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Indhold

Påsken er netop slut.
En højtid, som vi danskere 

sætter stor pris på.
Kærkomne fridage samt 

mange familietraditioner og 
påskefrokoster med venner og 
bekendte. Men i år er alt ikke, 
som det plejer. Faktisk er det 
hele vendt på hovedet og me-
get nyt og fremmed for os alle 
sammen. Vores hverdag og vo-
res liv skal hænge sammen på 
en anderledes måde, end vi er 
vant til.

Nogle er heldige stadig at 
have et arbejde, hvor andre er 
knap så heldige og må vinke 
farvel til en arbejdsplads.

For mange virksomheder i 
vores branche er påsken start-
skuddet for årets højsæson. 

Kære medlemmer
Men alt tyder på, at corona fik 
sat gang i hjulene og fik star-
tet en tidligere sæsonstart. Alt 
mens store dele af Danmark 
har været lukket ned, så har 
byggebranchen haft fart på. 
Nu hvor mange er sendt hjem 
mere eller mindre frivilligt, er 
der blevet sat gang i de mange 
’gør det selv’ projekter, renove-
ringer og vores ’hængepartier’.

Hvilket vi i vores branche be-
stemt ikke kan klage over.

Aflysningen af Byggeri-mes-
sen 2020 kom som et stort 
chok for os alle. Leverandører, 
der i flere måneder har ventet 
på messen, som er den perfekte 
mulighed for at vise nyheder til 
sine kunder, måtte i sidste øje-
blik sande, at det ikke blev en 

mulighed alligevel. I FUT hav-
de vi også set frem til messen, 
så vi kunne hilse på alle vores 
medlemmer og forhåbentlig 
erhverve endnu flere. Men af-
lysningen af Byggeri’20 var des-
værre kun begyndelsen. 

Bestyrelsen har grundet 
coronaen været meget i tvivl, 
om vi skulle gennemføre dette 
blad, da vi frygtede, at bladet 
ville blive for negativt, fordi vi 
som alle andre desværre også 
har måttet aflyse vores planlag-
te arrangementer.

I år havde vi set meget frem 
til vores nye tiltag, som skulle i 
luften. Blandt andet vores elev-
fest, som der er blevet lagt rigtig 
mange timer i. Den er desværre 
som så meget andet været nød-

ISSN 1901-1512

FUT medlemsblad  
udgives tre gange årligt

Ansv. redaktør: Christian Lyng

Oplag: 1500 eks. 

Produktion: Odsgard A/S

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

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

Leder  2

Studieture i 2020? 3

FUT i Sibirien 4

Metabo er vært for  

FUT General- 

forsamling 2020 6

Eventaften: 

Den svære samtale 8

Gratis elevdag 9

Har du Danmarks  

bedste læreplads? 10

Ta’ med til 

Branchefrokosten... 11

Husk at bruge  

FUT’s medlemsshop... 12

Nyansættelse  

hos NPI 14

Konkurrence  

på Facebook 15

Medlemstur  

til Norge 17

Turen gik  

til Færøerne 18

Tilbud til trælasterne  

og medlemmer af  

FUT Erhvervsklub 20

Michelle Olsen Formand
Buchwaldsgade 61E, 1 th · 5000 Odense 
Tlf. 2893 5678 · mio@fut.dk

Christian Lyng Næstformand/PR
Amalieparken 87, 3.3 · 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 2778 1227 · chl@fut.dk

Daniel Green Larsen Kasserer 
Poppelvej 30 · 2791 Dragør
Tlf. 5083 1274 · dgl@fut.dk

Bo Louring Arrangementer/events 
Krogagre 19 · 8240 Risskov
Tlf. 4025 5448 · blo@fut.dk

Niels Jørgen Lerche-Thomsen 
Erhvervsklubben 
Hjortkærvej 4, Omme · 6740 Bramming
Tlf. 6170 7372 · njt@fut.dk

Jesper Haslund PR/FUT-bladet 
Treldevej 18 · 7000 Fredericia
Tlf. 3080 5173 · jha@fut.dk

Marianne Mouritzen Kontaktperson
FUT’s kontakt hos Danske Byggecentre  
fut@fut.dk

Michelle  
Olsen

Daniel  
Green Larsen

Bo  
Louring

Niels Jørgen  
Lerche-Thomsen

Jesper 
Haslund

Marianne  
Mouritzen

Christian  
Lyng

Bestyrelsesmedlemmer:



Nr. 2 · 2020  3

jer, at vi i år skal til Metabo i 
Taastrup. De nærmere gene-
relle informationer finder du i 
bladet.

