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Velkommen til årets andet FUT 
blad. Det var med stor spæn-
ding, at FUT blad nr. 1 blev 
sendt rundt i marts. Hvordan 
ville I modtage det nye layout 
og det lidt ændrede indhold? 
Hold op hvor jeg og den øvri-
ge bestyrelse er glade. Tusinde 
tak for de mange positive tilba-
gemeldinger, vi har fået, både 
fra jer medlemmer, men også 
fra branchens leverandører og 
andre aktører. Det betyder me-
get for os, og vi er nu helt sikre 
på, at det var det helt rigtige at 
gøre, da vi besluttede at ændre 
stil og layout. 

Vi kan også se en øget interesse 

Kære medlemmer
for foreningens arrangementer. 
Vores to ture i år er allerede 
fuldt booket, og det har været 
så dejligt, at vi ikke har skullet 
ringe rundt og ”lokke” jer med, 
men at tilmeldingerne bare er 
kommet helt af sig selv. Når 
bladet her er udkommet, har 
turen til Polen netop været 
gennemført, en tur der blev til 
i samarbejde med Rationel Vin-
duer. Du kan læse mere på side 
20 om, hvordan turen forløb.

Efterårets tur til Israel i samar-
bejde med Plastmo har været 
så efterspurgt, at turen blev ud-
solgt på få dage, og der har væ-
ret venteliste. Det er positivt og 

dejligt, at I har lyst at deltage. I 
FUT blad nr. 1/2018 vil I helt 
sikkert kunne læse om turen. 

Grundlæggende lederuddan-
nelse – ja, det er det rigtig man-
ge går og efterspørger. Derfor 
har vi på opfordring og i sam-
arbejde med Business College 
Syd, Mommark nu mulighed 
for at udbyde dette kursus her 
til efteråret. Det er muligt for 
dig, der er medlem af FUT, at 
tage denne uddannelse helt 
gratis. Du kan læse mere inde i 
bladet og få yderligere informa-
tion ved at kontakte Business 
College Syd. Jeg håber på, at vi 
kan samle et hold i år, og bliver 
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det en succes, så er jeg sikker 
på, at vi vil gentage det i 2018.

Hvad sker der ellers? Ja, foråret 
er jo endelig kommet, og det 
har da også givet skub i den 
private forbruger. Jeg ved, at 
mange byggecentre har gået og 
ventet på solen og varmen, for 
der er rigtig mange forårsvarer, 
der fylder godt op på de fl este 
butikkers lagre. Vores professi-
onelle kunder mærker et øget 
tiltag af opgaver, og det må vel 
betyde, at vi efterhånden godt 
kan sige, at krisen er ovre. 

Det bliver spændende at følge, 
om de nye lånemuligheder til 

fritidshuse betyder, at der også 
kommer endnu mere gang i 
salget på det område og derved 
også giver mulighed for en øget 
kundestrøm i vores butikker. 

Med ønsket om et godt forårs- 
og sommersalg og god læselyst...  

Jim Linderod 
Christiansen
Formand

Jim Linderod

Generalforsamling 2017

FUT’s Generalforsamling 2017 
kommer som tidligere skrevet 
til at foregå i Aarhus, nærmere 
betegnet Skåde Bakker. Han-
delsfagskolen i Odder har sagt 
ja til at være vært til årets gene-
ralforsamling, som fi nder sted 
lørdag den 4. november. 

Handelsfagskolen har udover 
lokalerne i Odder også lokaler-
ne i Skåde, hvor der er plads til, 

at vi kan være samlet. I det næ-
ste blad kommer der et mere 
udførligt program med tids-
punkter for dagen. Men vi kan 
allerede nu godt fortælle, at 
årets gæstetaler ikke kommer 
fra sportsverdenen – og så dog, 
men nu slår han sine folder i 
detailbranchen. 

Hvem det så er, løfter vi slø-
ret for i næste blad.  

Men sæt allerede nu kryds i 
jeres kalender lørdag den 4. no-
vember 2017 – vi glæder os til 
at se jer. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 4. november 2017 til 
FUT’s Generalforsamling hos Handelsfagskolen i Skåde Bakker
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Foreløbigt program 

24.10.2017   Afrejse fra Kastrup til Tel Aviv 
  – Herefter bustur til vores hotel 
  i Haifa. 
25.10.2017 Virksomhedsbesøg hos Palram,
   rundvisning i Kibbutz og tur til 
  Haifa Stadion. 
26.10.2017 Afrejse fra Haifa til Jerusalem, 
  hvor vi har en guidet tur.  
  Bustur til Tel Aviv.     
27.10.2017   Afrejse fra Tel Aviv til 
  Kastrup Lufthavn.  
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Hvis du er interesseret i at komme på 
venteliste eller har nogen spørgsmål om 
turen, så kontakt endelig Michelle Olsen, 
mio@fut.dk eller 2893 5678. 

Turen er udelukkende for FUT-medlemmer.

Vild med historiske Israel
Turen til Israel har været popu-
lær. Det tog blot syv dage, så var 
der ikke fl ere pladser på turen. 
Vi er utrolig taknemmelige for 
den store opbakning til turen 
og ser meget frem til nogle gode 
dage sammen. 

Plastmo og Palram gør alt for 
at planlægge en spændende og 
interessant tur for alle aldre. 

Bl.a. kan de fodboldglade delta-
gere se frem til at få et indblik 
i, hvordan et israelsk stadion 
ser ud. På turen skal vi nemlig 
besøge Haifa Stadion, hvor Pal-
ram har leveret mange materi-
aler til byggeriet. 

FUT, Plastmo og Palram ser 
frem til super god og spænden-
de efterårstur. 

Pladserne til Israel-turen blev revet væk på bare syv dage

Haifa Stadion.
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Leder
trælast- og byggemarkedsbranchen

Begrænset 

antal pladser, 

tilmeld dig 

allerede i dag 

Læs mere 
side 15
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FUT støtter Mads
Tekst: Michelle Olsen
Foto: Christian Lyng

Som I kunne læse om i årets 
første FUT blad, så har FUT 
valgt at indgå et samarbejde 
med LøkkenFondens Chal-
lenge. Dette valgte vi, fordi vi 
mener, det er vigtigt, at man i 
samfundet tager et ansvar for 
de mange unge, der i Danmark 
har haft en svær start på vok-
senlivet og har haft udfordrin-
ger at kæmpe med. 

Projektet er allerede godt i 
gang og drengene, der er med 
i årets Challenge, har allerede 
haft mange af deres fællestræ-
ninger. Drengene træner to 
gange om ugen og hver 2. uge 
har de en ekstra træning med 
den professionelle cykelrytter 
Thomas Guldhammer. Her får 
de tips og tricks til, hvordan de 
kan optimere deres evner på 
cyklen. Der er lagt et stramt 
program for drengene, der kræ-
ver disciplin, viljestyrke og mod 

for at kunne gennemføre den 
store fi nale, som løber af sta-
blen fra den 24.-28. juni, hvor 
drengene skal gennemføre 525 
km på bare fem dage.

