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Indhold
Godt nytår!

Et nyt og spændende år har 
vi taget hul på, og 2021 er vel-
overstået. Et år hvor store pris-
stigninger og varemangel har 
været dagligdag for vores bran-
che. Håber vi ser ind i et mere 
stabilt 2022 med god aktivitet, 
købelystne kunder og masser af 
projekter i pipeline. Håber ikke 
de forhøjede prisstigninger på 
energi gør, at kunderne holder 
på pengene, og projekter sættes 
på stand by, samt at coronaen 
stadig driller os i 2022. Vi håber 
det bedste for vores branche.

Året 2021 var også året, hvor 
FUT’s bestyrelse sagde farvel 
til formand Michelle Olsen, 
næstformand Christian Lyng, 
talknuseren fra Amager, Da-
niel Green Larsen, og Kongen 

Kære medlemmer
fra Ribe, Niels Jørgen Lerche- 
Thomsen. Fire bestyrelsesmed-
lemmer på een gang, og med de 
mange års aftryk og indfl ydelse 
i bestyrelsen kan det mærkes. 
Jeg vil på hele FUT’s vegne sige 
jer alle 1000 tak for jeres kæm-
pe indsats og jeres fl otte og ene-
stående arbejde i bestyrelsen. I 
har kæmpet bravt med corona- 
udfordringer, afl ysninger og re-
striktioner, men I har holdt fast 
i traditionerne og udviklet FUT 
med succes i den rigtige ret-
ning. Tak for jeres imponeren-
de virke i FUT, det kan I være 
stolte over.

En ny bestyrelse har kon-
stitueret sig med Kirstine Ve-
stergaard, STARK Odense, som 
næstformand, kasserer Peter 
Brøchner Sørensen, Bygma 

Roskilde, bestyrelsesmedlem-
merne Jesper Haslund, David-
sen Langskov, Per Rasmussen, 
Rheinzink, Laura Amalie Ej-
lerskov Poulsen, Øbro Træ og 
formand Bo Louring, Kjellerup.

En formand på 61 år er vist 
ikke sket før i FUT’s historie, så 
nu kan den udnævnelse tilføres 
branchens gode historier, som 
vi har mange af. 

Når et stykke træ udsættes 
for vejrligets sol, vind og ned-
bør, får træets overfl ade pati-
na. Tager man en sav, og saver 
brættet midt over, er der frisk 
træ inden i. Det synes jeg også 
gælder for mig. Alderen trykker 
mig ikke, og jeg synes, jeg kan 
give FUT noget tilbage efter 44 
år i branchen. Jeg ser frem til et 
tæt, spændende og sjovt sam-
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Bo Louring 
Formand 

arbejde med den driftige unge 
bestyrelse. 

Vi har mange ting i bestyrel-
sen, vi skal have kigget på til det 
kommende år. Der skal f.eks. 
arrangeres en trælasttur til Sve-
rige, to elevture i samarbejde 
med fagskolerne, netværksmø-
der ved vores medlemmer af 
Erhvervsklubben, branchefro-
kosten i Tivoli, fyraftensmøder 
ved vores samarbejdspartnere, 

Erhvervsklubbens stadige ud-
vikling, elevdagen, bestyrelses-
møder og generalforsamlingen 
i november.

Vi forsøger også at styrke 
kommunikationen og dialogen 
med fagskolerne og kæderne, 
således at alle parter kan styrke 
fællesskabet på tværs i bran-
chen, fagligheden ved den en-
kelte medarbejder, det sociale 
liv øges mellem tømmerhand-

lerne og leverandørerne samt 
det overordnede samarbejde til 
fælles bedste for vores branches 
elever og ansatte.

Et fokuspunkt, som vi alle-
rede er i gang med, er at ud-
nævne en FUT-ambassadør i 
hver eneste tømmerhandel. 
Den pågældende person skal 
være FUT’s talerør ind i virk-
somheden. Håbet er, at vi med 
den kommunikationsform kan 
komme i kontakt med bety-
deligt fl ere branchefolk rundt 
om i tømmerhandlerne, da vi 
løbende vil informere ambassa-
døren i tømmerhandlen om ar-
rangementer og andre relevan-
te nyheder og informationer 
fra FUT, som ambassadøren 
sender videre til sine kolleger. 
Husk, vi er jo ikke bedre, end 
vores medlemmer gør os til, så 
jo større opbakning fra med-
lemmerne – jo bedre FUT.

I bestyrelsen opfordrer vi 
derfor vores kære medlemmer 

til at deltage i vores ture og ar-
rangementer, få dine kolleger 
meldt ind i FUT, meld dig som 
din tømmerhandels ambassa-
dør og bak op om vores dejlige 
brancheforening FUT.

FUT er branchens naturlige 
mødested

Sammen kan vi mere, sam-
men er vi stærkere. Med dette 
kampråb ser bestyrelsen frem 
til at bevare, udvikle og styrke 
vores spændende og interes-
sante FUT.

Vi ser frem til at møde jer til 
vores arrangementer i 2022, I 
vil ikke fortryde det.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne

Medlemmer af FUT Erhvervsklub, se her !!

FUT Erhvervsklubs vision er 
at skabe dialog, etablere gode 
kontakter og venskaber, dele 
og tilegne viden samt diskutere 
aktuelle problemstillinger. Kort 
sagt ønsker vi at skabe et stærkt 
brancherelateret netværk. 

Tilbagemeldingerne fra før-
ste netværksmøde hos Rhein-
zink har været meget positive. 
Vi fornemmer et stort ønske 
om 4-6 årlige netværksmøder, 
som vi vil prøve at fordele ge-
ografi sk ligeligt i landet, såle-
des at alle har mulighed for at 
møde op til de fl este af møder-
ne, uanset hvor man arbejder 
og bor.

Der vil på møderne altid 
være et fagligt indlæg af ca. 15-
30 min. varighed. 

Ved mødet hos Københavns 

Listefabrik i Søborg ved Køben-
havn vil Peter Rekvad fra Video 
Anarchy fortælle om intelligent 
brug af online video. Video som 
oplæring, undervisning og DIY 
er og bliver en vigtig del af salg 
og marketing. Som Peter siger: 
‘Vis mig hvordan jeg gør, og 
jeg tror på, du er den bedste’. 
Derfor virker DIY videoer som 
salgsredskab u troligt godt på 
SoMe. 

Peter har selv en baggrund i 
trælastbranchen, hvor han har 
været ansat på ‘Trælasten’ i Ve-
jen. 

Se mere på: 
www.videoanarchy.dk

Ved næste Erhvervsnetværks-
møde vil René Krogsgaard Røn-
ne fra fi rmaet Krunika holde 
indlægget.

Se mere på: www.krunika.dk

Sæt kryds i kalenderen den 3. marts, hvor næste Erhvervsnetværksmøde afholdes 
hos Københavns Listefabrik

Praktiske 
oplysninger

Torsdag den 3. marts 2022 
kl. 9-11 hos Københavns 
Listefabrik, Rosenkæret 18, 
2860 Søborg

Tilmeld dig ved at sende 
en mail til pra@fut.dk eller 
jha@fut.dk 

Yderligere information
Per Rasmussen,
tlf.: 2025 7709.
Jesper Haslund,
tlf.: 3080 5173.
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Sådan skaber vi rammerne 
for vores elever
ØT-Gruppens elever blev lørdag den 2. oktober udsat for lidt af hvert. De var nemlig 
inviteret til et elevseminar, som blev afholdt på AB’s VIP-lounge på Gladsaxe Stadion. 
Her stod ØT-Gruppens HR-ansvarlige Pia Bernth og de oplæringsansvarlige klar med et 
program, som viste sig at være alt andet end kedeligt

Af ØT Gruppen

Temaet for dagen var centre-
ret omkring kommunikation 
og samarbejde – kombineret 
med oplæg omkring elevernes 
fagprøver. Her var teamleder 
og underviser Lone Marxen fra 
Business College Syd i Mom-
mark og tidligere elev, nu logi-
stikassistent Mikkel Strandberg 
fra ØT, de primære oplægshol-
dere. Med dem fi k eleverne 
indsigt i, hvordan det er at gå til 
fagprøve, og hvilke muligheder 
der efterfølgende kan komme i 
form af videreuddannelse. Der-
udover var der masser af støtte 
og sparring at hente fra oplæ-

ringsansvarlige og ikke mindst 
fra eleverne selv.

- Pointen med vores elevse-
minar var selvfølgelig at klæde 
vores elever godt på til deres 
faglige udvikling. Men det var 
også vigtigt, at eleverne skulle 
møde hinanden og skabe relati-
oner, uanset hvilken faggruppe 
de tilhører – eller hvilket niveau 
af deres uddannelsesforløb de 
er på, forklarer Pia Bernth.

Men der var mere på pro-
grammet. Efter oplæggene og 
den faglige sparring fi k eleverne 
og deres oplæringsansvarlige at 
vide, at det var blevet tid til at 
gå i omklædningen. Humøret 
var højt, og forventningen var 

stor, da de sammen stillede sig 
klar til at takle dagens næste 
punkt. Punktet hed cheerlead-
ing – og nej, du læser ikke galt. 
Alle deltagere: Elever, lærere, 
oplægsholdere og HR-ansvar-
lige stod nu sammen side om 
side med hver deres pompon i 
hænderne om en fælles cheer-
leading-præstation. 

Sammen på dybt vand
Det var med ret ryg og løftet 
pande, at de hver især tog imod 
opgaven. Trinene og koreo-
grafi en blev øvet og præciseret 
samtidig med, at rummet blev 
fyldt med latter.

