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Indhold

Så fik vi alligevel lidt sommer, 
og hvor var det dog heldigt, 
når vi nu alligevel alle sammen 
skulle være hjemme i år.

Branchen gløder, og det gode 
vejr har i hvert fald ikke sat 
en stopper for det. Selvom alt 
er vendt på hovedet, alt er og 
har været usikkert, så er én ting 
helt sikkert. Vores branche er i 
rivende opsving, og hvor er det 
dog dejligt, at corona har taget 
noget positivt med sig. Mange 
i branchen mander sig op, så  
vores jobbank er fyldt med 
mange spændende og nye jo-
bopslag.

Men når det så er sagt, så 
har dette år været trist på 
FUT-fronten, alt er blevet aflyst 

Kære medlemmer
og rykket. Så på en eller anden 
finurlig måde, kan man vist 
godt rive 2020 ud af kalende-
ren fra FUT.

Alt er stadig usikkert, for nu 
når efteråret banker på døren, 
hvordan vil corona så udvikle 
sig. Ingen ved det, og det gør 
hele planlægningen af arrange-
menter svært.

På baggrund af dette har vi 
desværre været nødsaget til at 
aflyse dette års elevtur for byg-
gemarkedseleverne, som var i 
samarbejde med Odder fagsko-
le. Turen var planlagt til Bel-
gien. Men restriktionerne i Bel-
gien gør, at det ikke var muligt 
for vores leverandører at have 
besøgende elever.

Elevturen i Danmark for 
trælasteleverne har vi desværre 
også været nødt til at aflyse - på 
grund af corona. 

Årets generalforsamling bli-
ver også påvirket af corona- 
krisen. Vi har været nødsaget 
til annullere den fysiske gene-
ralforsamling og afholder den 
istedet som en virtuel gene-
ralforsamling. Det kommer til 
at foregå fra Metabos lokaler. 
Husk at du skal tilmelde dig 
den virtuelle generalforsamling 
- alle tilmeldinger til den fysi-
ske generalforsamling er slet-
tet. Se mere her i bladet på side  
4-5. 

Vi har netop nu fået kandi-
dater til dette års fagprøvepris, 
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Michelle Olsen 
Formand 

som er en stor del af vores ge-
neralforsamling. 

For andet år i træk skal vi 
også overrække Årets Lære-
pladspris, som sidste år gik til 
Stark Odense. Der er stadig 
plads til flere nominerede, så 
hvis du er elev og ønsker at give 
din arbejdsplads denne flotte 
gestus, så skal du ikke tøve med 
at indstille dem.

2021 bliver en hårdt fyldt 
kalender med alle de fede akti-
viteter, vi har måttet aflyse i år. 
Elevfesten, vores nye tiltag, som 
vi i bestyrelsen havde set utrolig 
meget frem til. Vi glæder os til 
at samle branchens elever til et 
brag af en konferencedag med 
spændende foredrag, network-
ing og læring om branchen. 
Hvis du er elev, så er det en 
unik mulighed for dig at ska-
be netværk i branchen, som er 
altafgørende for din fremtid i 

branchen.
Til slut vil jeg gerne give en 

stor kadeau for den forståelse, 
der har været i den givne situ-
ation.

Og fremtidigt håber vi på, at 
snakken falder på andet end 
Covid-19, og at vi kan se frem 
til, at alt forhåbentligt bliver, 
som vi havde det før Covid-19, 
og at de, som desværre mistede 
deres job, kan finde nye udfor-
dringer i vores jobbank. Vi gør 
i hvert fald, hvad vi kan for at 
kunne give jer nogle gode op-
levelser med de kommende ar-
rangementer.

www.hikoki-powertools.dk

 

NEW NAME
Hitachi Power Tools skiftede navn til  

Hikoki Power Tools d. 1. oktober 2018.

MORE POWER - 36V
Den nye teknologi hedder MULTI VOLT, og giver 36V bat-
terier med samme størrelse og vægt som 18V batterier.

MAX FLEXIBILITY
Det kraftige MULTI VOLT batteri kan anvendes til både 
18V og 36V værktøj. Et af markedets bedste, når det  

gælder kvalitet og levetid (minimum 1.500 opladninger).