Mads er FUT’s rytter på hol-
det. Han er 20 år gammel og 
kommer fra Daugaard, hvor 
han bor med sin mor. Mads er 

oprindeligt fra Kolding, men 
så længe han kan huske, har 
han boet i Daugaard. Mads er 
kommet med i LøkkeFondens 
Challenge forløbet igennem 
Hedensted Kommune, som 
kom med forslaget sidste år. 
Mads har i nogle år haft tæt 
dialog med Hedensted Kom-

mune. Hans forældre blev skilt 
for cirka ni år siden. Mads’ liv 
tog en drastisk drejning og det-
te var medvirkende til, at han 
tog nogle valg i livet, som han i 
dag kunne have været foruden. 

Dårlig skulder
Mads døjer med en dårlig skul-
der, som er blevet opereret to 
gange allerede. Det har været 
med til at give ham udfordrin-
ger. Mads har haft svært ved at 
kunne gennemføre de uddan-
nelser, som han har påbegyndt. 
Han har altid gerne villet være 
i håndværkerbranchen, men på 
grund af sin skulder har dette 
ikke kunne lade sig gøre. 

Mads’ familiære forhold og 
udfordringerne med skulderen 
har igennem årene gjort, at han 
er usikker på sig selv og mistet 
modet i forsøget på at skabe 
sig den fremtid, som han altid 
har gået og drømt om. Derfor 
er denne Challenge for ham et 
standpunkt og en god grund til 
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at ændre sin tilværelse og give 
ham styrke, selvtillid og mod på 
at gennemføre en kommende 
uddannelse. 

Da jeg spurgte Mads, hvad 
det allerede nu har betydet for 
ham at være med i dette pro-
jekt, fortæller han mig: ”På bare 
en lille måned har det allere-
de gjort det nemmere for mig 
at snakke med fremmede og 
møde nye mennesker”. 

Mads er en yderst interessant 
rytter for FUT, da han, som tid-
ligere nævnt, altid gerne har 
villet være i håndværkerbran-
chen, men det er ikke lykkedes 
pga. den dårlige skulder. Derfor 

ser FUT et stort potentiale for 
Mads i vores branche. Han har 
mulighed for at være en del af 
håndværkerfaget, men på den 
anden side af skrivebordet. 

Da Mads tilhører holdet fra 
Hedensted Kommune, var FUT 
med til middag i Juelsminde, 
hvor vi mødte alle drengene 
på holdet samt deres trænere. 
På aftenen var der fi nt besøg af 
selveste Lars Løkke Rasmussen, 
som gav et yderst inspirerende 
foredrag om livet som Dan-
marks Statsminister og fortalte 
om tankerne bag LøkkeFonden. 

FUT’s mål med at involvere 
sig i dette projekt er, at vi kan 

skabe fokus på vores branche 
til disse drenge. Forhåbentligt 
får de øjnene op for, hvor unik 
og spændende branchen er. Vi 
vil gerne være et bindeled for 
de her drenge, så de kan kom-
me ind i vores branche og gøre 

sig en karriere her. Så hvis du 
står med en mulig arbejdsplads, 
praktikplads eller elevplads til 
en af de  unge seje drenge, så 
tøv ikke med at henvende dig 
til FUT.  

 

Fakta:
LøkkeFonden gennemfører hvert år et læringsprojekt for dren-
ge mellem 16-25 år. Fælles for drengene er, at resultaterne fra 
skolen er udeblevet o g de mangler troen på eget potentiale og 
egen værdi i forhold til uddannelse og job. Drengene rekrutte-
res fra hele landet og har træningshold i Jylland, på Fyn og på 
Sjælland.
Målsætningen er 
• at hjælpe personligt og fagligt udfordrede drenge i alderen 

16-25 til at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere 
livsstil gennem cykling 

• at genskabe tro på eget potentiale med henblik på at starte et 
uddannelses- eller jobforløb.
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Tekst og foto: 
Louise Skjellum Strøbech

Elev, underforvalter, salgsas-
sistent, salgskonsulent, salgs-
leder, salgschef, projektchef, 
materialeadministrationschef, 
trælastdirektør, konsulent, 
bestyrelsesmedlem.

Ovenstående er de ikke så 
få titler, som indgår i 68-årige 
Per W. Andreasens CV, der 
har bragt ham til syv forskel-
lige byer på Sjælland. CV’et 
har han ikke haft brug for at 
nedfælde i mange år, og han 
har derfor først noteret begi-
venheder for de sidste mere 
end 20 år i forbindelse med 
denne artikel i temaet ’Fra frø 
til øverste hylde’.

- De fleste jobs, jeg har haft, 
har jeg fået tilbudt, men jeg 
har da været til en to-tre reelle 
jobsamtaler, den ene hos Fog i 
2008, fortæller Per Andreasen. 

Han har brugt sine kon-
takter hos netop Fog og har 
fået mulighed for at låne et 
mødelokale hos Fog i Herlev. 
Her kan vi sidde med udsigt til 
pladsen, hvor trucks, pladsfolk, 
håndværkere og håndværkerbi-
ler myldrer ud og ind mellem 
hinanden. Et syn og en branche 
Per Andreasen er kommet til at 
holde meget af gennem årene.

Annonce gav læreplads
Det var ellers ikke kærlighed 

Brænder 
stadig for 
branchen
Efter mere end 50 år i trælastbranchen har 
Per Andreasen sat sig selv ’udenfor porten’. 
Og så alligevel ikke. En bestyrelsespost 
giver ham fortsat berøring med branchen

ved første blik, da 17-årige Per 
Andreasen mødte op til job-
samtale hos Vordingborg Træ-
lasthandel i 1966. Han havde 
godt nok allerede en læreplads 
hos en maskinforhandler af 
landbrugsmaskiner, men han 
mærkede hurtigt, at den bran-
che slet ikke var ham.

- Skulle jeg springe fra 
den læreplads, skulle jeg fin-
de noget andet, for der var 
ikke noget, der hed fjumreår 
dengang. Så vi satte en lille 
annonce i lokalavisen – der 
kom to henvendelser. Den ene 
fra Vordingborg Trælasthandel, 
den anden fra en Ford-for-
handler i Præstø. Det var klart 
det sidste, jeg helst ville, men 
transporten til Præstø gjorde 
det vanskeligt, så mit første 
møde med branchen blev en 
lørdag efter lukketid. Trælast-
direktøren fortalte begejstret, 
pegede og viste rundt, mens 
jeg gik bagved og gabte ind-
vendigt. Jeg kunne slet ikke 
se noget spændende ved det, 
men alternativet var at blive, 
hvor jeg var, og det havde jeg 
slet ikke lyst til, husker Per 
Andreasen tilbage.