- Pludselig var vi alle på det 

helt samme niveau. Ingen af 
os havde prøvet at cheerleade 
før, og vi keglede rundt. Men vi 
løste opgaven. Det var enormt 
bekræftende og fedt at se, hvor-
dan vi alle tog imod den udfor-
dring med entusiasme og højt 
humør. Det var så sjovt, fortæl-
ler Pia Bernth, idet hun tænker 
tilbage på oplevelsen.

Én af opgaverne var, at de 
i samarbejde skulle bygge en 
pyramide uden at gøre brug af 
anden fysisk støtte end hinan-
den. Sammen fi k de lagt et so-
lidt fundament, og det var det, 
der skulle til, for at de sammen 
nåede toppen og fi k løst opga-
ven. 
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Efter cheerleading-øvelsen 
ventede en velfortjent frokost 
på dem alle, inden de skulle vi-
dere til dagens næste spænden-
de punkter og øvelser. 

En elev med en særlig 
overraskelse
Efterfølgende bød dagen på fl e-
re opgaver centreret omkring 
kommunikation og samarbejde. 
Øvelser som ‘Translatøren’ og 
‘Opmærksomhedsfi lm’ var igen 
med til at udfordre vores elever. 
Denne gang skulle de holde 
hovedet koldt og tungen lige i 
munden, da både hjernen, øjne-
ne og ørerne skulle på arbejde. 

Dagen var ikke uden overra-
skelser. Til stor glæde og forbav-
selse for alle havde salgseleven 
Nicolai Cedergreen Sonne i 
al hemmelighed indstillet Kø-
benhavns Listefabrik som årets 
læreplads 2021. Det gav både 
anledningen til kæmpe smil og 
stolte, men rørte blikke hos de 
oplæringsansvarlige. Dermed 
kunne Lone Marxen fra Busi-
ness College Syd nu glædeligt 
offentliggøre nyheden, at Kø-
benhavns Listefabrik havde fået 
et lod i puljen til landskåringen 
af Årets læreplads 2021. 

Til slut endte dagen med en 
stor tak til ØT’s elever i form af 

nogle fl otte goodiebags fra ØT’s 
rundhåndede sponsorer. 

- Ingen af os havde forestillet 
os, hvordan denne dag skulle 
udvikle sig. Wow – hvor blev vi 
alle overraskede. Jeg er enorm 
rørt og stolt over vores seje ele-
ver. Vi som virksomhed er så 
heldige at have dem, uddyber 
Pia. 

Inspiration til 
næste skridt
Det kan med stor sikkerhed 
berettes, at ØT’s elevseminar 
gjorde et stort indtryk på de 
fl este. Dagen var fyldt med en 
masse grin, udvikling og læring 

blandet med nye udfordringer 
og overraskelser. Ud over at det 
var med til at skabe trivsel og 
samarbejdsglæde hos eleverne, 
var det med til at spire nogle 
idéer hos ØT’s ledelse. Da ele-
vers trivsel, velvære og faglige 
udvikling er et så vigtigt punkt 
i virksomheden, kan ØT’s afde-
lingsledere og oplæringsansvar-
lige nu se frem til to lærerige 
dage som ‘elever’ på Business 
Collage Syd i Mommark. Her 
skal ØT-gruppens ledere og 
oplæringsansvarlige i et prak-
tikvejledningskursus, hvor de 
lærer om skolen og fagene – og 
samtidig oplever den ‘daglige 
gang’ som eleverne, der bor, 
spiser og sover på skolen under 
deres uddannelsesforløb. Her 
får lederne og de oplærings-
ansvarlige også en vigtig forstå-
else for det ansvar, der ligger i 
at udvikle, motivere og værne 
om sine elever. Rent fagligt er 
der især fokus på de regler og 
retningslinjer, som de skal have 
styr på samtidig med, at de skal 
imødekomme de individuelle 
behov hos eleverne.  

- Det bliver rigtig sundt for 
os alle, forklarer Pia og fort-
sætter: - Det giver os et fælles 
referencepunkt i forhold til vo-
res elever, så vi sammen kan stå 
stærkere og blive ved med at 
forbedre os. 

Dagen sluttede af med uddeling af nogle flotte goodiebags til ØT’s elever.Salgseleven Nicolai Cedergreen Sonne (th) havde indstillet Københavns 
Listefabrik til FUT’s pris Årets læreplads 2021.
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Branchefrokosten 2022

Lørdag den 11. juni 2022 kl. 
12.30 samles vi igen, og vi er 
glade for at meddele, at arran-
gementet fi nder sted i Grøften 
i Tivoli, hvor vi i Teatercafeen 
skal nyde en dejlig stor Garder-
platte med både snaps og kolde 
fadøl til.

Pris for arrangementet er 
310,- kr. og indeholder Gar-
derplatte, 1 stk. fadøl og 1 stk. 
snaps. Indgangen til Tivoli af-
holder man selv.

Så ring til din bedste FUT- el-
ler brancheven og meld jer til.

Vi glæder os til at se jer!

Meld dig som FUT’s ambassadør 
i din tømmerhandel
FUT har brug for at komme i kontakt med vore medlemmer ifm. 
arrangementer, informationer, medlemsture, generalforsamlinger 
og alle de andre events, vi arrangerer

Vi har derfor brug for en person, der vil sende 
vores infomails videre til ens kolleger i fi rmaet.

Send os en mail eller ring os op, hvis du er in-
teresseret.

Det er med stor glæde, at FUT endnu engang inviterer alle 
branchefolk, uanset alder, til at deltage i Branchefrokosten 
– en hyggelig eftermiddag i restaurant Grøften i Tivoli

Praktiske 
oplysninger

Lørdag den 11. juni 2022 
kl. 12.30-16.30 i restaurant 
Grøften i Tivoli, København.

Bindende tilmelding til 
fut@fut.dk senest 28. maj 
2022.

Pris for arrangementet er 
310,- kr. inkl. Garderplatte, 
1 stk. øl samt 1 stk. snaps. 
Ekskl. indgang til Tivoli.

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

Yderligere info ved 
formand Bo Louring, blo@fut.dk, tlf. 4025 5448 
eller Per Rasmussen, pra@fut.dk, tlf. 2025 7709.

Lørdag den 11. juni 2022 vil 
Teatercafeen i Grøften i Tivoli igen 
være rammen om Branchefrokosten.

AMBASSADØR
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Fra frø til øverste hylde

Vinden blæste 
Sven fra Esbjerg til 
Brønderslev – og retur...

meget træ på lager. Turen gik 
derfor nordpå, og Sven startede 
i 1997 til 1999 som trælastsæl-
gerelev i Brønderslev Trælast-
handel ved brødrene Jens og 
Peter Cordes. En spændende og 
stor tømmerhandel med egen 
spærproduktion og betonværk.

- Jeg husker, mens jeg var i 
lære, at jeg fi k mulighed for et 
praktikophold i ca. 5 måneder 
på Siljan Sågverk i Mora i Sveri-
ge. Det var den dygtige og meget 
behagelige branchemand, Leif 
Konradsen, som foranledigede 
mit ophold. Jeg fi k på dette op-
hold en enestående mulighed 
for at lære en savværksproduk-
tion at kende indefra. Jeg fi k lov 
til at komme med ud i skoven 
og mærke de træer op, der 
skulle ind til savværket til pro-
duktion. Min deltagelse i selve 
opsavningen af stammerne fra 
skoven var vildt spændende. 
Her fi k jeg stor indsigt i pro-
duktionen af brædder og plan-
ker. Senere i forløbet kom jeg i 
høvleriet, hvor jeg lærte alt om 
profi lbrædder og de gældende 
brandkrav til profi lbrædder. 
Som toppen på kransekagen 
åbnede der sig muligheden for 
at komme nogle dage til Idre 
Fjeld, hvor Siljans gulvprodukti-
on fandt sted. Hold da op hvor 
var det spændende at opleve en 
så fl ot og spændende produkti-
on af de fl otte Siljan gulve. 

Siljan Sågverk var markeds-
ledende i Danmark i mange år 
og var naturligvis stor-leveran-
dør til Steff Byg i årene efter mit 
praktikophold. Det var for mig 
en oplevelse for livet, og jeg sy-

Af Bo Louring

I den friske vestenvind med 
tilhørende regn viser Sven Ly-
becker Steffensen rundt på den 
imponerende tømmerhandel, 
som ligger på en kæmpe grund 
på 57.000 m2. Vi ser de 11 hal-
ler, mange lastbiler og trucks, 

den imponerende fl iseudstilling 
med køkkener og badeværelser 
samt den store trælastekspedi-
tion, før vi kommer i tørvejr.

- Jeg havde mine 10 års skole-
gang i Ådalsskolen her i Esbjerg, 
og som 17-årig var jeg så heldig 
at komme på High School op-
hold i USA, i byen Syracuse, tæt 

på New York i et år. Da jeg kom 
hjem fra USA, gik jeg på han-
delsskolen og tog min 2-årige 
HH-eksamen.

Det var meget vigtigt og ikke 
mindst ønsket fra Svens far, 
Verner, at Sven kom til en stor 
tømmerhandel, som var træ-
lastorienteret og havde rigtigt 

Fortsættes næste side

Sven Lybecker Steffensen 
startede som trælastsælgerelev 
i Brønderslev Trælasthandel i 
1997. Som 3. generation er han 
nu direktør i Steff Byg i Esbjerg.
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nes, det er vigtigt for alle unge 
at videreuddanne sig og kom-
me ud og opleve en produktion 
– gerne i et fremmed land. Det 
giver produktindsigt, viden om 
kulturen, venskaber og menne-
skelige og faglige kompetencer 
– og kan altid bruges senere 
hen i livet, fortæller Sven.

