
et bredere kendskab til at være 
elev i branchen. Derfor var det 
også med tungt hjerte, at begge 
studieture måtte afl yses i år.

Det samme gælder også mu-
lighederne for et udlandsop-
hold i elevperioden, som viser 
sig at have stor betydning. Men 
der har heller ikke været sam-
me muligheder som før. Det 
har vi kunnet se på antallet af 

legatansøgere. Sidste år havde 
vi en stor stigning af ansøgere, 
som havde fået muligheden for 
enten at komme til Færøerne, 
Island eller Grønland. Dem har 
vi slet ikke haft i år. En udvik-
ling, vi ellers i bestyrelsen, var 
utrolig glade for.

Så alt i alt, så er vores elever 
hårdt ramt, og de betaler en høj 
pris for den nuværende situati-
on.  

Derfor skal vi også være 
innovative. Ingen ved, hvad 
morgendagen bringer med 
denne globale pandemi, og om 
restriktioner, nye tiltag og for-
samlingsforbud slet ikke har 
nået at toppe endnu, ja, så skal 
vi virkelig i tænkeboks. 

Vi er alle ude i at skulle 
tænke meget anderledes. Web-
inarer og andre online arran-
gementer kommer vi nok ikke 
udenom.

Vi håber, at I uanset hvad vil 
tage godt imod de alternativer, 
som vi vil søsætte, hvis og når 
det bliver nødvendigt.

Det har som før nævnt væ-
ret nødvendigt at tænke nyt 
og anderledes. For mens hele 
Danmark lukkede ned, så er en 
ting klart – der kom travlhed i 

Fortsættes næste side
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A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

trælasten og byggemarkedet, og 
modsat mange andre brancher 
er det for mange svært at få ar-
mene ned.

Heldigvis besluttede regerin-
gen, at der ikke var corona i 
trælasterne, og vi kunne under 
de nye tider knokle videre som 
aldrig før.

Dog er der kommet lø-
bende tiltag, og i en generelt 
konservativ og til dels gam-
meldags branche har vi væ-
ret på udebane, men viser 
nu, at vi også kan tilpasse os.
Online møder med vores kun-
der og leverandører – hvem 
havde lige set den komme. No-
get der bestemt er kommet for 
at blive, og igen er jeg sikker på, 
at vores branche har fået øjne-
ne op for de mange muligheder, 
der ligger i den virtuelle verden.  

Mine forventninger til 2021 
er store. For med alle afl ysnin-
gerne her i 2020 går vi det kom-
mende år i møde med utrolig 
mange og spændende arrange-
menter. Elevdagen, Eventafte-
ner samt Stortur til Rusland, og 
jeg er glad for at kunne annon-
cere vores 70 års jubilæumsfest 
i forbindelse med generalfor-
samlingen i 2021.

FUT fylder nemlig 70 år i 
2021 og er ved at være en æl-
dre sag, selvom det ikke kan ses 
på nogen. Selvfølgelig skal det 
fejres med et brag af en fest, 
ligesom sidst da vi var samlet 
på Nationalmuseet. Vi har al-
lerede værter og location på 
plads. Festen skal afholdes på 
Kellers Park i Vejle. Fantastisk 
sted i dejlige omgivelser. Der vil 
denne gang være mulighed for 
at booke overnatning, så man 
kan danse hele natten.

Vi vil selvfølgelig informere 
meget mere om dette, når vi 
nærmer os. Men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen lørdag 
den 6. november 2021.

FUT Erhvervsklub: der skal 
lyde en stor tak til jer. Støtten 
fra jer leverandører er ét af 
FUT’s største bidrag, som gør, 
at vi kan realisere mange af de 
tanker og drømme, vi har for 
FUT. Vi er utrolig taknemmelig 
for jeres bidrag til FUT og sæt-
ter stor pris på jeres støtte her 
under coronaen. Vi håber på at 
kunne give jer meget mere til-
bage i 2021.

Vi har det seneste stykke tid 
annonceret i vores FUT-blad, 
at vi søger nye ansigter til be-
styrelsen. Til forandring har vi 
oplevet en stor interesse. Hvor 
er det fedt! Vi har fået en del 
ansøgninger og har allerede 

i dag en kandidat, der skal på 
valg. Kirstine Vestergaard, der 
til dagligt arbejder i STARK
Odense. Kirstine blev færdig 
som elev i sommers og sidder i 
dag i deres projektafdeling. Ved 
siden af læser hun HD. En pige 
med ben i næsen. Nogen kan 
måske huske Kirstine fra sidste 
års generalforsamling, da hun 
sammen med STARK Odense 
vandt Årets Lærepladspris.