Det var dødssygt
Så 1. august 1966 stod han 
klar i Vordingborg Trælasthan-
del, hvor hans første år skulle 
foregå i det nyindrettede 
byggemarked, der var nytænk-

ning i trælasterne på den tid. 
Senere kom et år på kontoret 
og dernæst et år på pladskon-
toret.

- Min første selvstændige 
opgave var udlejning af pre-
senninger, og det var dødssygt. 
Når presenningerne kom 
hjem, skulle de rulles ud, tjek-
kes for huller og andre skader 
og rulles sammen igen. Jeg 
skulle tjekke og holde styr på, 
at det id-nummer, der stod på 
presenningen, var det rigtige 
og sikre mig, at håndværkerne 

afleverede alle presenninger 
tilbage. Ellers skulle jeg faktu-
rere dem for en måneds leje 
mere. Hvis presenningerne var 
beskadiget – og det var de tit, 
for håndværkerne bankede 
ikke altid søm i der, hvor det 
var meningen – opstod der 
ofte diskussioner med hånd-
værkerne, der altid mente, 
skaderne allerede var der, da 
de lejede presenningen. Det 
var ikke altid så festligt som 
nyansat at stå der og diskutere 
med fuldvoksne håndværkere, 

Fra frø til øverste hylde

Da Per Andreasen besluttede at søge væk fra Vordingborg Trælasthandel 
i 1973, søgte han fem-seks stillinger og fik tilbudt dem alle sammen. 
’Sådan var det bare dengang’ , fortæller han. Hans sidste arbejdsgiver 
blev Fog, hvor han nåede at være trælastdirektør i syv år. 
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fortæller Per Andreasen og 
tilføjer:

- Da jeg flere år efter fik 
mulighed for selv at træffe 
beslutninger, afskaffede jeg 
altid udlejning af presennin-
ger og erstattede det med 
købepresenninger, så snart 
jeg tiltrådte. Så meget havde 
det bøvl, jeg havde med det i 
læretiden, sat sig.

Har aldrig fortrudt 
Efter 14 dage med fokus på 
udlejning af presenninger 

begyndte unge Per Andreasen 
at snakke med kunderne. Han 
begyndte at lære om branchen 
og produkterne, vænnede sig 
til omgangstonen, og snart fik 
han et helt andet syn på den 
branche, han modvilligt var 
blevet en del af. 

- Jeg har aldrig fortrudt, at 
jeg gik ind i trælastbranchen. 
Det er en fantastisk branche, 
der giver en masse mulighe-
der, og jeg synes, det er trist, 
at det skal være så svært at 
tiltrække de unge, siger Per 
Andreasen, der i efteråret 
2016 blev kontaktet af Dan-
ske Byggecentre, da branche-
foreningen stod foran at starte 
kampagnen ’Karrierestigen’ 
rettet mod UU-vejlederne, 
der vejleder unge i forhold til 
karrierevalg.

- De spurgte vel mig, fordi 
jeg kan supplere med mine 
egne erfaringer, og med hvor-
dan jeg har oplevet de mulig-
heder, branchen har givet 
mig. Jeg havde nogle gode 
dialoger med UU-vejlederne 
på Sjælland og Fyn, hvor jeg 
bl.a. fik kommunikeret videre, 
at det er vigtigt, at UU-vej-
lederne fortæller de unge, at 
der er masser af muligheder 
i branchen. Hvis man finder 
ud af, at salg ikke lige er det, 
man egner sig bedst til, er der 
masser af muligheder indenfor 
indkøb, logistik, marketing, 
administration og ledelse. 
Og så har vi et uformelt og 
bramfrit miljø med kunder 
og kollegaer, der kan have det 
sjovt det ene øjeblik og være 
seriøse og professionelle det 
næste. Vi kommer jo så tæt 
på kunderne, at de næsten er 
som kollegaer. Især de mindre 
håndværksmestre får man et 
næsten familiært forhold til. 

Stik næsen frem
Når Per Andreasen kigger 
tilbage på sin lange karriere i 
branchen, er det da også kun-
dekontakten, der har betydet 
mest for ham. Kundekontak-
ten blev dog en del nedtrap-
pet, efter han fik sin første 

direktørstilling i 1989, da han 
tiltrådte som direktør i Super-
byg i Hillerød, en selvstændig 
virksomhed i Superbyg-kæ-
den. Den selvstændige status 
gjorde, at hans arbejdstid også 
skulle fordeles på administra-
tion, indkøb, markedsføring, 
planlægning af salgsindsatser, 
styring/overvågning af debito-
rer, lageroptimering m.v.

- Min tid som direktør var 
meget spændende i de første 
år i Superbyg Hillerød, Stark 
Frederiksværk og Stark Fre-
deriksborg Tømmerhandel 
(også Hillerød, red.). Vi var en 
del af en kæde, men jeg følte 
det, som om det var mine 
egne forretninger, og vi var 
hele tiden tæt på kunderne 
og deres byggeprojekter. Det 
kan jeg godt lide, og jeg har 
da også altid søgt at være så Fortsættes side 10

meget som muligt i kunde-
kontakt bl.a. ved kundearran-
gementer, kundebesøg eller en 
snak på kontoret i trælasten, 
siger han.

Per Andreasen var direk-
tør i Superbyg Hillerød, da 
kæden i 1990 blev overtaget 
af Det Danske Trælastkom-
pagni (i dag DT Group), der 
besluttede at lukke trælasten 
i starten af 1991. Det Dan-
ske Trælastkompagni ejede 
allerede grund og bygninger i 
Frederiksborg Tømmerhandel 
i byens industrikvarter, og da 
Superbyg boede delvist til 
leje på Carlsbergvej, blev det 
besluttet at Superbyg Hillerød 
måtte lukke.

- Da havde jeg kun været 
direktør i ca. halvandet år, så 

Noget af det Per Andreasen skulle vænne sig til, da han blev udnævnt til 
direktør,  var, at det ikke er alle beslutninger, der er populære. ’Hvis man tror, 
det at være leder er at stå ude på balkonen og modtage folkets hyldest, så 
tager man fejl’ , siger han.
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Fortsat fra forrige side

det var et knæk for mig og 
føltes som et stort nederlag, 
husker Per Andreasen, der dog 
ikke blev opsagt som resten 
af medarbejderne i Hillerød. 
I stedet fik han tilbudt en 
stilling som projektchef med 
kontor i Superbyg Glostrup og 
arbejdsopgaver for direktionen 
på tværs af landet for Super-
byg divisionens syv trælastfor-
retninger. Det blev til lidt over 
et år med bl.a. udvikling og 
implementering af Superbygs 
håndværkerbutikker kaldet 
Mestershoppen.