Hæsblæsende start
Sven starter efter sin læretid i 
Brønderslev på lageret ved Steff 
Byg i november 1999. Det var 
for at lære sortimentet at ken-
de, og hvad der var af varer på 
hylderne. På den måde fi k han 
med det samme indsigt i hele 
varesortimentet. Ugen efter, 
helt præcist den 3. december, 
rammer orkanen Danmark og 
lægger landet ned. 

- Lørdag den 4. december – 
dagen efter orkanen – er jeg på 
arbejde, og min første kunde 
skal have udleveret 26 engangs-
presenninger, og det var inden 
klokken var 07.00 – så var vi i 
gang. Resten af lørdagen, ja og 
de mange følgende dage gik 
bare slag i slag med ekspeditio-
ner af tagsten, eternitplader og 
plader til afdækning. Det var en 
vild og skræmmende oplevelse 
at se de voldsomme ødelæggel-
ser, orkanen havde forårsaget i 
vores område. Vi havde aldrig 

oplevet noget lignende, det var 
helt vildt.

Efter at tiden på lageret var 
overstået, fi k Sven en stilling på 
kontoret i tømmerhandlen. 

- Det var i EDB systemets 
barndom, så hastigheden i sy-
stemet var ikke noget at prale 
af ift. nutidens lynhurtige ha-
stigheder. Det var ikke alle an-
satte, der var bemyndiget til en 
computer og en skærm, men 
telefaxen og skrivemaskinen 

glødede dagen lang. Jeg sad og 
kontrollerede fakturaer og føl-
gesedler, beregning af tilbud og 
den daglige ekspedition, siger 
Sven med et smil.

Finanskrise
- I 2002 sker der så det, at Vagn 
Simonsen, som sad med fi rma-
ets samlede trælastindkøb, går 
på pension, og jeg får fortalt af 
Vagn, at ’det kan du ligeså godt 
overtage nu’, så var det på plads. 
Derfra gik det rigtigt stærkt. 
Alle i branchen fi k rigtigt travlt, 
og overalt strøg omsætningen i 
vejret, helt frem til 2008, hvor 
vi alle røg i fi nanskrisen med et 
brag. Vi i Steff Byg kom helskin-
det gennem de svære år, selv 
stormvejr vælter ikke en vest-
jyde, fortæller Sven med fast-
hed i stemmen.

Under fi nanskrisen, hvor alle 
vi andre blev ramt, slap Steff Byg 
nådigt. Hvad var årsagerne til 
det, Sven?

- Vi slap nådigt gennem de 
svære år af fl ere grunde. For det 
første har vi den mangeårige lo-
kale forankring i byen. Familien 
er fra Esbjerg, og forretningen 
ligger i byen. Disse to forhold 
betyder, at vi har en oparbejdet 
grundstamme af loyale kunder 
gennem mange år, og netop det 
sikrer et solidt fundament. Det 
med at man støtter den lokale 

forretning, gør sig gældende 
her i Esbjerg. 

- For det andet har vi en 
fantastisk medarbejderstab på 
ca. 64 personer, der er yderst 
loyale og fagligt dygtige, og vi 
er 8-10 personer, der har været 
her i over 25 år. Her til vores 
netop afholdte julefrokost blev 
Dronningens fortjenstmedalje 
overrakt til vores medarbejder, 
Kent Olsen, der har udvist tro 
tjeneste i over 50 år. Vi er kendt 
for at have vores personale i 
mange år. Vi har gennem årene 
op til fi nanskrisen været for-
nuftige og haft gode år med til-
fredsstillende resultater. Vi har 
også været forsigtige og vurde-
ret alle beslutninger nøje. Der 
er måske taget forkerte beslut-
ninger, men sådan er det jo i 
alle forretninger og ikke mindst 
i livets forhold.

Steff Bygs historie
Steff Byg har siden starten i de 
tidlige 50’ere på Esbjerg havn 
og op gennem de mange år eks-
panderet med nye afdelinger og 
haller, samt andre milepæle er 
opnået gennem årene. Sven 
fortæller med et smil i stem-
men.

- Min farfar, Johan V. Stef-
fensen, havde ansættelse som 
sælger ved Johan Olsen og får i 
1953 tilbudt en direktørstilling 

Fortsat fra side 7
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i fi rmaet, men takker pænt nej 
og starter i samme år sin egen 
mure- og fl iseforretning, J.V. 
Steffensens Bygningsartikler, i 
Esbjerg. Det var en forretning, 
der lå på Esbjerg havn med et 
alsidigt sortiment inden for 
mursten, fl iser, jern og beton-
varer, og de monterede vist nok 
også gulvtæpper. Vores far, Ver-
ner, kommer retur til familiens 
forretning i 1960’erne fra sin 
karriere i Haderslev.

I 1971 købes den nuværende 
grund i Esbjerg nord, hvor Steff 
Byg har til huse i dag. Tøm-
merhandlen var næsten alene 
i området. Et betonværk og en 
minkfarm, som nu er væk, dog 
inden Mette Frederiksen, og 
den gamle Esso tankstation var 
naboer til tømmerhandlen.

I 1986 tog vi ‘trælasten’ ind, 
ellers var tømmerhandlen 
uden trælast, kun fl iser, mur-
sten, tagsten samt de relaterede 
produkter hertil. I 1999 bliver 
vi medlem af XL-proffen, hvor 
jeg for øvrigt sidder i bestyrel-
sen.

Vi startede i 2004 et genera-
tionsskifte, hvor min bror, Jo-
han Kristian Lybecker Steffen-
sen, og jeg nu hver har næsten 
50 % af aktierne, og vores far 
har en lille andel. I dagligdagen 
har Johan ansvaret for afdelin-
gen med fl iser og murermateri-
aler, og jeg har ansvaret for min 

trælastafdeling. Det samarbej-
de fungerer upåklageligt.

I sommeren 2021 får vi et 
hint om, at vi burde være re-
præsenteret på Sjælland, så 
i sommeren 2021 åbnede vi 
Københavns Flise Lager i Val-
lensbæk. Vi henvender os til 
de professionelle aktører samt 
naturligvis arkitekterne. End-
videre ejer vi 75 % af Sønder 
Omme Trælasthandel, og det 
køb foretog vi for ca. 5 år siden.

Hvordan har du oplevet ud-
viklingen i de mange år, du har 
været i branchen?

- Det er gennemsigtigheden, 
der er vores branches største 
udfordring. Kunderne er meget 
orienterede og forberedte, når 
de møder os ved skranken. Alle 
har en mobiltelefon, og prisen 
kan hurtigt tjekkes. Hastig-
heden er helt anderledes end 
tidligere. Al kommunikation 
klares hurtigt, og varen ønskes 
nogle gange leveret samme dag, 
eller senest i morgen tidlig. Det 
kan være lidt stressende for vo-
res branche.

Fritiden og fremtiden
I fritiden spiller Sven Lybecker 
Steffensen golf og startede som 
9-årig og har i øjeblikket et 
handikap på 5,6.

- Det er vigtigt at afstresse, 
og det gør jeg med golfen i min 
sparsomme fritid. Jeg nyder 

også hjemmelivet med min 
hjemmegående hustru, Trine, 
og mine to børn, Magnus på 15 
og Marie på 14 år. Vi har arran-
geret en familietur til byen Spi-
gel i Østrig her til sommer, hvor 
vi alle 4 skal ned og se formel 
1. Min søn Magnus hepper på 
Red Bull, og jeg er fan af Mer-
cedes. Vi må se, hvem der er-
hverver håneretten. Jeg har fået 
interessen for biler ind med 
modermælken. Min far tog os 
tit med rundt og så på biler i 
weekenden. 

Sven er kun 45 år og har 
mange år tilbage på arbejds-
markedet.

- Ja, det er stadig sjovt at gå 
på arbejde, og det håber jeg, 
det bliver ved med. Vi passer 

på forretningen, som vi gør en 
dyd ud af at udvikle, samt fast-
holder vores nærværelse og for-
ankring i lokalområdet. Dette, 
tror jeg, er vores sikkerhed for 
fremtidens forretning i Esbjerg. 
I XL-Byg er vi ikke bundet, og 
vi beholder købmandskabet 
og er mere atletiske og fl eksi-
ble i dagligdagens handel og 
aktioner, end kæderne er, når 
tingene, branchen eller tiderne 
forandrer sig.

- Jeg håber, mine eller min 
brors børn vil gå ind i forret-
ningen på længere sigt, men vi 
presser dem ikke, det skal være 
frivilligt, siger Sven solidt place-
ret i Esbjerg med sin vægt lidt 
over pari. 

Fritiden bruger Sven bla. på golfbanen. Han har et handikap på 5,6.

Kent Olsen (forrest) har været ansat i Steff Byg i over 50 år og fik derfor 
overrakt Dronningens fortjenstmedalje ved firmaets julefrokost i 2021. Til 
venstre ses Sven og til højre er det Svens bror, Johan Steffensen.
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Store donationer sender 
fagprøvevindere på studietur

Af Bo Louring

En imponerende scene var op-
bygget, og  en kæmpe lagerhal 
var omdannet til en fl ot kulisse 
til FUT’s generalforsamling.

General manager Henrik 
Vasylyeva fra Sundolitt blev 
valgt som dirigent og kunne 
herefter give ordet til formand 
Michelle Olsen, som afgav hen-
des sidste beretning efter 6 år i 
bestyrelsen. Tak til Michelle for 
en kæmpe indsats for FUT i de 
mange år, bravo. 

Det var også regnskabets 
time for kasserer Daniel Green 
Larsen (talknuseren fra Ama-
ger). Dette års regnskab var 
Daniels sidste regnskab efter 4 
fantastiske år i bestyrelsen. Tak 
for dit store arbejde og økono-
miske overblik, Daniel.