Det er super fedt at opleve 
denne interesse for bestyrelsen. 
Specielt i år er interessen også 
kommet fra nyudklækkede ele-
ver. Altså vores fremtid i bran-
chen. Vi ser et stort potentiale i 
at få nyuddannede fagpersoner 

Fortsat fra side 13
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ind i bestyrelsen, som kan få 
FUT endnu mere med på bea-
tet.

Synergien, i at FUT står for at 
samle nye og gamle i branchen, 
giver så god mening, når besty-
relsen kommer til at bestå af 
både nye, friske ansigter sam-
men med garvede branchefolk. 
Men vigtigst af alt, så er det 
et friskt pust, som kan hjælpe 
FUT med at udvikle sig med ti-
den og branchen.

Senere i dag skal vi traditio-
nen tro uddele dette års fagprø-
vepris. En pris, vi gør alt, hvad vi 
kan, for at markedsføre over for 
vores elever. Uden vores sam-
arbejde med vores to skoler, 
Odder og Mommark Fagskole, 
ville denne pris ikke være mu-
ligt. Tak til skolerne for at være 
vores ambassadører over for 
eleverne, ikke kun i forbindel-
se med fagprøvepriserne, men 
også for at give viden omkring 
FUT videre til alle branchens 
elever.

Vi tror på, at Fagprøvepri-
sen er med til at få eleverne til 
at yde en ekstra indsats for at 
kunne opnå en indstilling. Vi 
håber derfor, at vi er med til at 
få eleverne til at tænke innova-
tivt for at nå hertil, som i sid-
ste ende både gavner elevernes 

virksomhed samt deres egen 
personlige udvikling.

Ud over Erhvervsklubmed-
lemmerne så vil jeg gerne takke 
DB Fonde og ØTD, som begge 
er en stor støtte til FUT. Hvert 
år søger bestyrelsen DB Fonde 
og ØTD fondsmidler til at re-

alisere aktiviteter. Begge fonde 
lægger et stort bidrag til vores 
elevture hvert år, som giver os 
muligheden for at arrangere 
spændende udlandsture for 
eleverne sammen med den på-
gældende leverandør for turen. 
Det vil slet ikke være muligt at 

levere ture i samme omfang 
uden vores fonde i ryggen. Så 
en stor tak skal lyde til jer.

Til sidst vil jeg også huske at 
takke Danske Byggecentre, som 
i mange år har stillet arbejds-
kraft og sekretariat til rådig-
hed. Det er en kæmpe styrke 
for FUT at have Marianne med 
mange års historik i bestyrelsen 
med på holdet. Marianne er på 
en måde bestyrelsens database 
og har altid styr på tingene. Det 
vil med andre ord være umuligt 
at holde samme overblik uden 
Marianne. Tak.

Til min bestyrelse skal der 
lyde en stor tak for det kæmpe 
stykke arbejde, I gør. Den entu-
siasme, I hver især har til vores 
arbejde, gør det til en kæmpe 
fornøjelse at arbejde sammen 
med jer.

Og til allersidst jer, kære med-
lemmer. Uden jer, ingen FUT. 
Så mange tak for jeres opbak-
ning og for at være årsagen til, 
at vi hele tiden ikke keder os og 
har noget at lave. I er med til at 
styrke branchen. Det er svært 
at sige tak for de mange gode 
stunder i år, da vi ikke har kun-
net ses. Så i stedet, på gensyn til 
næste år, hvor vi forhåbentlig 
får mange arrangementer, så vi 
kan være sammen med jer. 
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Prisuddeling på afstand...
FUT Fagprøvepris

Den virtuelle generalforsam-
ling betød, at eleverne ikke 
kunne præsentere deres fag-
prøver live på dagen. I stedet 
havde alle de nominerede lavet 
en kort video, hvor de præsen-
tererne deres fagprøver.

Det blev Kristine Pode Ve-
stergaard fra STARK Odense, 
der løb med første pladsen i 
kampen om Fagprøveprisen 
2020 i kategorien byggemar-
ked/detail for fagprøven ’Fokus 
på arbejdsmiljø – Støvsugere og 
personlige værnemidler’.