Herfra gik det slag i slag 
med syv år som trælastdi-
rektør i Stark Frederiksværk, 
fire år i Stark Frederiksborg 
Tømmerhandel og knapt fire 
år som direktør i Stark Kalk & 
Mørtelværkerne på Frederiks-
berg, hvor han på fire lokalite-

ter havde 140 medarbejdere, 
herunder 18 ledere, under sig. 
I den periode var han blandt 
de ledere, der var med til at 
udvikle det koncept, der blev 
til Stark, og som gik i luften 
med ca. 70 trælaster og byg-
gecentre landet over i oktober 
2004. 

- Det var en spændende 
tid med mange udfordringer 
og gode oplevelser, og min 
karriere viser tydeligt, at det 
er en branche, hvor der er 
masser af muligheder for at 
blive til noget, hvis man selv 
er flittig, troværdig, tør stik-
ke næsen frem, er fleksibel, 
omstillingsparat, tager imod 
de udfordringer, der kommer, 
og er villig til at tage derhen, 
hvor jobbet er, opsummerer 
Per Andreasen.

Tilbage til den gamle 
elevplads
Selv har han arbejdet i syv 
forskellige byer - Vordingborg, 
Tåstrup, Glostrup, Hillerød, 

Frederiksværk, Frederiksberg 
og Helsinge – heraf et par af 
dem ad flere omgange. De 
fleste arbejdspladser har lig-
get langt fra den private base, 
der siden 1973 har været i 
Albertslund.

- Jeg har altid syntes, at jeg 
skulle være på arbejdspladsen 
og vise flaget, så i mange år 
har jeg arbejdet 45-50 timer 
om ugen og har haft lange 
transporter til og fra arbejde, 
men jeg er altid kørt glad på 
arbejde, fortæller Per Andre-
asen.

I 2008 blev det dog lidt 
tungt efter en periode med 
rigtigt mange opgaver. Han var 
for første gang i dårligt humør, 
når han kørte af sted om mor-
genen, og det var ikke blevet 
bedre, når han kørte hjem. 

- Jeg har altid anbefalet 
mine medarbejdere at tage 
deres job op til revision, hvis 
de var kørt sur i det, og vi 
ikke i fællesskab kunne finde 
en løsning, siger han.

Så nu tog han sin egen 
’medicin’. 

- Jeg opsagde min stilling i 
Stark Kalk & Mørtelværkerne 
og fik en utrolig fair behand-
ling af Stark i forhold til min 
konkurrenceklausul, da jeg 
efterfølgende blev ansat i Fog. 
Det glædede mig meget, at 
vi efter de mange år kunne 
skilles i en form for gensidig 
forståelse. 

Plejer kontakterne
Hans ansættelse i Fog var 
egentlig som trælastdirektør 
i Fog Kvistgård, men inden 
han nåede at tiltræde, havde 
koncernen overtaget Construx 
(tidligere Vordingborg Trælast-
handel), og han kom således 
tilbage til sin læreplads og 
sit udgangspunkt i branchen 
i Vordingborg. Godt nok på 
en anden adresse og med et 
andet navn, men det var hans 
gamle læreplads. Efter fem 
år som trælastdirektør i Fog 
Vordingborg sluttede karrie-
ren primo 2015 med knap to 
år som trælastdirektør i Fog 
Helsinge.

Eller. Helt slut var det ikke. 
Siden er det blevet til ca. 
halvandet år som konsulent 
for Johannes Fog, hvor han 
bl.a. har arbejdet med koncer-
nens certificering af FSC- og 
PEFC-produkter og med et 
lovpligtigt energiprojekt.

- Men nu er den sidste 
opgave løst, og jeg har sat mig 
selv udenfor porten, siger Per 
Andreasen, der altid er klar til 
at tage en snak, hvis der skulle 
dukke en bestyrelsespost eller 
to op. Han har også planer 
om at deltage i bl.a. Bran-
chefrokosten og Trætræf på 
Golfbanen for fortsat at pleje 
de mange kontakter, han har 
samlet gennem en lang karrie-
re i trælastbranchen. 

Per Andreasen befinder sig tydeligvis 
godt på pladsen hos Fog i Herlev, 
hvor han løber ind i pladsforvalteren 
Magnus, som han kender fra 
tidligere. Her kommer han i tanke 
om noget andet, han godt kan lide 
ved branchen: ’Her er et ord, et ord’ . 
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Fra elev til trælastdirektør

CV – Per Andreasen

1966:  Handels- og kontorelev, Vordingborg Trælasthandel.
1969:  Værnepligt i 18 måneder, Den Kgl. Marine.
1971:  Underforvalter på ’pladsen’, Vordingborg Trælasthandel.
1973:  Salgsassistent, Superbyg Tåstrup. 
1975:  Sælger, salgschef, materialeadministrationschef 
 (logistikchef), Superbyg, Glostrup.
1989:  Direktør, Superbyg Hillerød.
1990:  Superbyg overtages af Det Danske Trælastkompagni 
 (i dag DT Group). I DT Group: Projektchef og med 
 i ledelsen i Superbyg Glostrup (1991-1993), trælast-
 direktør i Frederiksværk Trælast og Byggecenter  
 (1993-2000), Frederiksborg Tømmerhandel (2000-
 2004) og direktør i Stark Kalk & Mørtelværkerne 
 (2004-2008).
2008:  Johannes Fog: Trælastdirektør i Fog Vordingborg 
 (2008-2013) og Fog Helsinge (2013-2015).
2015:  Konsulent for direktionen i Johannes Fog
 (2015-medio 2016).
2017:  Bestyrelsespost i Wewers A/S (fra april).

 Er merkonom i markedsføring og har taget diverse 
 målrettede kurser i salg og ledelse.

Det tog Per Andreasen 23 år 
fra han startede som elev, til 
han første gang kunne sætte 
sig i en direktørstol. Stolen 
flyttede sig geografisk, men 
han blev siddende i direktør-
stolen i ikke mindre end 26 år 
– med en kort afstikker til en 
stilling som projektchef.

Men hvordan var han som 
chef, da han tiltrådte sin første 
direktørstilling i Superbyg Hil-
lerød i august 1989?

- Det var en meget speciel 
udfordring, for jeg overtog 
stillingen fra en, som var ble-
vet gået, så overleveringen 
blev meget kort – en time. 
Han afleverede en bunke 
papirer, og så gik han. ’Hvad 
så? Hvad laver en direktør 
egentlig?’, tænkte jeg. Noget 
af det, der overraskede mig 
meget i begyndelsen, var alle 
de ting, jeg skulle tage stilling 
til, som ikke havde noget med 
den primære drift af en træ-
last at gøre. Farven på facaden, 
skal vi købe et nyt fyr, og 
hvilket et skal vi købe o.s.v., 
fortæller Per Andreasen og 
fortsætter:

 - Jeg var meget famlende 
i begyndelsen og skulle først 
lære forskellen på at være 
funktionschef og direktør. 
Som funktionschef kan du 
altid vende dig om og spørge 
’hvad gør vi her?’, men som 
direktør er du sidste mand 
på broen. Men noget af det, 
jeg har lært gennem årene, og 
også været god til synes jeg, er 
at sætte det rigtige hold med 
de rigtige kompetencer. Der 
er da også mindst fire af dem, 
jeg har været leder for og med 
til at præge, som i dag sidder 
i direktørstillinger i branchen. 
Så noget rigtigt må jeg have 
gjort hen ad vejen, siger han 
med et smil.