Så lad os håbe, at regeringen 
inden efteråret har åbnet op for 
hele vores land, så vi igen kan 
samles til vores mange arrange-
menter.

Indtil da, så håber jeg virke-
lig på, at I alle kommer godt 
igennem denne periode, og at I 
passer godt på jer selv og andre.

Vær sammen ved at holde 
afstand. 

Michelle Olsen 
Formand 

saget til at blive flyttet. Arbejdet 
går bestemt ikke til spilde, så 
Elevdagen 2020 bliver i stedet 
Elevdagen 2021.

Vi håber selvfølgelig, at I til 
den tid vil støtte op, og vi vil se 
så mange elever fra branchen 
som muligt.

Men til trods for de mange 
aflysninger så har vi stadig en 
masse arrangementer i efter-
året, som vi stadig håber på at 
kunne gennemføre, så vidt det 
er muligt.

Branchefrokosten bliver ryk-
ket til september og hvor godt-
folk er, kommer godtfolk til 
– uanset dato. I kan læse mere 
om det i bladet. Det er en fan-
tastisk tradition i FUT igennem 
mange år, hvor alle de garvede 

FUT medlemmer plejer at sam-
les for at mindes alle de gode 
stunder i vores branche og for-
tælle lidt røverhistorier. Det er 
noget, vi i bestyrelsen ser me-
get frem til hver gang, hvilket 
netop også er årsagen til, at vi 
stadig ønsker at gennemføre 
dagen, så vi stadig kan holde 
gang i denne tradition.

Ligeledes håber vi også på 
at kunne gennemføre vores 
studie ture med skolerne – igen 
hvis omstændighederne tilla-
der det. To meget spændende 
ture, som jeg håber, eleverne 
får mulighed for at opleve.

Det samme gælder vores 
generalforsamling. Vi er i fuld 
gang med planlægningen, og vi 
er glade for at kunne meddele 

Efteråret plejer at bringe nogle 
af vores aller bedste ture, når vi 
drager ud i verden med en mas-
se unge og friske elever.

I år er der en mulighed for, 
at det bliver en smule anderle-
des – hvis turene gennemføres, 
bliver det helt sikkert på ander-
ledes præmisser, men der er 
også en risiko for, at vi ikke kan 
gennemføre turene i år.

Som udgangspunkt håber vi 
på at kunne gennemføre beg-
ge ture – men meget er endnu 

Tyskland

Bruxelles
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Studieture i 2020?
Vi håber på at kunne gennemføre både 
byggemarkedsturen og trælastturen i 2020 
– men meget er endnu uvist

uvist. Alternativt snakker vi om 
at flytte turene ind i det nye år. 
Programmerne er klar for ture-
ne, og så snart vi ved, hvad der 
kommer til at ske, vil det blive 
annonceret på vores hjemmesi-
de og sociale medier.

Byggemarkedsturen ligger i 
uge 38, og trælastturen ligger i 
uge 41.

Vi håber på snart at se jer alle 
igen!

/FUT Bestyrelsen

Følg med på vores sociale medier, hvor turene 
bliver annonceret, så snart det er muligt.
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Den grove skitse er på plads, og 
vi arbejder tæt sammen for at 
få detaljerne på plads.

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

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

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

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

Klimaet omkring Irkutsk i 
september kan være meget 
svingende – alt fra 10-30 grader 
– forhåbentligt er vi heldige og 
kan sidde udenfor en aften el-
ler to og nyde et glas.