I konkurrencen om årets fag-
prøvepris i kategorien Trælast 
blev Ida Terkelsen Vangsgaard 
fra Bygma Hjørring en sikker 
vinder af første pladsen med 
fagprøven ’Salgsoptimering i 
trælasthallen’.

Med prisen og æren følger en 
pengepræmie på 10.000 kroner 

til begge vindere.
Nummer to i kategorien 

byggemarked/detail blev Mag-
nus Krag Bonderup fra XL-Byg 
Tømmergården Fjerritslev for 
fagprøven ’Et grønnere valg – 
Robotplæneklippere’. Nummer 
tre blev Gustav L. S. Paustian 

fra Davidsen Høruphav for 
fagprøven ’Byt til nyt – Arbejds-
bukser til genanvendelse’.

Nummer to i kategorien 
Trælast blev Laura Amalie 
Ejlerskov Poulsen fra XL-Byg 
Knud Larsen Byggecenter for 
fagprøven ’Maksimal isolering 

på minimal plads’. Nummer 
tre blev Caroline Pasch fra Da-
vidsen Odense for fagprøven 
’Nord – Fremtidens bæredygti-
ge terrasser og facade’.

Nummer to og tre i begge 
kategorier modtog henholdsvis 
7.500 kroner og 5.000 kroner.

Det er 20. gang, at FUT ud-
deler fagprøvepriserne efter at 
fagprøvekomiteen har vurde-
ret de indstillede opgaver. Det 
er lærerne fra de to fagskoler, 
Handelsfagskolen Odder og 
Business College Syd, der ind-
stiller eleverne på baggrund af 
deres fagprøver, eksamen samt 
deres engagement under deres 
skoleforløb.

FUT Fagprøvepris blev traditionen tro uddelt på FUT’s general-
forsamling, der i år på grund af corona blev afholdt som et 
online videomøde hos Metabo

Steffen Landmark,
Bygma Esbjerg.

Simon Asmussen Frees,
STARK Skanderborg.

Lærke Elva Christensen,
Johannes Fog Vordingborg.



Nr. 1 · 2021  17

Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

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

SOLIDE FORBINDELSER

Her kunne 
DIT

logo være..!

Vinder: Ida Terkelsen Vangsgaard, Bygma Hjørring.

2. pris: Laura A. E. Poulsen, 
XL-Byg Knud Larsen Byggecenter.

3. pris: Caroline Pasch, 
Davidsen Odense.

Vinder: Kirstine Vestergaard, STARK Odense.

2. pris: Magnus Krag Bonderup, 
XL-Byg Tømmergården Fjerritslev.

3. pris: Gustav L. S. Paustian, 
Davidsen Høruphav.

Prismodtagere Trælast Prismodtagere Detail/Byggemarked

Se videoerne af de 

nomineredes præsentation 

af deres fagprøver 

på fut.dk
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Prisen gives til den trælast el-
ler det byggemarked, der har 
været årets mest fantastiske 
læreplads. Efter at have læst 
indstillingerne fra eleverne var 
dommerne ikke i tvivl.

Valget faldt på Bygma Røn-
ne efter indstilling fra Lonnie 
Kastberg Andersen, der er elev 
i trælasten.

Årets Læreplads 2020 
er Bygma Rønne
FUT prisen ‘Årets Læreplads’ blev igen i år offentliggjort på 
generalforsamlingen, der blev afholdt hos Metabo
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Begrundelsen lød blandt an-
det:

’Årets læreplads går i 2020 til 
en læreplads, der ikke kun på 
det professionelle plan, men 
også det menneskelige plan, 
har ydet en ekstra indsats.

En læreplads, der har gjort en 
ekstra indsats, når et ungt men-
neske fl yttede 513 km for at 
starte på en arbejdsplads – ikke 
kun til en ny branche – men 
også til en ny landsdel.

En læreplads der stod klar til 
at hjælpe både med fl ytning og 
transport.

En læreplads med kollegaer 
der har sørget for at integrere 
eleven også i det sociale, både 
på arbejdspladsen – og i friti-
den.

En læreplads der har holdt 
fast i gamle dyder og haft ele-
ven hele trælasten rundt for at 
lære fra sig – men også en mo-
derne arbejdsplads med plads 
til alle.’

Endnu engang stort tillykke 
til Bygma Rønne.