Branchen før og nu
Noget af det, Per Andreasen 
altid godt har kunnet lide ved 
branchen, er netop det, at 
branchen selv producerer sine 
ledere.

- Når jeg kigger tilbage, er 

det meget typisk for trælast-
branchen, at når folk først er 
kommet ind, så bliver de i 
branchen. De skifter måske 
trælast, eller skifter til et job 
hos en leverandør, men de 
bliver i branchen, siger Per 
Andreasen, der både ’overle-
vede’ oliekrisen i 1974, hvor 
fem ud af syv i hans afdeling 
blev sagt op, og diverse opkøb 
af de virksomheder, han har 
været ansat i.

- Branchen er jo helt ander-
ledes i dag, hvor konkurrencen 
er meget hårdere. I Vording-
borg i 1960’erne og 1970’erne 
kunne vi godt skrue prisen 
lidt op, hvis der var behov for 
det, for der var sjældent risi-
ko for, at kunden kørte forbi 
konkurrenten, der ofte lå en 
halv times kørsel væk. Vi hav-
de vores eget lokale marked, 
som vi kunne dyrke, men i 
dag kan en trælast dække et 

meget større markedsområde. 
Lastbilerne kan komme meget 
længere på kortere tid, bilerne 
og kranerne er større og kan 
laste væsentligt mere end i 
mine læreår. Markedet er fuld-
stændigt gennemsigtigt, ikke 
mindst takket være den tekno-
logiske udvikling, så kunderne 
nemt kan sammenligne priser 
og øvrige ydelser på nettet. 
Konkurrence er sund, men det 
har bestemt ikke gjort det let-
tere at drive forretning i dag, 
siger han og tilføjer: 

- Med den kapacitet og 
rækkevidde, som den enkel-
te trælast eller koncern er i 
besiddelse af, er der ingen 
tvivl om, at der er overkapa-
citet af trælastforretninger på 
det danske marked. Det tror 
jeg, at mange er enige med 
mig i. Der hvor jeg tror, vi kan 
være uenige er, når det hand-
ler om, hvem der skal trække 
sig, så det vil jeg undlade at 
udtale mig om, slutter han 
med et smil.

Per Andreasen har taget hele turen 
fra frø til øverste hylde.
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FUT’s Erhvervsklub 
bakker op om FUT

A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

TIMPLY
Timber and Plywood Trading Company

Kaj Lykkesvej 13 -  5600 Faaborg - Denmark

T: +45 6265 1009     F: +45 6265 1646

info@timply.dk     www.timply.dk    CVR: DK 3019 9308 

www.alufabrikken.dk

Her kunne 
DIT 

logo være..!
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Niels Ulrich Pedersen A/S

www.hjalmarwennerth.dk

FORLAG · REKLAME · WEB 

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22 

Her kunne 
DIT 

logo være..!

TØMMERHANDEL

BYGGECENTER

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

Bliv medlem af FUT’s Erhvervsklub 
og støt branchens unge...
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Den grundlæggende
Lederuddannelse (GLU)
trælast- og byggemarkedsbranchen

Uddannelsen 

er tilrettelagt i 

samarbejde med FUT 

og tilbydes til en 

yderst favorabel 

pris

Uddannelsen

er tilrettelagt i 

et samarbejde mellem 

Business College Syd og 

FUT og tilbydes 

til en yderst favorabel 

pris
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Basisuddannelse
Er du nyudnævnt leder og har du lederambitioner? 

Føler du, at du har brug for eller lyst til en leder-uddannelse?
Så er GLU - en af Danmarks bedste lederuddannelser - noget 

for dig!

Brugbare værktøjer 
til dit daglige arbejde
Business College Syd, Mommark, har i samarbejde med FUT, skræd-
dersyet denne uddannelse med fokus på lederrollen, hvor du får 
konkret træning og inspiration til din daglige personaleledelse.

Netværk i fokus
På uddannelsen møder du andre ledere fra virksomheder inden for 
branchen, hvor en bred erfaringsudveksling, kvalifi ceret sparring 
og etablering af et udbytterigt netværk er i højsæde.

Led rigtigt
God ledelse er lettere sagt end gjort. På uddannelsen lærer du, hvordan 
du leder dine medarbejdere bedst muligt, så I sammen når jeres mål.

Du lærer blandt andet
• at blive mere bevidst om ledelse
• hvad god ledelse er, og hvordan du bliver en god leder
• hvad den ”rigtige” lederstil er, og hvordan du anvender 
 ledelsesværktøjer i forskellige situationer
• hvordan du kommunikerer klart og håndterer konfl ikter 
 optimalt
• hvordan du får styr på din egen tid som leder og planlægger 
 dig ud af problemer
• hvordan du opbygger netværk blandt andre ledere i 
 branchen

Din dagligdag i centrum
Undervisningen tager udgangspunkt i udfordringer på din arbejds-
plads. Derfor tilrettelægges den som en kombination af teori, grup-
pearbejde og praktiske  øvelser med henblik på at relatere teori og 
øvelser til dit arbejdsliv.

Diskussioner, erfaringsudveksling, tests, spil og cases direkte fra 
branchen er også en del af undervisningen.

13 dage
Uddannelsen består af en række moduler á 2-3 dages varighed 
og strækker sig hen over 5 måneder. En række undervisere med 
erfaring guider dig igennem de forskellige emner.

Du bor på skolen, så der er mulighed for at danne netværk og 
deltage i forskellige sociale og faglige aften-arrangementer.

Priser 
Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) giver mulighed for 
lønrefusion. Derfor kan du reelt tage uddannelsen for et meget be-
skedent beløb.

Modul 1
Ledelse og samarbejde
15.-17. november 2017

Modul 2 
Kommunikation som ledelsesværktøj. Mødeledelse
28.-30. november 2017

Modul 3 
Konfl ikthåndtering
12.-13. december 2017

Modul 4
Situationsbestemt ledelse 
23.-24. januar 2018

Modul 5
Medarbejderinvolvering i ledelsen
27. februar-1. marts 2018

Uddannelsesforløbet er tænkt som et sammenhængende forløb 
inkl. alle aktiviteter og den særligt tilrettelagte undervisning. GLU 
består af en række individuelle  AMU-fag. Forløbet og sammenstyk-
ningen af fag er ikke en obligatorisk eller lovbestemt pakkeløsning.