Som nye i bestyrelsen blev 
Laura Amalie Ejlerskov Poul-
sen, Øbro Træ Nordhavn, og 

Per Rasmussen, Rheinzink, 
valgt ind. De to suppleanter, 
som også blev valgt ind, blev 
Kasper Bjerregaard, Dolle, og 
Sean Haugaard Bohnstedt-Pe-
dersen, STARK Skjern. Valget 
af de to revisorer blev Søren 
Antonsen, STARK Glostrup, og 
Daniel Green Larsen, Bygma 
Amager.

Årets vindere
Efter en overdådig frokost, som 
bestod af verdensklasses hjem-
melavede burgere og fritter, 
kunne præsentationen af de 
nominerede til Handel, Trælast 
og Værktøj samt Detail og Byg-
gemarked begynde.

Med priserne følger en pen-
gepræmie; 1. pladsen udløser 
10.000 kr., 2. pladsen 7500 kr. 
og 3. pladsen 5000 kr. Vinderne 
blev:
Detail og Byggemarked:
1. pladsen: Morten Stefansen, 

XL-Byg Tømmergården Hurup 
2. pladsen: Kathrine Gejl Kri-
stiansen, Bauhaus Herning
3. pladsen: Medina Blazevic, 
Davidsen Fredericia.

Handel, Trælast og Værktøj:
1. pladsen: Katrine Rosted Kri-
stensen, STARK Silkeborg
2. pladsen: Simon Schack Se-
rup-Kinnari, XL-Byg Brejnholt 
Horsens

3. pladsen: Kristoffer Løkke 
Kristensen, STARK Skejby.

Vinderen af FUT’s lære-
pladspris 2021 blev XL-Byg 
Kjellerup Tømmerhandel. 
Det var Maja Jepsen Mark, 
som havde indstillet sin læ-
replads. Med prisen føl-
ger 10.000 kr. i støtte til 
et socialt arrangement i tøm-
merhandlen. Stort tillykke.

Sundolitt i Billund havde sat alle sejl til og hele fi rmaets arbejdsstyrke var 
kaldt på arbejde lørdag den 6. november 2021

Vinder af Året lærepladspris 2021 blev XL-Byg Kjel le rup Tømmerhandel, der 
var indstillet af Maja Jepsen Mark, som her ses sammen med (fra venstre) 
salgsdirektør Jørgen D. Kristensen, administrerende direktør Einar Holmberg 
og Majas kæreste, Andreas.

FUT Generalforsamling og jubilæumsfest
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menneskelig opbakning. Et 
samarbejde, som vi påskønner, 
og som vi er meget taknem-
melige for. Derfor denne hæd-
ring af en hædersmand – så et 
stort og varmt tillykke til Palle 
Thomsen, Danske Byggecentre.

Sidst men ikke mindst havde 
Marianne og Michelle fået fat i 
FUT’s stifter, Knud Bagger, på 
94 år, som i fl ot stil holdt en im-

ponerende jubilæumstale for 
hele selskabet. 

Knud Bagger fortalte om sin 
tid på savværket Boxholm i Sve-
rige, og hvordan FUT blev stif-
tet. En spændende og rørende 
tale, og en fantastisk oplevelse 
at være vidne til, at FUT’s stifter 
møder personligt frem til festen 
– med tog helt fra Sjælland. 

Årets gæstetaler var Rasmus 
Tantholdt, TV2’s udenrigskor-
respondent, som virkelig trylle-
bandt publikum om sit liv bag 
kameraet på godt og ondt i ver-
dens brændpunkter.

FUT modtog som gave 10.000 
kr. fra henholdsvis Moland, Da-
vidsen og FOG, som skulle gå til 
at fi nansiere en FUT savværks-
tur til Sverige for de nomine-
rede og vinderne af fagprøve-
priserne i 2021. Virkelige fl otte 
donationer, som vi er meget 
taknemmelige for i FUT.

På generalforsamlingen tak-
kede vores kære næstformand 
Christian Lyng, Bergsten Tim-
ber, af efter 5 aktive og fl ittige 
år i bestyrelsen, hvor Christian 
har lagt mange timers arbejde i 
bestyrelsen – tak for indsatsen 
Christian. 

Sidst, men ikke mindst, måtte 
vi også sige farvel og 1000 tak til 
Niels Jørgen Lerche-Thomsen, 
STARK Ribe (Kongen af Ribe), 
for en kæmpe indsats, blandt 
andet med at skaffe vildt man-
ge erhvervsklubmedlemskaber 

og være med til opstarten af Er-
hvervsnetværket i FUT, tak for 
din fl otte indsats i FUT, Niels 
Jørgen.

Sluttelig blev blodbøgen 
plantet, og traditionen tro blev 
der udråbt et trefoldigt hurra 
og FUT længe leve.

Tro væbner bliver 
æresmedlem
Om aftenen til FUT’s jubilæ-
umsfest, som blev afholdt på 
Comwell Kellers Park i Børkop 
med middag, taler og under-
holdning, blev direktør Palle 
Thomsen, Danske Byggecentre, 
udnævnt som FUT’s æresmed-
lem.

I Palle Thomsen og Danske 
Byggecentre har FUT en tro 
væbner og troværdig samar-
bejdspartner, som i mange år 
har ydet FUT økonomisk og 
moralsk støtte – og ikke mindst 

Fagprøveprisen for Detail og Byggemarked blev uddelt til (fra venstre): 
Medina Blazevic, Davidsen Fredericia (3. plads), Morten Stefansen, XL-Byg, 
Tømmergården Hurup (1. plads) og Kathrine Gejl Kristiansen, Bauhaus 
Herning (2. plads).

Vindere af Fagprøveprisen for Handel, Trælast og Værktøj blev (fra venstre): 
Kristoffer Løkke Kristensen, STARK Skejby (3. plads), Katrine Rosted 
Kristensen, STARK Silkeborg (1. plads) og Simon Schack Serup-Kinnari, 
XL-Byg Brejnholt Horsens (2. plads).
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Mød FUT’s nye bestyrelse
På de næste sider kan du læse mere om FUT’s nye bestyrelse, der alle vil gøre 
deres yderste for at udvikle FUT i de kommende år

Jeg hedder Bo Louring og er 
den nye formand i FUT. 

Jeg har været gift med den 
samme kvinde i 27 år. Tina og 
jeg har to voksne døtre på 24 
og 27 år og bor i Risskov ved 
Århus. Trods min fremskredne 
alder på 61 år løber jeg hvert 
år halvmarathon og forskellige 
andre motionsløb. Har gennem 
årene gennemført  10 maraton 
i Danmark og Tyskland. 

Jeg er håndboldmålmand i 
IK Skovbakken (old boys), styr-
ketræner og er havemand her-
hjemme. 

I over 18 år var jeg formand 
for bestyrelsen i Skovbakken 

Håndbold, og SK Århus, men 
jeg fi k lyst til at prøve kræfter 
med andre bestyrelsesudfor-
dringer, og det sker nu i Idræts-
samvirket i Århus og på Idræts-
daghøjskolen – alt sammen i 
min dejlige by Århus. Desuden 
passer jeg posten som formand 
for vores grundejerforening, 
hvor jeg bor.

Jeg elsker at holde ferie i 
Tyrkiet. Det har resulteret i, at 
vi har købt en lejlighed i byen 
Avsallar, et stykke uden for 
Alanya. Den har vi haft siden 
2006.

Jeg kom i lære i 1978 ved Bar-
now Århus Tømmerhandel og 

min interesse! Det blev til en 
elevplads og efterfølgende an-
sættelse.

Til dagligt sidder jeg som in-
tern sælger. Det giver en spæn-
dende arbejdsdag med mange 
forskellige arbejdsopgaver in-
denfor både udvikling og byg-
gepladsdrift. 

Mine fritidsaktiviteter bærer 
også præg af, at jeg foretræk-
ker alsidighed. Jeg har altid 
gang i kreative projekter. Det 
kan være alt lige fra møbler til 
smykker til malerier og tegnin-
ger. Mit nyeste, igangværende 
projekt er at lære programme-
ring i HTML. Jeg kan også godt 

bruge en del tid på gaming. Ved 
siden af mit arbejde læser jeg 
også HD. 

Jeg er med i STARK-elevkorp-
set på Fyn. Jeg brænder for at få 
fl ere unge ind i vores branche 
og fortælle om alle de mulighe-
der, den rummer. Det er også 
derfor, jeg har valgt at være 
med i FUT’s bestyrelse. 

Jeg ønsker at kunne bidrage 
til at skabe gode rammer for 
branchens elever: Mulighed for 
netværk, kurser, foredrag og 
lærerige, spændende oplevel-
ser. Alt sammen noget, der vil 
styrke udviklingen i branchen.

Navn: Bo Louring
Funktion i FUT: Formand
Ansat hos: Kjellerup A/S, 
salgschef
I branchen siden: 1978

Navn: Kirstine Vestergaard 
Funktion i FUT: Næstformand
Ansat hos: STARK Odense, 
intern sælger
I branchen siden: 2017

var der i ca. 5 år i alt. Herefter 
ser turen ud som følger:
1983-1991: Det Danske Træ-
lastkompagni i Århus, under-
forvalter, intern sælger, ekstern 
sælger
1991-1997: Dansk Interpares, 
senere nyt navn Ditas (XL-Byg 
i dag), som produktchef
1997-1999: A/S Søren Arnbak, 
intern/ekstern sælger
1999-2002: Det Danske Træ-
lastkompagni i Århus (DDT), 
ekstern sælger
2002-2005: Stora Enso i Kol-
ding, salgschef
2005-2006: Tarkett, projektsæl-
ger
2006-2013: Wimex, salgschef 
og medejer
2013- : Kjellerup A/S, salgschef

Jeg har været medlem af FUT 
så længe, at mange tror, jeg har 
været i bestyrelsen tidligere, 
men det er ikke tilfældet. Jeg 
har altid været glad for FUT, 
da foreningen har arrangeret 
mange ture til udlandet, for-
skellige virksomhedsbesøg og 
spændende generalforsam-

linger, som jeg har deltaget iv-
rigt i gennem de mange år.