Bygma Rønne vandt prisen ’Årets 
Læreplads 2020’ efter Lonnie 
Kastberg Andersens indstilling.

Har du Danmarks bedste læreplads?
Er du også elev i den fedeste virksomhed, så kan du kan allerede 
nu indstille din læreplads til næste års pris. Se på fut.dk hvordan.
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Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

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

ttVIS IONÆRT HÅNDVÆRK
UD VINDUER

www.hjalmarwennerth.dk
TEGL

STENSIKKER KVALITET

Hun arbejder i dag i STARK
Odense, hvor hun også blev 
udlært i august i år. Hun star-
tede egentlig i branchen som 
servicemedarbejder i butikken, 
efter hun havde taget en HHX 
på Tietgen Handelsgymnasium 
i Odense. Mellem gymnasiet og 
elevtiden i STARK tog hun på 
højskole i Sri Lanka og arbej-
dede også på en økologisk farm 
og et børnehjem i Vung Tau, 
Vietnam.

- Oprindeligt var det blot et 
midlertidigt job, der skulle fi -
nansiere mit sabbatår, men jeg 
fi k hurtigt interesse for faget. 
Det er jo en branche, der byder 
på uendelig meget forskellig og 
nørdet viden – noget jeg elsker, 
udtaler Kirstine, der er stolt 
over at være en del af FUT’s 
bestyrelse.

- FUT bidrager med netværk 
og fællesskab til vores branche. 
Det er et vigtig formål! Det bli-
ver spændende at være med 

til at afholde sociale arrange-
menter, når den her corona-si-
tuation en gang er overstået. 
Ellers må vi bare afholde fl ere 
online-arrangementer ligesom 
generalforsamlingen – det gik 
jo egentlig meget godt, lyder det 
fra det nye bestyrelsesmedlem.

Kirstine Vestergaard vil som 
nyuddannet bl.a. arbejde for, at 
’spirer’ som hende selv får mu-
lighed for at skabe sig et net-
værk i branchen, og er desuden 
motiveret for at gøre en ekstra 
indsats for, at medlemmerne 
kan forbedre deres kompeten-
cer og dygtiggøre sig i FUT-regi.

- FUT skal være en udstrakt 
hånd for de nye i branchen 
og fungere som støtte – det er 
noget jeg vil arbejde for, slutter 
hun.

Som medlem af FUT’s besty-
relse har Kirstine Vestergaard 
fået ansvaret for indholdet i 
FUT-bladet og for PR sammen 
med næstformand Christian 

Ny i bestyrelsen
På FUT’s seneste generalforsamling, der blev afholdt online den 7. november 
med bestyrelsen placeret hos Metabo, blev 23-årige Kirstine Vestergaard valgt 
ind i bestyrelsen, der nu består af syv medlemmer

Her kunne 
DIT

logo være..!

Lyng. Ansvaret for FUT-bladet 
overtager hun fra Jesper Has-
lund, der i stedet skal koncen-
trere sig om Erhvervsklubben.

Kirstine Vestergaard er nyt medlem 
i FUT bestyrelsen. Hun arbejder til 

daglig i STARK Odense.
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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.

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

Den 4. maj 2021 hos
Metabo, Helgeshøj Alle 12, 2630 Taastrup

Den 18. maj 2021 hos
DLH Horsens, Orionvej 5, 8700 Horsens

Vi byder på lidt kaffe, let mad samt drikkelse.

Deltagelse er gratis for FUT-medlemmer.

Tilmelding til Bo Louring – blo@fut.dk senest 14 dage inden 
arrangementet. HUSK at angive hvilken dag du vil deltage.

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.

Gratis foredrag

up

Bemærk:Nye datoer

Program

Kl. 18.00: Velkomst ved FUT
Kl. 18.15: Spisning
Kl. 18.45: Virksomheds 

præsentation
Kl. 19.00: Den svære sam-

tale
Kl. 19.45: Kaffe og kage
Kl. 20.00:  Den svære sam-

tale, del 2
Kl. 20.45: Tak for i aften

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

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



Vi hjælper med:

- at finde og rekruttere det rigtige talent

- at udvikle det talent du allerede har ansat

- at udvikle ledere til at passe på talenterne

Kort sagt, at matche talentet til jobbet

Værd at vide om JEMAC...

Vi har siden 2012 hjulpet ledere og sælgere med,

at skabe de forandringer der skal til, så de når deres mål.