✔ Uddannelsesforløbet afsluttes med en mindre opgave.
✔ Uddannelsen er godkendt af fagorganisationen Lederne.

Tilmelding og information

Teamleder 

Lone Marxen

Tlf. 6167 0900

E-mail lm@bcsyd.dk

Kursussekretær 

Mette B. Riis

Tlf. 7340 7915

E-mail mbr@bcsyd.dk

Mommark Handelskostskole og 
Mommark Kompetencecenter

Mommarkvej 374 · 6470 Sydals

Tlf. 7342 5525 · www.bcsyd.dk
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Tekst: Lone Marxen, 
Teamleder og underviser

De bliver budt velkommen af 
en smilende Jane i receptionen 
og får udleveret deres nøgle til 
værelset. Spændingen er stor; 
”Hvem skal jeg mon bo på væ-
relse med på dette ophold?”

Frokostbuffeten står klar, so-
len skinner og refl ekteres i Lil-
lebælt, og der er en summen af 
spændte elever på hele skolen.

”Ved maden den 
første dag var det lidt 
ensomt, men maden 
var til gengæld god, 
og da jeg kom tilbage 
på værelset sad min 
nye roomie der. Martin 
og jeg blev lynhurtigt 
gode venner og har 
været det lige siden.”
 Citat ”Kristoffer S”

Jeg, som underviser, er også 
spændt og har hele formid-
dagen haft travlt med at gøre 
klar til at modtage de nye ele-
ver. Der er en særlig stemning, 

Første dag på skolen

Det er mandag formiddag. Klokken er 11.30. Eleverne ankommer i 
en lind strøm til Mommark Handelskostskole

første gang eleverne er her, og 
jeg kan godt lide at gå rundt og 
hilse på eleverne, når de an-
kommer. Kl. 12.30 samles vi i 
klassen, og eleverne er helt stil-
le, travlt optaget med at afl æse 
deres medstuderende og mig. 
Første dag går med introdukti-
on til uddannelsens mål, præ-
sentation af klassen og skolen.

”At møde læreren og 
de nye elever var fint. 
Læreren var god til at 
samle os, og så havde 
vi jo Robert og Louise 
(medstuderende, 
red.) til ligesom at 
give os en følelse 
af, hvordan det hele 
foregik samt skabe 
fællesskabet.”
 Citat ”Søren”

Mommark Handelskostskole er 
Danmarks ældste branchesko-
le, og jeg synes, at det er sjovt, 
når enkelte elever fortæller i 
deres præsentation, at de er et 
”Mommarkbarn” – dvs. deres 
forældre har lært hinanden at 

kende på skoleophold for år 
tilbage (måske da spritbåden 
stadig sejlede).

Livet på Mommark
På Mommark Handelskostskole 
gør vi meget ud af, at eleverne 
bliver rystet sammen fra dag 1, 
og danner et godt fundament 
for deres faglige fællesskab. Vores 
undervisere, med solid baggrund 
i branchen, uddanner eleverne 
til at blive dygtige medarbejdere. 

Eleven, virksomheden og os 
som skole har et fælles ansvar 
for at uddanne fagligt dygtige 
elever. Vi gør derfor meget ud 
af, at eleverne er på ”arbejde”, 
når de er på skolen. De er virk-
somhedens ambassadører. På 

skolen har vi et 24/7 lærings-
miljø, hvor eleverne netværker 
på tværs af brancherne i un-
dervisningen, og når de delta-
ger i de forskellige aktiviteter 
efter undervisning.

”Vi sluttede den 
første aften med at 
drikke en hyggelig øl 
sammen. Jeg følte, 
at jeg havde fået 
en masse nye gode 
venner, og i stedet 
for at frygte de næste 
to uger på en ny 
skole med fremmede 
mennesker glædede 
jeg mig til at se mine 
nye venner og lære 
nye ting.”
 Citat ”Kristoffer S”
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Det er en fornøjelse at have 
med engagerede unge menne-
sker at gøre – se deres udvik-
ling gennem både praktik- og 
skoleophold, både dem, der 
har svært ved at sidde stille i 
undervisningen, og andre, der 
har produkterne i hånden for 
første gang.  

På gensyn i Mommark!

I denne tid er der rigtig mange 
af eleverne, der sidder og kæm-
per med deres fagprøver, dette 
glæder både prof-, træ last- og 
byggemarkedselever. Alle vil 
gerne lave den bedste opgave, 
og der bliver rundt om i butik-
kerne fundet på rigtig mange 
spændende fagprøveprojekter. 

Disse fagprøver og den 
mundtlige eksamen ligger også 
til grund for nominering til 
årets FUT fagprøvepriser. 

Så snart alle elever har været 
igennem årets eksamener, og 
alle forhåbentligt har scoret en 
topkarakter, så skal alle faglæ-
rerne til at nominere de bedste. 

Fagskolerne i Odder og 
Mommark nominerer og ind-
stiller tre elever fra de to grup-
per; tre fra trælast og tre fra 
byggemarked/Profcenter, til 
årets fagprøvepriser, sådan at vi 

håber, at der i år kan være i alt 
12 nominerede til uddelingen 
ved FUT’s generalforsamling. 

Dog er der det must, at ele-
ven skal være medlem af FUT 
og have været det i minimum 
1 år og være ansat i branchen 
ved generalforsamlingen. Be-
styrelsen har strammet lidt op 
i år og har sammen med fag-
skolerne i Odder og Mommark 

”Jeg synes, at undervisningen alt i alt var fremragende, det var både 
lærerigt og inspirerende. Det skal dog siges, at det er mega hårdt at 
sidde stille, når man plejer at bruge dagligdagen på at rende rundt.”
 Citat ”Jesper”

fundet en løsning på, hvordan 
de skal indstille, sådan at det 
ikke udelukkende er fagprøven 
men også den mundtlige eksa-
men, der også skal spille med, 
når de nominerede fagprøver 
skal bedømmes af et udvalg af 
repræsenter fra branchen. 

Vi kan i næste FUT blad præ-
sentere alle de nominerede. 

Fagskolerne i Odder 
og Mommark nomi-
nerer og indstiller 
ialt 12 elever til 
FUT’s fagprøvepris

Bliv nomineret til FUT’s fagprøvepris

Fagprøveudvalget 
består af: 
- Palle Thomsen
Danske Byggecentre
- Mette Brund
XL-BYG Kæden
- Jan Sørensen
Stark Kæden
- Helle Have
Davidsen
- Jim Linderod Christiansen
FUT
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- Vi er i Walltec A/S stolte over 
at blive nyt medlem i Erhverv s-
klubben hos FUT. Som leve-
randør af facadeplader til den 
danske byggebranche, lægger 
vi stor vægt på gode relationer 
og godt og tæt samarbejde med 
de danske tømmerhandlere. 
Det skal være nemt at handle 
med Walltec A/S, og derfor er 
det vigtigt for os at have fi n-
geren på pulsen således, at vi 
kan efterstræbe at tilbyde den 
bedste service efter branchens 
krav.