Baikalsøen. 

Frilandsmuseet Taltsj, der ligger mellem Irkutsk og Baikalsøen.
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FUT i Sibirien 2020
Storturen til Sibirien i september var en rejse, mange havde glædet sig til, og tilmeldin-
gerne var mange – lige indtil Covid-19 ramte os. Om det vil være muligt at gennemføre 
turen i år, er der stor usikkerhed omkring, og selvom oplevelser og hygge står højt på 
vores behovspyramide, så står sikkerhed og velbefindende højest. 
Derfor har vi valgt at flytte turen til 2021 – nærmere bestemt den 8.-18. september.  
Vi glæder os enormt meget og ser frem til jeres tilmeldinger!
Bergsten Timber og Bergsten Timber International er vores samarbejdspartnere på turen

2021
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Foreløbigt program 

8. sept.: Afrejse (middagstid) – Københavns Lufthavn
9. sept: Ankomst (morgen) – Irkutsk via Moskva
9. sept: Indtjekning og dagen på egen hånd – velkomstmiddag ved FUT
10. sept: Guidet tur ved Baikalsøen
11. sept: Transferdag
12.-17. sept: Fabriksbesøg, udflugter, sociale aktiviteter, tid på egen hånd, transfer retur til Irkutsk
17. sept: Afskedsmiddag ved Bergsten Timber A/S og Bergsten Timber International
18. sept: middagstid: Hjemrejse fra Irkutsk via Moskva – ankomst i Københavns Lufthavn ca.  

kl. 21.00

– forbehold for ændringer

Praktiske 
oplysninger

Afrejse fra Københavns 
Lufthavn den 8. september 
2021. Hjemkomst til Køben-
havns Lufthavn den 18. sep-
tember 2021.

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

Bindende tilmelding til  
chl@fut.dk senest 1. marts 
2021.

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

Znamensky klostret i Irkutsk.

Kazansky katedralen i Irkutsk.

NYE DATOER

GE
NOPSLAG
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I disse tider er det vigtigt at se fremad og glæde sig over, hvad der ligger i fremtiden. 
Derfor er vi i FUT enormt glade for at kunne melde ud, at årets vært ved generalfor-
samlingen er Metabo!

Metabo er vært for  
FUT Generalforsamling 2020

Vi skal i år et smut til Taastrup, 
hvor vi i samarbejde med Me-
tabo vil sørge for, at alle delta-
gere får en dejlig dag. 

Generalforsamlingen løber 
af stablen 7. november 2020 
– såfremt omstændighederne 
tillader det. 

Traditionen tro skal vi både 
uddele fagprøvepriser, lære-
pladsprisen, have lidt godt til 

Ved generalforsamlingen 
bliver der mulighed for at høre 
mere om Metabos Full Service 

og CAS – Cordless Alliance 
System, hvor man kan bruge 

samme batteri og lader til alle 
sine 18 V maskiner.

maven og ganen – vi garanterer 
også for en spændende gæste-
taler, og til sidst skal blodbøgen 
plantes.

Nærmere info og tilmelding 
følger i næste FUT-blad. 

FUT og Metabo glæder sig til 
at se jer!
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Metabo sender en hilsen…
Først og fremmest er vi glade for, at vi kan støtte op om FUT ved at 
holde dette års generalforsamling. Vi glæder os og tak for det…Hvem er vi

Vi er et tysk firma, der producerer el-værktøj og har gjort det siden 1924, så vi runder snart 100 års 

erfaring med professionelt værktøj til professionelle brugere. Vores hovedkvarter ligger ved Stuttgart i 

det sydlige Tyskland.Vi har stort set hele paletten på el-værktøj inkl. kompressorer, pumper, husvandværker og tilbehør til 

det hele. Vi har en 18 V portefølje, der deler platform med mange andre mærker. Det kan du læse om 

længere nede…

Hvem sælger Metabo i dagMan finder i dag primært Metabo ved forhandlere, der sælger til industrien, hvor vi altid har været 

meget stærke, specielt på vinkelslibere, hvor vi har markedets største andel. Alle, der arbejder indenfor 

metalindustrien, kender os positivt og ved, hvad vi står for. Hvad så med byggebranchenVi vil gerne udvide kontakten til byggebranchen. Vi har sortimentet til at være totalleverandør til byg-

gebranchen, og derfor er det en god mulighed for os, når vi kan vise vores produkter og ideer frem til et 