Det gør vi ved, at rekruttere, fastholde og træne

de rigtige talenter - i de rigtige job.

Vores speciale er private mellemstore virksomheder

inden for byggebranchen og industrien, samt det offentlige.

Ring nu på 2128 3409
hvis talentet skal matche jobbet

MED VENLIG HILSEN

Få styr på talenterne

JEMAC ApS | Virkensbjerget 64 | DK-5250 Odense SV | www.jemac.dk

Jesper Dalhus
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Dansk Fliserådgivning og Salg 
er både glad og spændt på at 
være med i FUT Erhvervsklub.

Vi har agentur og salg af fl i-
ser og klinker til professionelle 
samt private. Dog med hoved-
vægt på det professionelle mar-
ked som f.eks. svømmehaller, 
værkstedsgulve, vaskehaller, in-
dustrikøkkener samt keramiske 
facadebeklædninger til udven-
dig montage (www.facadekera-
mik.dk).

Vi har også et stort udvalg 
af fl iser og klinker til private. 
Alt lige fra store fl iser til mo-

Hos Xella ser vi en afgørende 
opgave i at styrke bæredygtigt 
byggeri. Det handler ikke kun 
om udvikling af prisvindende 
løsninger, rådgivning og under-
visning, men også om dialogen 
på tværs af branchen. Vi er der-
for glade for at være en del af 
Erhvervsklubben i FUT. 

Vi har de senere år gjort en 
række gode erfaringer med 
cirkulære byggeprincipper, der 
i praksis gør det nemmere at 
genanvende byggeriets materi-

Det er med stor glæde, at vi hos 
Global Timber er blevet en del 
af FUT. Vi håber derved, at vi 
kan være med til at præge ud-
viklingen i trælastbranchen. Vi 
ønsker at støtte op om FUT og 
deres medlemmer og håber, at 
vi kan bidrage positivt til det 
faglige netværk.

Global Timber har Nord-
europas største lager af hårdt-
træ. Vi har mere end 50 år er-
faring i køb og salg af hårdttræ 
fra hele verden. Vi afsætter de 
fl este af vores produkter gen-
nem de danske tømmerhandle-
re og byggemarkeder.  

Jeg er netop med i FUT Er-
hvervsklub, fordi det er det 
mest oplagte sted at skabe gode 
forbindelser og relationer i byg-
gebranchen.

Det er med stor glæde at sige, 
at FUT medlemmerne er nede 

Hos DOLLE Nordic A/S sætter 
vi en ære i at pleje vores rela-
tioner og ønsker altid en god 
dialog og et tæt samarbejde. 
Derfor er det også vigtigt for os 
at støtte op om det fantastiske 
arbejde, som FUT leverer.

DOLLE Nordic A/S er ver-
dens største leverandør af loft-
trapper og skunklemme. Inden 
for de seneste år har vores pro-

Vi er glade for at blive medlem 
af FUT Erhvervsklub. Den gode 
og kompetente rådgivning af 
kunderne hos vores forhand-
lere indgår som et afgørende 
led i det høje serviceniveau, vi 
ønsker at tilbyde vores kunder. 
I Cembrit sætter vi stor pris 
på FUT’s vigtige indsatser i re-

Nye medlemmer i FUT Erhvervsklub

aler til gavn for både CO2-af-
tryk og miljø. Vores byggesy-
stemer Ytong, Multipor, Silka 
og Hebel er også alle udviklet 
til at gøre grønt byggeri mere 
effektivt og anvendes i mere 
end 300.000 projekter om året 
på verdensplan. Det – og me-
get mere – er vi spændte på at 
sparre med resten af netværket 
om.  

Lars Nygaard
Salgsdirektør

saik, helt moderne fl iser samt 
de gamle uglaserede klinker 
og som noget nyt, har vi også 
italienske, håndlavede fl iser og 
’clips’ og ’kiler’ til nivellering af 
fl iser (www.kiler.dk).

Vi har følgende fabrikker i 
vores sortiment: Agrob Buchtal, 
Aparici, Land Porcelanico samt 
Senio ceramica.

Dansk Fliserådgivning og Salg
buchtal@buchtal.dk 
www.buchtal.dk
Telefon: 2420 5148

Vi ønsker at fremme brugen 
af træ i byggeriet. Vi tager an-
svar og går forrest ved at source 
bæredygtigt. Vi bidrager til at 
bevare de globale skove ved at 
handle træ med de vigtige miljø-
certifi ceringer som FSC og PEFC. 