To nye medlemmer i Erhvervsklubben

Et erhvervsmedlemsskab i 
FUT er derfor oplagt for os. Vi 
vil gerne anerkende det fantasti-
ske arbejde, der laves i FUT. De 
mange gode tilbud og lærerige 
studieture, giver medlemmerne 
gode muligheder for at opbygge 
relationer på tværs af branchen.

Dan Jensen
Salgschef

Vi har valgt at blive medlem af 
FUT’s Erhvervsklub, da vi erfa-
rer, at en del tømmerhandlere 
ikke har så stort kendskab in-
denfor linoliemaling og hvilke 
af vores produkter, der kan bru-
ges til restaurering af fredede 
og bevaringsværdige bygninger. 
Derfor stiller vi gerne vores fag-
lige viden til rådighed for FUT’s 
medlemmer. Vores motto er 
”Fremstilling af maling er en 
kunst”.

 Skovgaard & Frydensberg 
er producent af højkvalitets 

linoliemaling samt en del pro-
dukter til restaurering af fre-
dede og bevaringsværdige byg-
ninger.

Walltec A/S  Skovgaard & Frydensberg

FUT, Business College Syd og 
Handelsfagskolen Odder ud-
byder i fællesskab Studieturen 
2017, som går til Bruxelles i Bel-
gien i uge 41.

Turen tilbydes som valgfag 
og vil derfor fremgå af deltager-
nes eksamensbevis.

Bemærk at turen er KUN for 
trælast elever og der er begræn-
set antal pladser.

Alle trælastelever fra både 
Mommark og Odder vil modta-
ge relevante tilmeldingspapirer 
på mail – det er først til mølle! 
Så hold øje med indbakken, da 
vi kun har 30 pladser.

Ønsker du at høre nærmere 
om turen eller har spørgsmål 
så kontakt Sandra Kirchert på 
saki@handelsfagskolen.dk eller 
87 81 95 14.

Studietur 2017 – for trælastelever
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at tage med på en fantastisk studie-
tur, der bliver både faglig og social – 
og vi garanterer alle får en sjov tur 

Foreløbigt program
Tirsdag 10/10:
- Teambuilding på skolen i Odder
- Fælles spisning og overnatning

Onsdag 11/10:
- Afrejse til Belgien tidligt om morgenen
- Efter ankomst og indtjekning tager vi på fabriksbesøg hos 

Etex, hvor Ivarssons Cedral produkter bliver produceret. 
Efterfølgende frokost

- Fælles  spisning med Ivarsson og Etex som værter
- Aftenen er fri

Torsdag 12/10:
- Fælles morgenmad på hotellet
- Afgang til belgisk trælast med efterfølgende frokost
- Eftermiddagen bruges på ølsmagning
- Aftensmad med FUT som vært
- Resten af aftenen er fri

Fredag 13/10:
- Fælles morgenmad på hotellet
- Guidet byrundtur i Bruxelles
- Mulighed for shopping på egen hånd
- Om eftermiddagen går turen mod lufthavnen og Danmark.

Endelig tidsplan følger – der tages forbehold for ændringer
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LINOLIEMALING

Til nymaling og vedligeholdelse af historiske og fredede bygninger

Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg kombinerer gamle traditioner med moderne principper i produktionen  
af linoliemaling og træolier. Resultater er høj kvalitet, lang holdbarhed og samtidig skånes miljøet.

Når man bruger linoliemaling og træolier fra Skovgaard & Frydensberg, kan man være sikker  
 

som bliver valset på 3 valseværk, hvilket giver den højeste udnyttelse af pigmenterne.

For mere information anbefales det at gå ind på vores hjemmeside www.skovfryd.dk

Det Harboeske Enkefruekloster
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Tekst og foto: Amanda 
Hegested og Maria Kryhlmand, 
Davidsen Venslev

Turen med FUT og Rationel var 
vores første tur med FUT. Vi 
forventede at få nogle hyggelige 
timer med nye mennesker, såvel 
som bekendte. Derudover var der 
selvfølgelig en forventning om, at 
besøget på Rationels fabrik ville 
blive en lærerig oplevelse. 

Rationel
Torsdag morgen kørte bussen til 
Rationels fabrikker. Her fi k vi en 
kort briefi ng, hvorefter Eva fra 
Rationel gav os en rundvisning. 
Her fortalte hun, hvad de for-
skellige haller bliver brugt til, og 
hvordan produkterne gik fra træ 
til vinduer og døre. Hallerne er 
delt op i forskellige områder. Det 
vil sige, at der er en til vinduer, en 
til døre, en til aluminium osv.

På tur med FUT og Rationel
I april blev Polen besøgt af en gruppe 
glade FUT-medlemmer

Det gav en stor forståelse om, 
hvorfor man ikke lige kan rette 
på sin ordre, når sidste frist er 
overskredet.

Efter vi havde spist frokost hos 
Rationel, kørte bussen videre. 

Vi kom tilbage til Gdansk og 
fi k en guidet tur, hvor vi så nogle 
historiske bygninger. Vi sluttede 
af med en kop kaffe på en hyg-
gelig lille café. 

Lidt timer på egen hånd var 
der også tid til. Så vi gik hen til et 
shoppingcenter kaldet CH Man-
hatten.  

Hen på aftenen skulle vi mø-
des på en fi n restaurant, som var 
et gammelt bryggeri. Her fi k vi 
fi n 3-retters menu. Vi sluttede 
aftenen af med at gå på en bar 
og drikke nogle drinks og et par 
øl.  

Byen Gdansk
Gdansk er beliggende i det 
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nordlige Polen på Østersøky-
sten, dvs. ved Gdansk-bugten. 
Gdansk er den sydligste af by-
erne i det såkaldte Trebyen, 
dvs. de tre tæt sammenliggende 
byer: Gdansk, Sopot og Gdynia.

Gdansk er en by med man-
ge historiske bygninger, hvor 
de fl este er ny opbyggede fra 2. 
verdenskrig, hvor alt blev bom-
bet og ødelagt.

Stutthof 
koncentrationslejr
Turen bød også på et besøg i 
koncentrationslejren Stutthof. 

Her havde vi vores guide med 
fra dagen før, som gav os en 
guidet tur.

Stutthof er en velbevaret 
koncentrationslejr fra 2. ver-
denskrig. Og stemningen fra 
dengang kunne stadig mærkes. 
Vi så først en fi lm om lejren, 
hvorefter den guidede tur be-
gyndte. Det, som vi syntes på-
virkede os mest, var helt klart 
krematoriet og det lille gaskam-
mer.