3 YEARS WARRANTY
Også på batterier og ladere uden registrering.

36V Bajonetsav CR36DA

Excentrisk pendulfunktion

Meget ergonomisk

Skærer præcist og lynhurtigt - 
48 x 223 mm på under 6 sek.

ÅRS3VÆRKTØJ
GARANTI
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BEMÆRK:

Lørdag den 7. november afholder vi FUT Generalforsamling 2020 
virtuelt fra Metabos lokaler i Taastrup

Program

kl. 14.00  Velkommen
kl. 14.10  Indlæg fra Metabo
kl. 14.20 Præsentation af fagprøvenominerede – Trælast
kl. 14.40 Generalforsamling
kl. 15.15 Præsentation af fagprøvenominerede – Byggemarked
kl. 15.35 Uddeling af lærepladsprisen
kl. 15.45 Uddeling af fagprøvepriser
kl. 16.15 Tak for i dag og plantning af blodbøg

Dagsorden

1. Valg af dirigent 
2. Formandsberetning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Fremlæggelse af budget 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsen 
7. Valg af suppleant 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest  
den 19. oktober 2020 på mail mio@fut.dk

Kære medlemmer
Efter nøje og lang overvejelse 
har vi i bestyrelsen i FUT valgt, 
at vi i år ikke kan gennemføre 
en fysisk generalforsamling.

Vi finder det, ligesom med 
branche frokosten, ikke forsvar-
ligt at invitere så mange men-
nesker fra nær og fjern til et 
socialt arrangement. Samtidig 
ændres restriktioner nærmest 
dagligt og økonomisk kan det 
have konsekvenser både for 
FUT og medlemmerne at for-
søge at gennemføre arrange-
mentet.

Vi har i stedet valgt at gen-
nemføre generalforsamlingen 

Praktisk 
information 

Lørdag den 7. november 
2020
Livestreamning fra  
Metabos lokaler i Taastrup 
kl. 14.00-16.30
Tilmelding senest 19. okto-
ber på fut@fut.dk

Årets bedste 
læreplads

På generalforsamlingen 
skal vi også kåre årets bed-
ste lære plads i 2020. Vi har 
modtaget mange indstillin-
ger til prisen, som blev stif-
tet sidste år og uddelt for 
første gang. Sidste år vandt 
Stark Odense efter indstil-
ling af Kristine Vestergaard. 

Vi glæder os til at afsløre 
vinderen den 7. november.

Tilmeldinger afgivet til den  fysiske generalforsamling er slettet!  Du skal tilmelde dig på ny til den virtuelle generalforsamling.

Tilmeld dig den virtuelle 

generalforsamling senest  

den 19. oktober på  

fut@fut.dk

virtuelt. Vi er glade for, at vi har 
fået lov til at besøge Metabo og 
vil fra deres domicil livestreame 
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil kun 
indeholde normale formalier 
samt uddeling af fagprøve- og 
lærepladsprisen.

Hvis man som FUT medlem 
er indstillet til en pris - eller er 
pårørende - er der mulighed for 
at deltage online og der er mu-
lighed for at komme med kom-
mentarer, spørgsmål osv.

Da dette er helt nyt for os i 
bestyrelsen, er alle detaljer ikke 
på plads og vi håber på jeres 

forståelse herfor.
Bemærk: Man skal på ny 

tilmelde sig den nye virtuelle 
generalforsamling – dvs. er du 
tilmeldt den oprindelige, er til-
meldingen slettet og du SKAL 
tilmelde igen, hvis du vil del-
tage. 

Generalforsamlingen starter 
kl. 14 den 7. november 2020 – 
og man vil dagen før modtage 
et link, der bruges til at koble 
sig på arrangementet.

Dagsorden og program vil 
være som her på siden – med 
forbehold for ændringer.

Med forbehold for ændringer
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Fra Business College Syd, Mommark

De nominerede er fundet

Fagprøvepriser

Årets seks fagprøvepriser uddeles ved FUT Generalforsamling 
den 7. november hos Metabo

I år er det 20. gang, at vi ud-
deler denne pris for detail- og 
handelselever fra vores bran-
che. Det er kæmpe stort for 
FUT, at vi kan hylde vores skar-
pe elever i branchen og prisbe-
lønne deres gode arbejde med 
denne pris. 