Global Timber beskæftiger, i 
vores nybyggede domicil i Aar-
hus, 35 dygtige medarbejdere. 
Vores viden og faglige indsigt 
deler vi gerne ud af. Vi er klar 
ved telefonerne til at rådgive jer 
på bedst mulige vis. 

Søren Vinther
Salgsdirektør 

duktsortiment udvidet sig til 
bl.a. vores populære I-clips fa-
cadebeklædning og terrassebe-
lægning. Som en del af bygge-
branchen er det også naturligt 
at være en del af FUT.

Vi ser frem til en masse 
spændende arrangementer, 
byggefaglige dialoger og til at 
være en del af det historiske 
FUT.

lation til opbygning og deling 
af faglig viden samt netværk i 
trælast og byggemarkedsbran-
chen. Vi fokuserer altid på et 
stærkt og godt samarbejde med 
trælaster og byggemarkeder, og 
vi ser frem til at kunne styrke 
disse bestræbelser yderligere i 
FUT-regi.

på jorden og meget nemme at 
komme i kontakt med. Klart et 
netværk jeg kan anbefale...

Jesper Dalhus
Jemac 



Jacobi Tegl A/S
Oddesundvej 37 · 6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 12 53 62 · info@jacobi-tagtegl.dk · www.jacobi-tagtegl.dk

J13v Silkeglaseret Antracit, glans 12. J13v Silkeglaseret Antracit, glans 12.J13v Silkeglaseret Vulkansort, glans 16. J13v Silkeglaseret Antracit, glans 12.

 Nyhed Silkeglaseret Vulkansort
- glaseret falstagsten der bevarer fordelene uden at reflektere

Med Jacobis flade falstagsten J13v, 
Silkeglaseret Vulkansort, undgår man 
reflektering som en højglans overflade 
afgiver og man får samme fordele 
som ved en glaseret overflade i både 
hårdhed og styrke.

Produktfordele:
• gengiver den reelle farve.
• ægte glasur, uden genskin. 
• styrker samspillet mellem tag og facade.
• bedste overflade på et bæredygtigt 

produkt.

Se vores store udvalg i matte overflader 
på www.jacobi-tagtegl.dk
og bestil evt. en gratis prøvesten.

J13v Silkeglaseret 
Antracit, glans 12

J13v Silkeglaseret 
Vulkansort, glans 16

J13v Silkeglaseret Vulkansort, glans 16

Fokus på øvre grænse for glansværdier
Kommunerne fastsætter selv en øvre grænse for hvor højt 
deres glansværdier må være. Udgangspunktet er en skala fra 
1-100. Jacobi Tegls overflader er testet hos Teknologisk Institut, 
efter prøvningsmetode ISO 2813. Vi kan derfor altid dokumen-
tere glansværdien på de enkelte overflader. Valget af tag-
stenens overflade godkendes af kommunen.

-

Vulllkkkkankkk sorortttttttttt
NYHED
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Når samfundet åbner op igen, 
er vi nok mange, der trænger 
til at mødes, netværke, danse, 
drikke et glas vin og helt gene-
relt bare hygge os med nogle 
andre mennesker.

Generalforsamlingen i 2020 
blev digital – men vi håber in-
derligt at kunne mødes fysisk 
i 2021.

Derfor håber vi og satser på, 
at vi i forbindelse med vores 

FUT’s 70 års jubilæum
FUT bliver 70 år i 2021 – og vi håber, vi kan holde et brag 
af en fest på Comwell Kellers Park i Vejle i forbindelse 
med generalforsamlingen den 6. november

situationen er svært at plan-
lægge generelt.

Men sæt datoen i kalen-
deren den 6. november 2021 
af – og begynd at pudse dan-
seskoene.

generalforsamling 2021 kan 
invitere en masse af jer med 
til FUT’s 70-års jubilæum. En 
aften med mad og drikke samt 
dans og hygge – mulighed for 
overnatning vil der også være.

Det kommer til at foregå 
ved Comwell Kellers Park i 
Vejle, og det bliver en aften, 
man aldrig glemmer.

Detaljerne er endnu ikke 
helt på plads, da det grundet 

Vi håber, vi kan holde FUT’s 70 års jubilæum med et brag af en fest på Comwell Kellers Park i Vejle 
den 6. november 2021.