FUT-arrangement. Vi havde fornøjelsen af at være vært ved en FUT studietur med elever fra forskellige 

byggemarkeder. Det var en fornøjelse at opleve passionen og gå-på-modet fra eleverne. Man mærker 

tydeligt, at de bliver klædt godt på fra skolen og butikkerne.
Det, som alle håndværkere altid har sukket efter; at man kan bruge samme batteri og lader til alle 

sine 18 V maskiner – præcis det har Metabo etableret i samarbejde med næsten 20 andre leverandører, 

og vi er kun lige begyndt. Vi kalder det CAS – Cordless Alliance System. Dette er en fordel for brugeren 

og selvfølgelig også for alle os, der er med i CAS. Vi kan nævne Fischer, Starmix, Collomix, Mafell og 

Eibenstock som eksempler på allierede i CAS.Vi tror på, at vi skal skille os ud for at undgå, at alt bare bliver en snak om prisen, derfor er CAS ideelt. 

Samtidigt har vi lanceret et nyt koncept, der hedder Full Service. Her har man et præcist overblik over 

alle sine udgifter i 3 år på maskinerne – også i forhold til slidtage. Konceptet er allerede taget godt imod 

blandt håndværkere, der er vant til faste ydelser på eksempelvis leasede biler. Netop leasing er næste 

koncept, der ligger i støbeskeen, som vi forventer at rulle ud sidst på året. Her hører vi fra både mindre 

håndværksmestre og store entreprenører, at det er et stort ønske – og vi lytter…
Hvordan vil vi gøre detAlle disse koncepter, ideer og maskiner skal bakkes op af fagfolk, for det er fagfolk, der ved, hvad de taler 

om og kan videregive budskabet – derfor har vi brug for jer.
Vi har 4 sælgere på vejen, der besøger kunder, både butikker og håndværkere, og de har alle erfaring 

og ekspertise til at bakke jer op. Vi er med glæde vært ved FUT’s generalforsamling og ser det også som en god dag, hvor branchen 

mødes og kan tale på kryds og tværs om udfordringer og muligheder.

Med venlig hilsen
Henrik Kock
Metabo Danmark A/S
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’Når du forstår din egen psyko-
logi, kan du dernæst begynde at 
forstå, hvad der virkelig driver 
andre mennesker og gør dig langt 
mere effektiv i, hvordan du kom-
munikerer med dine medmenne-
sker og medarbejdere’ .

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

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

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

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

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

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

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

Eventaften

Praktiske 
oplysninger

Afholdes i januar/februar 
2021. Datoer følger...

Værter er:
Metabo
Helgeshøj Alle 12
2630 Taastrup

DLH Horsens
Orionvej 5
8700 Horsens

Vi byder på lidt kaffe, let 
mad samt drikkelse.

Tilmelding til Bo Louring – 
blo@fut.dk. 

Lidt om Kim Babbel

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

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

Af referencer kan nævnes: Bestseller, Telenor, Fiskars, Pieces, 
Pomp De Lux, Merlin,  Danske Spil, Monarch, Ernest & Young, 
Nykredit, Organon, Sydbank, Bertoni, Spinning Jewelry, Fransa/ 
B-Young, Claire, ORAS, EDC.

Gratis  foredrag

NYE DATOER

GE
NOPSLAG

YE

PSPP LALL G



Nr. 2 · 2020  9

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

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

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

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

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

Tilmeld dig nu – før din si-
demand!