Det er de to fagskoler, Han-
delsfagskolen Odder og Bu-
siness College Syd, der hver 
indstiller seks elever. Tre fra 
trælast og tre fra byggemarked. 
Lærerne fra de to fagskoler ind-
stiller eleverne på baggrund af 
deres fagprøver, eksamen samt 
deres engagement under deres 
skoleforløb. 

Herefter vil det være fag-
prøvekomiteen, som vurderer 
opgaverne og sammen finder 
frem til de seks vindere af fag-
prøvepriserne. 

Desuden bliver der ved no-
mineringen lagt vægt på, at 

fagprøven enten er løst på 
en spændende og anderledes 
måde, eller at den viser ny-
tænkning i enten problemfor-
mulering eller i bearbejdning 
og løsning af fagprøvens ind-
hold. 

Fagprøveudvalget bedøm-
mer de nominerede elever ud 
fra kun den skriftlige del af 
fagprøven, og der er på ingen 
måde dialog mellem udvalgets 
medlemmer, før deres vurde-
ringer er afleveret til udvalgets 
formand.

Ligesom ved eksamen bli-
ver udvalgsmedlemmernes 
bedømmelse foretaget ud fra 
nogle fastlagte kriterier – bl.a. 
hvordan opgaven er løst i for-
hold til problemformulering, 
stofbearbejdelse, brug af kilder, 
præsentation af stoffet m.v. 

De nominerede elever skal 
være medlem af FUT i deres 

elevperiode og deltage på FUT 
Generalforsamling for at kun-
ne modtage en fagprøvepris. 

Ud over æren medfølger der 
også et diplom og en pengepræ-
mie på henholdsvis kr. 10.000 
(1. plads), kr. 7.500 (2. plads) og 
kr. 5.000 (3. plads).

Fra Handelsfagskolen Odder

Trælast
Caroline Pasch 
Davidsen Odense 
Emne: NORD – Fremtidens bæ-
redygtige terrasse og facade

Ida Terkelsen Vangsgaard 
Bygma Hjørring
Emne: Salgsoptimering i træ-
lasthallen

Steffen Landmark 
Bygma Esbjerg
Emne: Kend din kunde
 

Byggemarked
Lærke Elva Christensen
Johannes Fog Vordingborg
Emne: Effektuering af Tøjafde-
lingen – Med henblik på Mascot 
og Mascot Smartstore

Emilia Mølgaard Lindberg
Bygma Viby J 
Emne: Introduktion af nyt pro-
dukt på SoMe

Frederik Alexander Engel 
Bygma Kolding
Emne: Online tøjshop

Trælast
Kamilla Meinertz Larsen
STARK Aarhus Havn
’Forøgelse af omsætningen hos 
murerne’

Laura Amalie Ejlerskov Poul-
sen
XL-BYG Knud Larsen Bygge-
center 
’Maksimal isolering på minimal 
plads’

Simon Asmussen Frees
STARK Skanderborg 
’Markedsføring hos selvbyg kun-
der’

Byggemarked
Magnus Krag Bonderup
XL-BYG Tømmergården Fjerrits-
lev
’Et grønnere valg – Robotplæne-
klippere’

Kirstine Pode Vestergaard
Stark Odense
’Fokus på arbejdsmiljø’ – Støvsu-
gere og personlige værnemidler

Gustav L. S. Paustian
Davidsen Høruphav
’Byt til nyt’ – arbejdsbukser til 
genanvendelse

Nomineret til fagprøvepriserne er...

De 12 nominerede til Fagprøve
prisen er fundet. Ved årets 
generalforsamling afsløres 

det, hvem der løber med 
fagprøveprisernes  
1., 2. og 3. plads.



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. december 2020.

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

ELEVDAGELEVDAG
GRATISGRATIS

Nyt initativ
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Pladerne blev hans (træ)last
Tekst og foto af Bo Louring

Porten til forpladsen glider 
langsomt og majestætisk op be-
tjent af denne artikels hoved-
person.