Jeg har opbygget et stort net-
værk, som jeg nyder stor gavn 
af i min daglige gang i bran-
chens mangeartede virksom-
heder. Mange af kollegerne i 
branchen har jeg også fået et 
personligt venskab med, som 
har holdt i mange år. 

Jeg går ydmygt til opgaven 
som formand og lægger mit ar-
bejde i FUT, hvor der er behov. 
Jeg håber at kunne fastholde 
samt tilføre FUT fl ere medlem-
mer ved at fortælle branchens 
unge og ældre mennesker om 
FUT’s fordele og det eneståen-
de netværk og de venskaber, 
man kan udvikle gennem FUT. 
Håber at fastholde vores tradi-
tioner og udvikle FUT til frem-
tiden. 

Jeg håber og tror, jeg kan 
være med til at skaffe Erhvervs-
klubben nye medlemmer og 
håber at kunne tilføre faglig 
viden og oplevelser til FUT’s 
medlemmer i årene fremover.

Man kan vel egentlig sige, at 
jeg er født ind i branchen. Jeg 
kan huske den første gang, jeg 
var nede og besøge min far i FK 
Byggematerialer og var meget 
optaget af murerværktøjet og 
fl iseudstillingen. Dengang kun-

ne jeg knapt nok nå op til skri-
vebordskanten. 

I slutningen af gymnasiet fi k 
jeg et job som servicemedar-
bejder i STARK Odense – hvad 
der var tænkt som midlertidigt 
job i mit sabbatår. Det fangede 
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Hej FUT’er, hermed min bag-
grund:

Efter aftjent værnepligt i 1990 
som befalingsmand ved Fynske 
Livregiment, stod jeg over for at 
skulle fi nde en læreplads. Jeg 
brugte sommeren på at sende 
ansøgninger ud fra min davæ-
rende bopæl i Svendborg. Jeg 
blev kaldt til samtale hos Alfred 
Nielsens Trælast og Byggemar-
ked i Rudkøbing på Langeland. 
Jeg fi k tilbudt elevpladsen – og 
da jeg ikke umiddelbart havde 
andet på hånden, takkede jeg ja 
til lærepladsen som trælastelev.

Jeg husker tydeligt mine før-
ste dage på trælasten som me-

get forvirrende. Det første år 
skulle jeg tilbringe på lageret 
for ligesom at få materialerne 
‘ind under huden’. Alle træ-di-
mensioner stod oplyst i mm på 
skiltene, men tømrerne spurgte 
efter ‘tomme-fi re’, eller endnu 
værre ‘femkvart-fem’, forvir-
ringen var total. Jeg tænkte ved 
mig selv: ‘Det her lærer jeg AL-
DRIG’. Jeg var dog under kyn-
dig oplæring ved forvalter Erik 
Thomsen, som var forud for sin 
tid med hans pædagogiske til-
gang over for os trælastelever. 
Jeg skylder Erik en stor tak for, 
at mit hjerte kom til at banke 
for branchen.

I 2004 startede jeg som arbejds-
dreng i STARK Bønnelycke, og 
der fandt jeg hurtig interesse 
for branchen.

Det var ikke en karrierevej, 
jeg havde overvejet før, men da 
direktøren en dag spurgte, om 
jeg ville starte som elev, sagde 
jeg ja tak, og det har jeg ikke 
fortrudt.

Da min elevtid sluttede i 
2009, var branchen stadig 
mærket af fi nanskrisen, men 
jeg fi k alligevel et job som salgs-
assistent i STARK’s nye trælast 
i Køge.

Efter nogle gode år i STARK 
fi k jeg muligheden for at kom-
me til Bygma Roskilde, hvor jeg 
startede i 2013. 

Efter jeg blev udlært i 1992, 
var jeg godt 3 år i Silvan. Mit 
første egentlige job som ekstern 
trælastsælger fi k jeg i 1997 i 
Ringe Købmandsgaard, som var 
ejet af Kroers Tømmerhandel. 
Det var i de år, jeg havde stor 
gavn af FUT. Jeg deltog på man-
ge FUT-kurser og virksomheds-
besøg. Det var helt klart med til 
at øge min faglige viden.

I 2006 fi k jeg job som ekstern 
sælger ved EA Værktøj i Mid-
delfart. Jeg troede, det var ‘A 
walk in the park’, men jeg blev 
klogere. Jeg fandt ud af, at ‘det 
der isenkram’ var meget mere 
end bare søm og skruer. 

Jeg fi k ikke den succes, som 
jeg havde håbet på i starten, 
men jeg fi k heldigvis stor hjælp 
af en af ejerne af EA Værktøj, 
Jørgen Andersen. Han smed, 
nærmest bogstaveligt, alt hvad 
han havde i hænderne for at 
hjælpe mig godt i gang. Han 
arrangerede, at jeg kom på 
enekursus ved leverandørerne, 
bla.: Makita, Dorma, Jumbo, 

Ruko, Fix, IPA, Danalim, Uni-
merco m.fl . Leverandørernes 
sælgere var enormt fl inke til at 
yde god teknisk bistand samt 
køre med på sambesøg hos 
kunderne. Succesen udeblev 
heldigvis ikke.

Efter 3 år i STARK fi k jeg i 
2019 jobbet som teknisk sæl-
ger hos Rheinzink. Jeg har hele 
Danmark som distrikt. 

Jeg fi k så i 2021 mulighed for 
at komme ind i FUT’s besty-
relse med ansvar for Erhvervs-
klubben sammen med Jesper 
Haslund fra Davidsen Tøm-
merhandel. I efteråret fi k vi af-
holdt det første netværksmøde 
hos os (Rheinzink) i Brabrand. 
Det var en stor succes med stor 
tilslutning og opbakning fra er-
hvervs-medlemmerne. 

Vi vil i 2022 arbejde hårdt på 
at udvikle Erhvervsklubben, så 
den bliver et  eftertragtet net-
værk i branchen.

I dag sidder jeg som intern 
sælger i Bygma Roskildes pro-
jektafdeling, hvor jeg hovedsa-
geligt beskæftiger mig med salg 
til små og store erhvervskunder.

Stemningen og kollegaska-
bet har altid været godt, uanset 
hvilken trælast jeg har været i, 
og det er noget, jeg sætter stor 
pris på ved denne branche.

Fornylig blev jeg tilbudt kas-
sererposten i FUT, hvor jeg ser 
frem til at bidrage til forenin-
gens videre udvikling og lære 
nye branchefolk at kende.

Privat bor jeg i Havdrup på 
Midtsjælland, hvor fritiden går 
med at male, læse bøger og byg-
ge med Lego sammen med min 
kæreste og lille datter.

Jeg har altid være i byggebran-
chen, siden jeg gik ud af skolen.

Jeg er udlært som maskin-
snedker og har efter det arbej-
det med gulve, indtil jeg en dag 
tænkte, der skulle mere til, så 
jeg sendte en uopfordret ansøg-
ning til Davidsen Tømmerhan-
del Fredericia, og så er det ellers 
gået slag i slag derfra.

I FUT sidder jeg med ansva-
ret for Erhvervsklubben og Er-
hvervsnetværket  sammen med 
Per.

Jeg glæder mig rigtig meget 
til at få noget mere gang i vores 
netværksmøder.

Vores første møde, som blev 
afholdt ved Rheinzink, var en 
stor succes. Men coronaen satte 

desværre en stopper for de næ-
ste par møder.

Jeg glæder mig til, at vi får 
alle arrangementer op at køre 
100 %, så vi kan give noget til-
bage til medlemmerne i FUT 
samt til FUT Erhvervsklub.

Min FUT-tid har desværre 
været plaget af corona, men vo-
res jubilæumsfest sidste år var 
en fantastisk oplevelse. Det at 
møde alle de mennesker, som 
brænder for branchen og som 
netværkede på kryds og tværs.
Hele aftenen var bare helt i 
gennem en vidunderlig ople-
velse og fed fest.

Navn: Peter Brøchner Sørensen
Funktion i FUT: Kasserer
Ansat hos: Bygma Roskilde, 
intern sælger
I branchen siden: 2004

Navn: Per Rasmussen
Funktion i FUT: Erhvervsklub-
ben og Erhvervsnetværket
Ansat hos: Rheinzink, 
teknisk sælger
I branchen siden: 1990

Navn: Jesper Halle Haslund
Funktion i FUT: Erhvervsklub-
ben og Erhvervsnetværket
Ansat hos: Davidsen Lange-
skov, salgschef
I branchen siden: 2017

Fortsættes næste side
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Kære FUT-medlemmer.

Jeg er Marianne, og det er mig, 
der svarer på mails og telefoner, 
når I ringer til FUT (jeg får no-
gen gange hjælp af mine kolle-
gaer). Faktisk ringer I til Danske 
Byggecentre, for FUT har ingen 
medarbejdere eller kontorloka-
ler. 

FUT har en frivillig bestyrel-
se, som arbejder fra egen bo-
lig/bil/arbejdsgivers kontor, og 
derfor tilbød Danske Byggecen-
tre (DB) i 2004 at støtte FUT ved 
at stille et fast telefonnummer 
samt noget af min arbejdstid 
til rådighed for foreningen. Jeg 
hjælper med praktiske opgaver 
som at svare på mails og telefo-
ner, holde medlemskartoteket 
opdateret, udsende kontingent-
opkrævninger samt håndtere 
ind- og udmeldelser. 

FUT-opgaverne ligger meget 
op ad det, jeg også laver for 
Danske Byggecentre, nemlig 
at holde styr på data og infor-
mation, således at foreningens 
services og ydelser kan nå let 
og ubesværet ud til jer med-
lemmer. 