Elevdag

Program

Lørdag 30. januar 2021
Kl. 13:30-14:30: Indtjekning på værelser
Kl. 14:30-15:00: Velkomst – Kaffe/vand og kage
Kl. 15:00-15:45: Oplæg omkring FUT, netværk og LinkedIn ved 

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

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

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

Søndag 31. januar 2021
Kl. 10:00: Morgenmad og udtjekning

Praktiske oplysninger

Lørdag 30. januar med overnatning til 31. januar 2021 på
Scandic Odense  
Hvidkærvej 25 
5250 Odense

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

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

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

Nærmere info og tilmelding:
Kontakt Christian Lyng, næstformand – chl@fut.dk. 
Tilmelding senest 1. november 2020.

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

ELEVDAGELEVDAG
GRATIS

e et elt re et helttt helttt helt

Nyt initativ
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Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

A/S Rold Skov Savværk

–   P Å   D IN   S IDE !  

Lærepladsprisen er en ny pris, 
som blev stiftet af FUT sidste 
år. Prisen gives til den trælast 
eller det byggemarked, der har 
været årets mest fantastiske 
læreplads.

Med prisen følger 10.000 kr. 
i økonomisk støtte til et socialt 
arrangement med afdelingen/
trælasten/byggemarkedet.

Lærepladsprisen uddeles på 
FUT’s generalforsamling i no-
vember.

Sådan indstiller  
du din læreplads
Det er de nuværende elever 
eller elever, der er uddannet 
i det indeværende eller det 
foregående kalenderår, der 
kan indstille deres læreplads 
til prisen.

For at kunne indstille din 
læreplads skal du vedlægge 
(vedhæfte) en motiveret ind-
stilling af din virksomhed eller 
en video, som indeholder en 
besvarelse af nedenstående 

Så indstil din læreplads til FUT’s Lærepladspris 2020. Så har du også mulighed 
for at vinde 10.000 kr. til et socialt arrangement...

punkter. Det er vigtigt, at du 
er grundig i din besvarelse, så 
juryen kan bedømme din lære-
plads bedst mulig.
• Beskriv introplanen og hvor-

dan den blev fulgt

• Hvordan havde din lære-
plads udviklet din uddan-
nelsesplan og svarede den til 
dine forventninger? 

• Beskriv den første uge på din 
læreplads

• Beskriv tre punkter hvor du 
har udviklet dig under din 
uddannelse

• Beskriv hvorfor netop din læ-
replads skal vinde prisen

• Fortæl om en positiv oplevel-
se i din virksomhed, som har 
betydet noget for dig eller på-
virket dig

• Har du andre særlige histo-
rier eller kommentarer om-
kring din læreplads, kollegaer 
eller uddannelsesansvarlige?

Hvis du vinder, skal du skrive 
en kort artikel med billeder fra 
arrangementet, du har vundet 
støtte til, som vi kan bruge i 
FUT-regi – og så skal en re-
præsentant fra vinderen være 
tilstede på generalforsamlingen 
for at modtage prisen.

Upload din indstilling in-
den den 1. oktober 2020 på  
https://fut.dk/laerepladspri-
sen/

Har du Danmarks bedste læreplads?



Nr. 2 · 2020  11

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

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

Lørdag den 26. september 2020 
kl. 13 samles vi igen, og vi er 
glade for at meddele, at arran-
gementet finder sted i Grøften 
i Tivoli, hvor vi i Teatercafeen 
skal nyde en dejlig stor Garder-
platte med både snaps og kolde 
fadøl til.

Ta’ med til Branchefrokosten...
Det er med glæde, at FUT endnu engang  
inviterer alle vores medlemmer til at  
deltage i Branchefrokosten – en hyggelig 
eftermiddag i restaurant Grøften i Tivoli Praktiske oplysninger

Lørdag den 26. september 2020 kl. 13-16.30 i restaurant Grøf-
ten i Tivoli, København.

Bindende tilmelding til fut@fut.dk senest 26. august 2020.

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

Prisen for arrangementet er 
300,- kr. og indeholder Garder-
platte, 1 stk. fadøl og 1 stk. snaps. 
Indgangen til Tivoli afholder 
man selv.