Derefter besøgte vi kort det 
store byggemarked OBI, hvoref-
ter vi kørte til lufthavnen.

Vi vil meget gerne takke Rationel for en 
rigtig god og lærerig tur til Polen, hvor vi så 
Rationels vinduesfabrikker og der også var 
plads til kultur. Hele turen var ikke blevet 
den succes, hvis ikke det havde været 
for Lars Peetz-Schou og Dorte Højgaard i 
planlægningsfasen. Der var virkelig styr på 
tingene. Vi takker mange gange.

 Bestyrelsen i FUT
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Gokart-race i Aarhus
Tirsdag den 21. marts var da-
gen, hvor slaget skulle slås. 
I Racehall i Aarhus skulle 32 
elever fra Handelsfagskolen 
i Odder  fi nde deres indre 
racerkører frem for at have en 

chance for at stå øverst på se-
jrsskamlen. 

Claus Christensen, under-
viser på Odder, må snart være 
lidt træt af altid at blive nr. 2, 
fordi der er altid en ny håbe-

fuld kører, der racer forbi ham 
i løbet. 

Vi i FUT vil gerne sige tak 
for den store opbakning til vo-
res elev-arrangementer, som 
vi planlægger hvert år. Det er 

altid fedt at se så mange nye 
elever, der har interesse for 
FUT.

Vi ser frem til mange fl ere 
arrangementer med jer.
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Igen i år sætter træmænd og 
-kvinder, der alle er eller har 
været i en tømmerhandel, byg-
gecenter eller leverandør til 
disse, hinanden stævne til en 
gang golf på Kirsebærholmen i 
Holbæk. Det er femte gang at 
Trætræf på Golfbanen afholdes, 
så det er efterhånden en tradi-
tion der ikke er til at komme 
uden om.

Christian Bisgaard og Ole 
Svensson er de to trofaste tov-
holdere på trætræffet. 

dagens grøntsag til den favo-
rable pris af kr. 110,- pr. kuvert. 
Så der er lagt op til en hyggelig 
aften i godt selskab.

Sidste år deltog 22, men både 
Christian og Ole appellerer til 
alle om at sprede kendskabet 
om Trætræf på Golfbanen – 

- Vi starter som vanligt med 
en god og nærende frokost, så 
blodsukkeret er i top til turen 
rundt på banen, fortæller Chri-
stian. 

- Og man må ikke glemme, 
at en god snak med kollegerne 
fra branchen er med til at sætte 
stemningen inden ”kampen” be-
gynder, tilføjer Ole med et smil.

Golfbanen på Kirsebærhol-
men er en fantastisk smuk 
bane, hvor der er kig til fjorden 
og mulighed for at holde øje 
med Orø færgen fra alle huller 
på turen rundt. 

Tovholderne kan desuden 
fortælle, at de har fået ny re-
stauratør, May, som til aftenens 
arrangement byder på kal-
veculotte med bagte kartofl er, 
skysauce, salat, grilltomat og 

Dato:  Mandag den 21. august 2017, kl. 11:00.

Sted: Kirsebærholmen, Holbæk.

Pris: Deltagergebyr, incl. frokost excl. drikkevarer kr. 335,-.
 Ønskes kalveculotte m.m. til aften, excl. drikkevarer 
 kr. 110,-.
 Bliver vi ikke 15 til aften, så får de, der har indbetalt 
 kr. 110,-, pengene retur på dagen.

Tilmelding og betaling skal ske til: 
 Senest 15. juni 2017 til  olesvensson@allerupnet.dk

Husk:  at anføre navn, DGU nr. og hcp samt at overføre kr. 335,- 
 for dagsarrangementet og yderligere kr. 110,-, hvis du 
 også ønsker at deltage i aftenens arrangement. 

Reg.nr. 1726 konto 5305631 193

 Vi sender deltagerliste ud ultimo juni.

For yderligere information:
 Christian Bisgaard: 
 tlf. 2167 6461 eller mail ibcb@mail.dk
 Ole Svensson: 
 tlf.  2234 4970 eller mail olesvensson@allerupnet.dk

Program

Kl. 11:00  Christian og Ole byder  
 velkommen i klubhuset. 

Kl. 11:45  Frokosten er klar. 

Kl. 12:30  Første bold teer ud.

Kl. 17:45  Præmieoverrækkelse. 

Kl. 18:00  Kalveculotte m.m.

Vi vil gerne have flere med

der er ingen grund til at holde 
sådan en dejlig dag hemmelig. 

- Vi nyder gerne denne dag 
med mange fl ere, udtaler Chri-
stian og Ole samstemmigt.

På gensyn til et rigtig 
”TRÆTRÆF” med god snak, sol 
og sommer.

Årlig trætræf på golfbanen Fo
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Har DU lyst til en 
udfordring…?
Har DU lyst til at sætte dit ”fodaftryk” indenfor trælast og 
byggemarkedsbranchen, så er det lige dig, vi står og mangler 
i FUT’s bestyrelse

Vi søger et eller fl ere bestyrel-
sesmedlemmer til at vareta-
ge FUT’s visioner og mål for 
den fremtidige udvikling af 
branchen. Arrangere ind- og 
udlandsrejser for vores man-
ge medlemmer. Vi søger nye 
hænder, der kan hjælpe med 
at holde gang i foreningen og 
være med til at sikre forenin-
gens eksistens i fremtiden.

Arbejdet i bestyrelsen er 
ulønnet, og vi går meget op 
i, at man skal have tid til sit 
primære arbejdsliv, privatliv 
m.m.. Alligevel er det vigtigt, 
at du både har tiden, lysten 
og drive til de opgaver, møder 
og arrangementer, vi sammen 
sætter. 

Geografi sk er bestyrelsen 
repræsenteret i hele landet, 

og det vil derfor være et plus, 
hvis du bor i Jylland, men det 
er bestemt ikke et krav. 

Hvis ovenstående har fan-
get din interesse, så kontakt 

venligst formand Jim Lin-
derod Christiansen på

tlf. 27 80 27 40 eller jlc@fut.dk 

En kort beskrivelse af tidsforbruget:

1. Sidste mandag i hver måned er der telefonisk bestyrelses-
møde kl. 19-20.

2. Bestyrelsen mødes fysisk til bestyrelsesmøder ca. fi re gan-
ge årligt inkl. generalforsamlingen og udlandstur.

3. Generalforsamlingen ligger altid den første lørdag i no-
vember.

4. Vi arrangerer ture for vores medlemmer. Her deltager ty-
pisk to fra bestyrelsen. Der er ca. 2-3 arrangementer om 
året af 1-3 dages længde.

5. FUT som valgfag på handelsfagskolerne Mommark og 
Odder; ”Frø til Hylde”. Her deltager typisk en fra bestyrel-
sen. 