Jeg endte i branchen for 21 år 
siden, da jeg blev tilbudt jobbet 
som sekretær i DB, men det var 
som sagt først i 2004, at FUT 

Jeg kom lidt tilfældigt ind i 
branchen. Efter min STX på 
Roskilde Gymnasium tog jeg 
et sabbatår, hvor jeg arbejdede 
som lærervikar, og på Bakken 
– hvor jeg også tidligere har 
arbejdet. Jeg kunne ikke fi nde 
ud af, hvad jeg ville, så da det 
blev foreslået, at jeg søgte ind 
i byggebranchen, tænkte jeg 
’hvorfor ikke’. På det tidspunkt, 
anede jeg knap nok, hvad en 
skrue var, og havde ingen idé 
om, hvor mange forskellige, 
der egentlig fandtes. Jeg havde 
gåpåmod, og man kan sige, at 
branchen har slået benene væk 
under mig.

Jeg fi k en elevplads hos Knud 
Larsen Byggecenter, hvor jeg 
blev udlært fra i august 2020. 

Til daglig sidder jeg som træ-
lastsælger, hvor ingen dage lig-
ner hinanden. Jeg elsker, hvor 
varieret min dagligdag kan 
være. Den kan byde på tilbuds-
givning, ordreafgivelse, byg-
gepladsbesøg, vareopfyldning, 
omrokering m.m.

Derudover er jeg blevet men-
tor for vores nyeste elev. Det er 
en opgave, som jeg værdsætter 
at have fået. Jeg har en passion 
for branchen og nyder at kun-
ne lære det fra mig, som jeg har 
lært, så de kan se, hvor spæn-

Navn: Laura Amalie Ejlerskov Poulsen
Funktion i FUT: Events
Ansat hos: Øbro Træ, XL-Byg Nordhavn, 
træ lastsælger
I branchen siden: 2018

dende det er. Dette er blandt 
andet en af grundene til, at jeg 
blev en del af FUT. Jeg har en 
ambition om at få fl ere unge 
mennesker med i FUT, da de er 
vores fremtid. FUT er en meget 
givende forening, der bidrager 
med et godt netværk og gode 
sammenkomster i form af di-
verse oplevelser, kurser, fore-
drag, mm. 

Jeg ser frem til at møde jer på 
en af vores spændende arran-
gementer. 

Fortsat fra side 13

Husk at følge FUT 
på de sociale medier....
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blev en del af mine opgaver. Jeg 
har naturligvis været medlem 
af FUT lige siden – og også del-
taget i mange arrangementer. 

Jeg er altid med til general-
forsamlingerne, da det er mig, 
der holder styr på hvem og 
hvor mange, der er tilmeldt. 

Jeg tilmelder mig dog også 
arrangementer af egen vilje. De 
bedste ture, jeg har været på, er 
fabriksbesøg og storturene til 
hhv. Canada og Kina. 

Når man sidder på kontor, så 
er det faktisk ret spændende at 
komme ud og se, hvordan leve-
randørernes fabrikker fungerer, 
og hvordan deres produkter 
bliver til. Desuden kommer der 
nogle ret sjove og interessante 
historier frem sidst på dagen 
på sådanne ture. Der er altid 
nogen med, som har været i 
branchen i evigheder – og det 

handler ikke kun om at være 
korrekt.

Den vigtigste del af arrange-
menterne – men som man først 
opdager hen ad vejen – er fak-
tisk de mennesker, man møder 
og det netværk, man opbygger. 
Med tiden er der altid nogen, 
man kender, når man kommer 
rundt i branchen. Og altid no-
gen at falde i snak med, som 
følgende lille historie viser. 

Det første arrangement, jeg 
var til, var en FUT general-
forsamling hos Junckers. Her 
mødte jeg Jørgen Jensen, som 
var FUT’s kontaktperson og 
dagens vært. 3 år senere er 
han med på BYGGERI 2008 for 
Møller & Sørensen. Når man 
er med som udstiller på BYG-
GERI, går man rundt før (og 
efter!) messen åbner og taler 
med dem, man kender. Og Jør-

gen stod det år på en stand ikke 
langt fra DB’s, og de havde det 
år en træbil med. Jeg kan ikke 
huske hvordan, men på en eller 
anden måde får vi joket med, 
at jeg senere på ugen skal op 
at ligge på køleren af bilen, så 
der kan komme noget blikfang 
til standen. Og sådan endte det 
også! Senere på ugen sad jeg på 
køleren af bilen – og det skabte 
blikfang. I løbet af få sekunder 
var der samlet en stime af folk 

Navn: Marianne Mourtizen
Funktion i FUT: Sekretariatet
Ansat hos: Danske Bygge-
centre, sekretær
I branchen siden: 2001

rundt om bilen . Og histori-
en ender ikke her. For billedet 
af mig siddende på bilen endte 
på forsiden af FUT bladet. 

Som en lille krølle på histori-
en kan jeg fortælle, at jeg i dag 
er kollega med Jørgens datter. 
Ja, det er en branche, mange 
bliver født ind i – og det er en 
branche, der kan være svær at 
slippe.

Jeg glæder mig til at se jer på 
et af årets FUT-arrangementer.
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Kære medlemmer, kære elever 
og kære gæster. 

Nedlukning, genåbning og 
noget midt imellem. Til trods 
for et svingende år er det skønt, 
at vi igen kan samles til FUT’s 
generalforsamling, i den form 
som vi kender. Sidst vi var sam-
let var i 2019. Sidste år havde 
FUT sin første virtuelle gene-
ralforsamling, som jeg bestemt 
synes var vellykket. Dog er det 
mere skønt at se så mange an-
sigter i dag, og at vi endelig kan 
samles. 

Endnu et år præget af coro-
na er gået. Siden marts måned 
har Folketinget langsomt åbnet 
landet mere og mere op, og i 
dag er vi efterhånden tilbage til 
normale tilstande. Corona har 
været intens for vores branche. 
Byggebranchen har haft travlt, 
og modsat andre erhverv, aldrig 
haft så travlt eller set så meget 
mangel på varer og eksplosive 
prisstigninger. Medarbejderne 
skal efterhånden bruge mere 

tid som detektiver på at skaffe 
varer til deres kunder. 

I takt med genåbningen blev 
det endelig muligt at gennem-
føre elevdagen, som har været 
længe undervejs. Sidst i maj 
måned samlede vi knap 30 ele-
ver i Odense. Dagen bød både 
på fagligt indslag, hvor eleverne 
lærte vigtigheden omkring net-
værk, og hvordan ens netværk 
kan have stor betydning for ens 
fremtid, både privat og i bran-
chen. Aftenen sluttede med 
middag og dans. Selvom restrik-
tionerne betød, at festen lukke-
de kl. 23, var den bestemt ikke 
mindre festlig af den grund, og 
jeg er sikker på, at mange elever 
dagen efter satte pris på den 
tidlige lukning af baren… 

Vores eventaftener var igen 
en realitet. Med svind på pro-
grammet tilbød vi her med-
lemmerne muligheden for at 
komme bagom politiets arbej-
de og de tiltag, som branchen 
har taget for at komme svind 

Formandens beretning 2021
Generalforsamling 2021
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til livs. Aftenen fandt sted hos 
Jysk Spær.

Vi gør meget ud af at skabe 
eventaftener, som er relevante 
for jer medlemmer. Vi bestræ-
ber os efter, at emnerne skal 
give jer nyttig viden, som I kan 
bruge i jeres hverdag. Derfor 
er vi i bestyrelsen altid imøde-
kommende for forslag til, hvilke 
emner I synes, der kunne være 
relevant for netop jeres hver-
dag. 

Den 5. oktober gik FUT’s 
Erhvervsnetværk i luften hos 
Rheinzink. Længe har vi i be-
styrelsen gerne villet skabe 

mere værdi for vores mange Er-
hvervsklubmedlemmer. En af 
FUT’s helt store indtægtskilder 
er vores Erhvervsklub. Vi sætter 
stor pris på de muligheder, som 
det giver FUT, og derfor vil vi 
gerne gøre noget mere for jer. 
FUT’s netværk skal være med 
til at skabe et fælles rum, hvor 
leverandørerne i vores bran-
che kan spare med hinanden. 
Mulighederne er mange for 
netværket, så jeg håber, at I 
fremadrettet vil tage godt imod 
arrangementerne og bakke op 
om det nye netværk. Der skal 
lyde en stor tak til alle jer Er-

hvervsklubmedlemmer for je-
res støtte til FUT. 

Det er ikke længe siden, at 
vi havde fornøjelse af dette års 
trælasttur i samarbejde med 
Mommark Business College 
Syd. 16 elever var på en fl ot 
Danmarkstur rundt i landet. 
Her besøgte eleverne leveran-
dører som Dolle, Roldskov Sav-
værk, Knauf og Aalborg Port-
land. Det viste sig, at eleverne 
havde spist for meget, og bus-
sen sad godt fast undervejs. På 
vores elevture er det det faglige, 
der er i fokus, men om aftenen 
er der rig mulighed for at net-

værke over en enkelt øl eller 
ti.  

Desværre måtte vi igen i år 
afl yse vores byggemarkedstur. 
Og når vi nu er ved afl ysninger. 

Jeg har været i arkivet. Lad 
mig tage jer tilbage til 1970. I 
referatet for foreningens 20. 
generalforsamling står der, at 
for mange deltagere er mødt op 
til årets arrangementer. Man 
henstiller til, at medlemmerne 
tilmelder sig inden deltagelse. 

I 1969 havde man 24 arran-
gementer med i alt 1341 delta-

Fortsættes næste side
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gere fordelt ud på hele året. Det 
har sat mange tanker i gang hos 
mig. 