Så ring til din bedste FUT ven 
og meld jer til – vi glæder os til 
at se jer.
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A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

Husk at bruge FUT’s medlemsshop...

SACKit CHARGEit  
trådløs oplader
Den trådløse oplader fra SACKit har 
vundet en Red Dot Award – en af ver-
dens fornemmeste designpriser.

Brug CHARGEit på farten, konto-
ret eller på natbordet. CHARGEit’s 
6000mAh batteri kan oplade din te-
lefon op til 2 gange, afhængigt af bat-
teriets størrelse. Du kan også bruge 
CHARGEit til at oplade dine transpor-
table enheder. CHARGEit power ban-

ken er fuldt opladt på 3 timer. Placer din telefon på X’et for at 
starte opladning. X'et giver et ultra skridsikkert underlag til din 
telefon.

CHARGEit har en stilfuld aluminiumramme og en front, be-
klædt med Remix 2 stof fra den danske producent Kvadrat.

Størrelse: 10,5 x 10,5 x 1,75 cm, vægt: 200 g.

Borg & Bigum er en af Dan-
marks førende virksomheder 
indenfor reklamegaveartikler 
og gaveshops. Igennem FUT’s 
samarbejde med Borg & Bigum 
tilbyder vi vores medlemmer 
nogle af de nyeste og mest at-
traktive varer på markedet med 
op til 70 % i rabat på vejledende 
udsalgspris. 

Der er noget for både mænd 
og kvinder i alle aldre. Design, 
indretning, hus, have, elektro-
nik, travel, børn og meget mere. 

Mangler din arbejdsplads en 
firmagaveløsning eller rekla-
meartikler, kan Borg & Bigum 
levere nogle af markedets bed-
ste løsninger. Så kontakt dem 
endelig.

Som FUT medlem har du 
muligheden for at forkæle kæ-
resten, konen, manden eller fa-
milien til nogle meget favorable 
priser.

Der kommer løbende nye va-
rer i medlemsshoppen, så husk 

Gratis fragt ved  køb over 500 kr.

at besøge den jævnligt. Her på 
siden kan du se nogle af de nye 
varer. Log selv in i medlems-
shoppen og se mange flere ny-
heder. 

Rigtig god fornøjelse med 
shoppen!

Der er nye varer i vores medlemsshop, som vi har i samarbejde med Borg & Bigum 
Danmark. Besøg medlemsshoppen og få kontante fordele
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FORLAG · REKLAME · WEB 
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Sådan fungerer det

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

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

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

New Hampton havestol
New Hampton havestolen er lavet i et robust og markant de-
sign i en flot grå farve, som passer flot ind i de danske haver, på 
altaner eller terrasser. Stolen har et smukt og enkelt udtryk og 
passer til alle stilarter.

Havestolen kan nemt foldes sammen, så den ikke optager 
meget plads, når 
den ikke er i brug.

Siddehøjden er 
meget komforta-
bel, og man får en 
skøn fornemmelse 
af ren afslapning 
fra samme øjeblik, 
man sætter sig.

Nordic Design Music bluetooth speaker
Stilren højtaler som giver en super lyd.

Nordic Design Music har fremstillet denne stilrene højttaler 
med helt rene linjer og stor lyd.

Bluetooth og den kompakte størrelse gør det muligt at med-
bringe højttaleren overalt – om du skal på stranden, i skoven 
eller sidde på terrassen. Den er naturligvis også smuk som en 
integreret del af interiøret i køkkenet, på kontoret eller i stuen.

Størrelse: 92 x 42mm, vægt: 232 g.

Nordic Design Music bluetooth s

Den stilfulde og elegante ly-
sestage var oprindelig skabt 
i 1960 til brug som alterlys i 
en moderne kirke i skandina-
visk stil. 2007 versionen er la-
vet i rustfrit stål. Lysestagens 
struktur er på mange måder 
et ikonisk eksempel på dansk 
designs rene linjer i æraen ef-
ter 2. Verdenskrig. 

Copenhagen stagen er ud-
arbejdet i rustfrit stål og må-
ler 17 cm i højden.

Georg Jensen Masterpiece Copenhagen lysestage
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www.alufabrikken.dk
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Giv os 
et tip!
Har du en god ide  
til en artikel i 
FUT-bladet, en ide 
om et arrangement 
eller en ide om et 
virksomhedsbesøg, 
så giv os et tip

Vi er altid åbne for gode ideer 
til nye arrangementer og ture. 
Sidder du med et ønske om 
et virksomhedsbesøg – enten 
i Danmark eller i udlandet, et 
land du gerne vil se, noget du 
vil læse om eller er der noget 
fagligt, du gerne vil vide mere 
om? Og mener du, at det kan 
have interesse for andre i bran-
chen, så tøv ikke med at give os 
et tip. 

Send en mail med din ide til 
redaktionen: chl@fut.dk – må-
ske bliver din idé til en realitet 
sammen med FUT.

47-årige Tony Tim Henriksen 
skal betjene udvalgte kunder 
i Jylland og på Sjælland. Han 
har tidligere forestået salget af 
byggematerialer til tømrer, mu-
rer og håndværkere i Midt- og 
Nordjylland. 

Tony er uddannet tømmer-
handler hos XL-Byg Vorup 
Tømmerhandel i Randers, men 
karrieren startede som mål-
mand i Randers, senere i AGF 
og sluttelig i Southend United 
Football Club i England, hvor 
fodboldkarrieren, som for så 
mange andre, sluttede pga. utal-
lige skader. Tony har en bred og 
grundlæggende erfaring med 
byggematerialer og har en ind-
ædt interesse for materialerne, 
og han holder af at dele ud af 
sin viden omkring disse.  

Han har været omdrejnings-
punktet for den markedsudvi-
delse det tidligere Optimera, 
Saint Gobain gjorde i Viborg 
området. Her var han salgsle-
der for teamet og kontoret, ind-
til Saint Gobain valgte at lukke 

Nyansættelse hos NPI
Tony Tim Henriksen er den 1. juni 2020 ansat som ekstern 
sælger hos NPI A/S

deres aktiviteter i de ikke lager-
førende afdelinger i 2018. 

Privat er Tony sammen med 
sin kone bosiddende i Dron-
ningborg ved Randers. 

Tony vil indgå i salgsteamet 
og vil hurtigst muligt, efter sit 
introforløb i virksomheden, be-
give sig rundt til kunderne i di-
striktet. Så tag godt imod ham. 

I NPI A/S er 8 medarbejdere tilknyttet hovedkontoret i Løsning. 
I Tjæreborg ved Esbjerg har de et 12.000 m² stort pladelager. De 
betjener dagligt landets tømmerhandlere med det brede sortiment 
af pladematerialer til den danske byggebranche. 
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Konkurrence på Facebook:

Kom en tur i biffen  
– når den åbner igen...

FUT har en konkurrence kørende på Facebook. Når vi har 550 
følgere udløses præmien, som er en tur i biffen med popcorn og 
sodavand. Der er 3x2 biografbilletter på højkant. Turen i biffen 
må selvfølgelig vente til biograferne har åbent igen. 

Målet er som sagt 550 følgere på Facebook. I skrivende stund 
har vi 546 følgere, så hvis du er hurtig, er det måske dig, der 
vinder!

Så snart vi rammer tallet, trækker vi lod og offentliggør vinder-
ne på Facebook og her i FUT-bladet.

FUT er meget aktive på de sociale medier, og her er der løbende 
opdateringer omkring branchen, jobbanken og aktiviteter i FUT.

Swipe ind forbi og følg os! Husk at du kan følge os på både Face-
book og på LinkedIn.

A
rk

iv
fo

to
: S

pr
in

gd
t3

13
 / 

D
re

am
st

im
e.

co
m



16       Nr. 2 · 2020

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

 

UGENS TILBUD!

Bestil en helsides 
annonce i næste 

FUT-blad! 