I dag kæmper vi med tilmel-
dinger nok, og hvordan kan det 
så være? Hvert år, når vi mødes 
til vores generalforsamling, er 
der bredt ønske fra jer om, at 
vi skal bruge fl ere penge på vo-
res medlemmer. Størstedelen 
af bestyrelsens arbejde i løbet 
af året bruges på at skabe ar-
rangementer, som både har 
et fagligt og hverdagsrelateret 
program uden at glemme det 
sociale perspektiv. 

Men lige meget om det er 
brancherelaterede eller udeluk-
kende sociale arrangementer, 

kæmper vi med tilmeldinger 
nok til at kunne gennemfø-
re. Det er en tendens, der har 
været mange år undervejs. 
Vi hører eksempler på, at der 
både på forretningsniveau og 
kædeniveau ikke bliver bakket 
op omkring arrangementerne 
i samme grad som tidligere, 
hvilket, jeg synes, er utrolig ær-
gerligt for branchen. For selvom 
kæderne selv tilbyder elevture 
for deres egne elever, så kan 
FUT’s elevture noget andet. 
Som mange af jer ved, så er hele 
tanken bag FUT at samle bran-
chen på tværs af kæderne. Jeg 
synes derfor, det er vigtigt, at de 
enkelte forretninger og kæder 
bakker op om vores elevture og 
arrangementer i højere grad. 

Giver deres elever fri til at ska-
be netværk og lære branchen at 
kende fra andre vinkler. 

Bestyrelsen bruger man-
ge kræfter, tid og penge på at 
tilbyde arrangementer til jer, 
men det er en nødvendighed, 
at I bakker op og tilmelder jer. 
Jeg håber derfor, at I medlem-
mer vil hjælpe den kommende 
bestyrelse med at vende denne 
tendens og give jeres input til, 
hvad I ønsker fra FUT. 

I dag skal vi i traditionens tro 
uddele dette års Fagprøvepris 
og Lærepladsprisen. Skolerne 
har igen i år udvalgt elever, som 
de har indstillet til årets fagprø-
vepris. Lidt atypisk, så er der i 
år kun 10 nominerede. For at 
kunne blive indstillet til Fag-

prøveprisen, er det som krav, at 
man har været medlem af FUT 
i minimum 1 år. Som elev er 
det ganske gratis at være med-
lem, så der er ingen undskyld-
ning for ikke at melde sig ind. 
Desværre har vi oplevet, at ikke 
alle elever, som lærerne ønsker 
at indstille, har været medlem. 
Det er ærgerligt, når eleven går 
glip af muligheden for at vinde 
Fagprøveprisen. Jeg vil derfor til 
alle jer medlemmer i dag slå et 
slag for, at I hjælper jeres elever 
med at melde sig ind, så de ikke 
går glip af den unikke mulig-
hed. Fagprøveprisen giver ikke 
alene eleven en mulighed for 
en god præmie, men også noget 
præstige i at være en del af den 
gruppe og kan fremadrettet 

Fortsat fra side 17



Nr. 1 · 2022  19

Få mere information hos Per Rasmussen, tlf. 2025 7709 eller Jesper Haslund, tlf. 3080 5173

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

SOLIDE FORBINDELSER

Her kunne 
DIT

logo være..!

bruge det i sin karriere. Tak til 
skolerne og Fagprøvekomiteen 
for jeres samarbejde. 

I dag skal vi både byde vel-
kommen til nye ansigter og 
farvel til andre. Laura er et 

velkendt ansigt og sidder i dag 
som suppleant i bestyrelsen. 
Laura arbejder til dagligt som 
trælastsælger i Øbro Træ på 
Nordhavnen. Andet ansigt er 
Per Rasmussen. Per arbejder til 

dagligt som teknisk sælger for 
Rheinzink. Per kender allerede 
lidt til FUT’s arbejde, da han 
er en af bagmændene bag Er-
hvervsnetværket. Jeg håber, I 
vil tage godt imod dem begge. 

Jeg er sikker på, at de vil bidra-
ge med gode arbejdskræfter 
til bestyrelsens fremtidige ar-
bejde.

Fortsættes næste side
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Når nye skal ind, skal gamle 
ud. I dag skal vi desværre sige 
farvel til Christian, Daniel og 
Niels Jørgen i bestyrelsen. Alle 
tre har haft stor betydning for 
FUT’s udvikling og har alle væ-
ret med til at puste liv i det nye 
FUT.

Christian har i sine 5 år i be-
styrelsen været tovholder for 
FUT bladet. Været med til at få 
FUT’s nye identitet i luften og 
hjernen bag elevdagen og me-
get, meget mere. Christian har 
været aktiv og deltaget i mange 
af FUT’s elevture og arrange-
menter og altid skabt mange 
gode grin. 

Daniel har i sine mange år i 
bestyrelsen styret fi nanserne, 
som kasserer. Altid bidraget 
med sit gode humør til arran-
gementer og studieture. 

Niels Jørgen har udviklet og 
skabt Erhvervsklubben til det, 
den er i dag. I hans tid i besty-
relsen er Erhvervsklubben gået 
fra 50 medlemmer, til vi i dag 
er over 80 medlemmer. Niels 
Jørgen har gjort en kæmpe ind-
sats, der bliver svært at overgå. 

Der skal lyde en kæmpestor 
tak til jer alle tre for den ind-
sats, I har ydet. I kan alle være 

meget stolte af det arbejde, I 
har skabt for foreningen. 

For mig selv er det også min 
sidste generalforsamling som 
bestyrelsesmedlem. Jeg takker 
pænt af som formand og gør 
plads til nye kræfter. Jeg ser til-
bage på 6 gode og utrolig lære-
rige år i bestyrelsen. Tak fordi I 
havde tillid til at lade mig være 
jeres formand for foreningen. 
Jeg sætter meget stor pris på 
det netværk og de mange rela-
tioner, som FUT har givet mig. 
Det er vemodigt at give slip, 
men jeg glæder mig til at kom-

me på den anden side af bordet 
og nyde godt af de kommende 
arrangementer i FUT. 

Og hvilken dag at slutte af på, 
nu hvor vi efter generalforsam-
lingen skal afholde FUT’s 70-
års jubilæum. Rammerne er sat 
for en fantastisk aften med god 
mad, gode vine og sjov under-
holdning. Jeg glæder mig til at 
se mange af jer til festen senere. 

Afslutningsvis vil jeg gerne 
nævne vores bidragsydere til 
FUT. ØTD og DB Fonde har 
igennem mange år bidraget 
med fl otte legater til FUT’s 

arbejde. ØTD har alle årene 
tildelt penge til FUT’s fagprø-
vepris. De gør det muligt, at 
de nominerede kan få så fl otte 
præmier med hjem.

DB Fonde støtter med legater 
til vores studieture med elever-
ne. Med andre ord, så vil jeg 
gerne takke ØTD og DB Fonde 
for jeres fl otte støtte til FUT. I er 
med til at skabe rammerne for 
nogle vigtige traditioner.  

Tak til Danske Byggecentre 
for den gode arbejdskraft I stil-
ler til rådighed. Tak til Marian-
ne for at holde styr på tropper-
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VIS IONÆRT HÅNDVÆRK
UD VINDUER

Video Anarchy har valgt at bli-
ve medlem af FUT, fordi man-
den bag, Peter Rekvad, har en 
baggrund fra trælastbranchen. 
Både fra byggemarkedssiden og 
den professionelle leverandør- 
og kunde-side.

Vi kan se, at branchen har 
et behov for at bruge video til 
uddannelse af såvel trælastfolk, 
som deres kunder. 

Det kan lette salget og mind-
ske reklamationer, at under-
visningsfi lm og DIY videoer 
bruges aktivt af leverandører 
og byggemarkeder. Og sådanne 
online-videoer tilbyder Video 
Anarchy.

Nyt medlem i 
FUT Erhvervsklub

Hvis din virksomhed også skal være 
medlem af FUT Erhvervsklub så 
kontakt Per Rasmussen, pra@fut.dk, 
tlf. 2025 7709 eller Jesper Haslund, 
jha@fut.dk, tlf. 3080 5173

ne og for altid at skabe overblik 
over FUT’s historie med dine 
mange år som en del af FUT’s 
bestyrelse. Du er meget værdsat 
af os alle. 

Til min bestyrelse skal der 
lyde et enormt stort tak for 
jeres engagement og passion 
for jeres arbejde. Tak for man-
ge gode år med lige så mange 
gode minder. Det har været en 
fornøjelse at arbejde sammen 
med jer. 

Til jer kære medlemmer, tak 
for at bakke op om FUT. I er 
som altid grunden til, at vi i be-

styrelsen har noget at arbejde 
med. I er med til, at vi fortsat 
kan skabe arrangementer, hvor 
vi kan mødes, dele erfaringer 
og oplevelser i vores unikke 
branche. Jeg ser frem til man-
ge gode stunder sammen med 
jer på den anden side af bordet. 
Tag godt imod den nye besty-
relse og bak op om deres frem-
tidige arbejde. 

Tak
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Kvindetur med mening
Af ØT Gruppen

Det lå allerede og spirede i 2018 
– idéen og tanken om at skabe 
et helt særligt fokus på bygge-
branchens kvinder. Det kom-
mer næppe som en overraskel-
se for de fl este, at trælast- og 
byggebranchen er overvejende 
domineret af mænd – og mæn-
dene er fantastiske. Kvinderne 
er lige så fantastiske, men de er 
få. Faktisk udgør kvinderne kun 
9% af de beskæftigede i bran-
chen1. 