Nu 1/2 pris:  
kun 2500,- kr. + moms

Kontakt Christian Lyng,  
chl@fut.dk
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ttVIS IONÆRT HÅNDVÆRK 
UD VINDUER

  

 

www.hjalmarwennerth.dk
TEGL

STENSIKKER KVALITET

Medlemstur til Norge

FUT arbejder – sammen med en række leverandører – sta-
dig på at arrangere en spændende medlemstur til Norge. 
Nu i foråret 2021.

Vi forventer bred opbakning omkring turen, som vil blive 
meldt ud på Facebook og LinkedIn – så husk at følge os! 
Vi håber også at kunne præsentere turen i et af de kom-
mende FUT-blade.
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FUT-fonden uddeler hvert år uddannelses- eller rejselegater til FUT medlemmer under uddannelse. 

Her er endnu en fortælling om, hvad legatet er blevet brugt til 

Turen gik til Færøerne

Af Emma Winkler Schmidt, 
XL-BYG Brejnholt Ry

XL-Byg giver en utrolig mulig-
hed for max. fem andet-årsele-
ver med særlig talent for salg, 
forretningsdrift og/eller ledel-
se.

Magnus fra XL-Byg Brejnholt 
Kjellerup og jeg, Emma Wink-
ler fra XL-Byg Brejnholt Ry, var 
så heldige at få lov til at få den-
ne helt vilde oplevelse. Oveni-
købet havde vi næsten bestilt 
rejse dato til samme dag, uden 
at kende til hinanden.

Magnus ankom lørdag, og 
hentede mig søndag i luft-
havnen. Det var første gang vi 
mødte hinanden, men han er 
så nem at snakke med, at der 
intet problem var. Allerede der 
kørte vi på tur. Vi var ude at se 
et rigtig smukt vandfald. Jeg var 
helt overvældet over den smuk-
ke natur, der er på Færøerne.

Mandag morgen og dagene 
efter, mødte vi op i XL-Byg Borg 
i Torshavn. Det var en udfor-
dring, men på den gode måde. 
Lige pludselig står du med kun-
der og et system, der kun snak-
ker færøsk. 

Heldigvis var kunderne gode 
til at slå over i dansk og give en 
hjælpende hånd, så vi kunne 
rådgive dem bedst muligt. 

Hver dag efter arbejde var vi 
ude og se den smukke natur. 
Danny, som er butikschef i XL-
Byg Borg i Torshavn, var sød til 
at lave en køreseddel, vi bare 
kunne slå ind i GPS’en og køre 
derudad.   

Den bedste dag  
på Færøerne
Den bedste dag efter min me-
ning var mandag. Det var før-
ste dag på arbejdet, og folk var 

Gode oplevelser og masser af viden   
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så søde til at tage imod os. Vi 
blev vist rundt og introduceret 
til alle og dem, vi skulle følges 
med i løbet af ugen. Vi fik fri kl. 
16:00, hvor vi tog ud for at se 
et smukt vandfald, omgivet af 
fantastisk natur.

Vi vandrede op ad fjeldet og 
helt op til toppen af vandfaldet, 
hvor den bedste udsigt og lyden 
af vandet gjorde, at man faldt 
helt til ro. 

Efterfølgende tog vi ud til en 
lille by, hvor der boede to fami-
lier. Der var simpelthen så stil-
le, at man troede, man var døv. 
Det var en så underlig, men 
meget interessant, oplevelse. 

Derefter tog vi på et hotel, 
Danny havde anbefalet os, og 
fik lækker færøsk fisk, der var 
friskfanget i havnen.

I helhed en helt fantastisk 
tur. Jeg vil takke mange gange 
for at have fået denne mulig-
hed for at komme afsted, og 
jeg vil opfordre alle andre til at 
søge det næste år.
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Tilbud:
Til trælasterne og medlemmer 

af FUT Erhvervsklub

Melder du dig ind i FUT inden den 1/8-2020 
får du resten af 2020 med 

GRATIS..!

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

Meld dig ind nu på
www.fut.dk

Eller kontakt os på 
chl@fut.dk

hvis der er spørgsmål

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

(Gælder kun nye medlemmer)
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