Derfor var det et væsentligt 
emne for ØT Gruppens HR-an-
svarlige Pia Bernth og under-
viser Lone Marxen fra fagsko-
len Mommark, da de sammen 
udvekslede idéer og tanker i 
forbindelse med FUT’s årlige 
generalforsamling for tre år si-
den. De ønskede begge at gøre 
en reel forskel for trælast- og 
byggebranchens kvinder. 

- Vi tænker at gøre brug af 
foredragsholdere, der er kom-
petente på området. Lave team-
building for kvinderne, forkæle 
dem. Hente inspiration fra 
kvinder i branchen, som allere-
de har gjort en forskel. Det skal 
være en event med en over-
natning, for om aftenen skal vi 
danse, pynte os og være alle de 
kvinder, vi hver især rummer. 

Sådan skrev Pia Bernth i 
samarbejde med Lone Marxen 
i en mail til FUT’s formand Bo 
Louring, som besvarede mailen 
med ros og opbakning. Idéen i 
sin helhed var at skabe større 
opmærksomhed omkring de 
kvindelige ansattes sundhed, 
trivsel og velvære. At støtte op 
om kvindernes styrke og gen-
nemslagskraft, samtidig med 
at de bevarer deres feminine 
energi. Derudover var ambitio-
nen at inspirere og klæde dem 
på til, at de opnår og gennem-
fører deres vildeste karriere-
drømme.  

Herfra udviklede tankerne 
og ambitionerne sig hurtigt til 
et praktisk gøremål, som i før-
ste omgang var at udvise ansvar 
overfor egne ansatte. Derfor var 

det særligt magtpåliggende for 
ØT Gruppens  ledelse at skabe 
mere synlighed og engagement 
omkring deres kvindelige med-
arbejdere. Og her opstod idéen 
om en teambuilding-event – 
kun for ØT’s kvindelige ansatte.

ØT Gruppens 
damer på tur
I oktober 2021 blev tanke til 
handling, da ØT’s damer sat-
te kursen mod hotel Klinten i 
Rødvig. Her var der intentioner 
om forkælelse, da alle deltagere 
fi k tildelt et enkeltværelse med 
havudsigt. Herefter lå program-
met for dagen. 

- Idéen og min vision med 
eventen var, at vi piger skulle 
mødes på tværs af de afdelin-
ger og faggrupper, vi hver især 
tilhører. Der skulle sættes an-
sigter på, hvem vi er, og vi skul-
le opleve hinanden på en helt 
anden måde, end den som vi 
givetvis kun kendte hinanden 
fra pr. telefon og mail, fortæller 
ØT’s HR-ansvarlige Pia Bernth, 
som var arrangør og primus-
motor for eventen. 

Og idéen blev modtaget med 
åbne arme. Da invitationen 

ramte kvindernes mailindbak-
ke, besvarede alle med støtte og 
med opbakning. 

- Min intuition om behovet 
for en sådant event blev ganske 
enkelt bekræftet, da tilmeldin-
gerne strømmede ind. Jeg fi k et 
stort JA tak fra 9 ud af 9 mulige 
– altså en rate på 100%. Det im-
ponerede mig virkelig, uddyber 
Pia. 

Der ventede nu en udfl ugt i 
solskin til Skovtårnet i Gissel-
feld Klosters skov. I sand team-
building-stil blev hver kvinde 
sat i partnerskab med én fra en 
anden afdeling – både på ud- 
og på hjemturen. Snakken gik, 
og i samlet fl ok travede kvin-
derne op i Skovtårnet og fulgtes 
ad, så langt højdeskrækken ville 
tillade. Nye bånd blev knyttet, 
og sammen satte kvinderne 
kursen tilbage mod hotellet, 
hvor resten af dagen kunne 
bruges som frit ønsket. Det blev 
til en tur på stranden, som alle 
tog del i.

Aften med quiz 
og en uventet gave
Kvindernes aften startede med 
skøn mad på hotellets restau-

rant. Her havde hver kvinde 
pyntet sig, og forventningen 
om en råhyggelig pige-aften var 
at læse i dem alle. Efter maden 
bød aftenen på musik, drinks, 
spil og quiz. Men man var ikke 
gået stille med dørene – for 
den samme aften modtog de 
en uventet gave fra én af ØT’s 
mandlige ansatte. Med den 
største gentlemanstil havde 
Poul Agger givet drinks til alle 
kvinderne på sin regning – så 
nu var hyggen rigtig i top.  

Inden turen havde hver kvin-
de fået til opgave at skrive tre 
ting ned om sig selv, som de 
andre skulle gætte. Her kunne 
kvinderne i aftenens quizleg 
bl.a. overraske med et malke-
certifi kat, en tatoveret skostør-
relse under foden og en uventet 
hårfarve.

- Mit højdepunkt på turen 
var pigeaftenen. Jeg var overra-
sket over, hvor godt vi alle kom 
ind på hinanden på trods af vo-
res forskelligheder. Særligt som 
ny i virksomheden. Det var rart 
med en ryste-sammen-tur bare 

1) Kilde: www.danskindustri.dk
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for os piger – især fordi vi er 
så få. Det var så fedt, at se alle 
damerne slå sig løs, forklarer Si-
mone, som startede i ØT nogle 
måneder inden arrangementet. 
Resten af aftenen blev tilbragt 
med snak, bordfodbold, billard 
og latter til de små timer ud på 
natten.

Mere end bare 
team-building
ØT’s kvinder sluttede arrange-
mentet af med en tur til Stevns 
Klint. En tur som igen gav an-
ledning til dybere snakke og 
en masse latter. Det var iføl-
ge kvinderne den helt rigtige 
måde at slutte den længe ven-
tede tur af på. 

- Det var især med til, at vi 
kunne takke af og sige farvel, 
uden at det blev forhastet, ud-
dyber Pia. Det gode humør var 
fortsat i top, da kvinderne nu 
vendte hjemad igen. 

Ud over en tur fyldt med 
frisk luft, natur og hotelhygge, 
tog de kvindelige kollegaer også 
nye venskaber og personlige re-
lationer med sig hjem.

- Vi blev faktisk helt fortroli-
ge med hinanden. Jeg var over-

rasket over vores fælles kom-
mittent og over, hvor ens vores 
humor faktisk er, fortæller Si-
mone. - Det virker til, vi alle har 
haft brug for det.

Det blev også hurtigt aftalt, 
at succesen skulle gentage sig. 
Ud over at den seneste tid 
havde været præget af social 
distancering, havde det været 
længe undervejs, at der nu op-
stod en større social happening 
– én som var på kvindernes 
præmisser. 

- Vores tur var intet mindre 
end fantastisk, forklarer Pia 
Bernth. - Det lykkedes os at 
komme ind på hinanden på 
et dybere plan. Den energi og 
den power, der opstår, når vi 
kvinder fi nder sammen, kan 
ikke sammenlignes med noget 
andet. Jeg er så stolt af dem alle 
sammen.

Denne teambuilding-tur har 
altså udviklet sig til en succes-
historie, som beretter om mere 
end bare netværk og kollegialt 
sammenhold. Den beretter 
også om sundhed, trivsel, selv-
tillid og girl-power. Den har-
moni og dynamik, som opstod 
i denne kvindegruppe, skabte 

et pusterum, men det var også 
med til at tænde en gnist. Og 
den gnist skal være med til at 
inspirere ikke alene kvinderne, 
men også lederne i branchen. 

Vi vil gøre en forskel, og vi vil 
slå et slag for, at alle vores med-
lemmer og medarbejdere trives 
– uanset alder og køn. 
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ELEVDAGELEVDAG
GRATIS

Vi gentager 
succesen...
Vær med lørdag den 18. juni 2022, hvor vi afholder årets 
GRATIS elevdag på Scandic i Odense

Program

Lørdag 18. juni 2022
Kl. 13.00-14.00 Indtjekning
Kl. 14.00-14.30 Velkomst 
 Kaffe/vand og kage
Kl. 14.30-15.00 Hvad kan FUT gøre for dig
 v/formand Bo Louring
 www.fut.dk
Kl. 15.00-16.00 LinkedIn v/Jesper Dalhus 
 – LinkedIn-specialist og 
 erhvervs coach
 www.jemac.dk
Kl. 16.00-16.15 Kaffepause
Kl. 16.15-17.00 Karrierecoaching 
 v/René Krogsgaard Rønne 
 – Headhunter og trivsels-
 partner
 www.krunika.dk.
Kl. 17.00-17.30 Pause og mulighed for at 
 trække i festtøjet
Kl. 17.30-18.00 Velkomstdrink
Kl. 18.00-20.00 Middag
Kl. 20.00-24.00 Musik, drinks og hygge

Søndag 19. juni 2022
Kl. 07.00-10.30 Morgenmad og udtjek-

ning

Praktiske oplysninger

Lørdag 18. juni med overnatning til 19. juni 
2022 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 værelseskammerat i tankerne, skriv 
det ved tilmelding. Enkelt værelse kan tilkø-
bes for 500,- kr. per person.

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

Nærmere info og tilmelding
Kontakt Bo Louring, blo@fut.dk. 
Tilmelding senest 1. juni 2022.

Vi følger sundhedsmyndighedernes ret-
ningslinjer omkring corona og melder ud til 
dem, som tilmelder sig, hvis vi skulle blive 
nødt til at afl yse.

Som sidste år vil vi forsøge at samle så man-
ge elever som muligt til en dag med faglig-
hed, netværk og socialt samvær.

Det er ganske gratis – bare du er med-
lem af FUT og er elev i branchen. Du skal 
kun medbringe lysten til at lære noget om 

FUT og netværk, et par dansesko og ellers 
dit gode humør.

Vi har kun plads til 70 deltagere – så det 
er først til mølle!

Tilmeld dig nu – gerne sammen med din 
elevkollega...

http://www.fut.dk
http://www.jemac.dk
http://www.krunika.dk
mailto:blo@fut.dk