Klokken er 09.30 en smuk 
lørdag i august, hvor turen er 
gået til Horsens. Den impone-
rende mørke bygning fra 2018 
på 18.000 m2 på Orionsvej 5 
fylder hele forruden. ‘Du er 
ankommet til DLH’, siger min 
GPS.

Det hele startede med en 
fætter for Lars Kragelunds ved-
kommende. Fætter Per Nielsen 
var i 1982 sælger for Aalborg 
Tømmerhandel, der var ejet af 
Det Danske Trælastkompag-

ni import og distribution A/S 
(DDT).

Per fortalte, at DDT søgte en 
elev, så beskeden til Lars var at 
tage fat i Kim Nielsen, som var 
forvalter på DDT’s lager i Sven-
strup. Efter mødet skulle Lars 
sende en håndskrevet ansøg-
ning til direktør Koch i DDT på 
Park Allé i Aarhus.  

Lars startede med at være det 
første år på lageret i Svenstrup, 
herefter tre måneder i Silvan 
Aalborg, senere tre måneder i 
Aalborg Tømmerhandel og re-
sten af læretiden på kontoret i 
Aarhus. 

- Da jeg er født og opvokset i 
Gug ved Aalborg, var det jo lige 
i nabolaget og på min hjemme-

bane, fortæller Lars, som nu er 
58 år og still going strong.

- I 1984 blev jeg fastansat 
som intern salgsassistent på 
kontoret i Park Allé, hvor der 
var dresscode. Det betød, at 
jeans ikke var en del af påklæd-
ningen, men skjorte, slips og 
herrebenklæder hver eneste 
dag. I 1985 flyttede vi til Søren 
Frichs Vej, hvor Trælastafde-
lingen kom til at ligge på første 
sal, og ‘Diverse- afdelingen’ lå i 
stuen. Et frygteligt navn til en 
afdeling, der handlede med 
plader og krydsfiner. DDT-kon-
cernen omsatte dengang for ca. 
900 mio. kr., så der er sket en 
enorm positiv udvikling siden, 
smiler Lars. 

- Jeg fik firmabil i 1987 og 
kom på landevejen i det syd- og 
sønderjyske område, altså syd 
for landevej A 15. Jeg besøgte 
primært tømmerhandlere og 
enkelte byggemarkeder helt 
frem til 1995. Det var helt nor-
malt, at man sov på hotel, hvis 
man var langt væk hjemmefra 
f.eks. i Esbjerg eller Sønderborg. 
Dagligdagen var kundebesøg 
de fire første dage i ugen, så 
fredagene skulle tilbringes på 
kontoret. En arbejdsdag bestod 
af 4-6 kundebesøg, og de me-
get vigtige rejserapporter skulle 
dagligt sendes til kontoret med 
det kongelige danske postvæ-
sen. Efter hvert besøg skulle der 
derfor indtales en rapport på 

Lars Kragelund, tidligere bestyrelsesmedlem og senere formand i 
FUT, har viet sit liv til træpladernes verden og heri skabt sig en flot 
karriere, et omfattende netværk samt venskaber i ind- og udland. 

Fra frø til øverste hylde

Lars på sit kontor sammen med FUT og Aab.
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min lille diktafon. Nogle sælge-
re kunne forfatte vildt lange be-
skrivelser af besøget, især hvis 
der ikke var blevet solgt noget, 
og enkelte sælgere prioriterede 
hver gang at nævne, hvad der 
var blevet solgt på besøget. Dis-
se indtalte kassettebånd blev 
lagt ned i en lille kuvert med 
fortrykt navn og adresse på 
DDT, og frimærkerne havde jeg 
med i min pung. På kontoret 
sad sekretær Lise Østergaard 
og renskrev rapporten på et ark 
A4 papir, der efterfølgende blev 
rundsendt i ‘Diverseafdelingen’, 
beretter Lars.

Startede egen  
import i Ditas
Med en solid ballast blev Lars 
ansat i Ditas i 1995. Denne 
gang var det hans netværk, der 
havde aktiveret henvendelsen, 
og kontakten blev skabt mel-
lem Ditas og Lars. 

Ved du, hvorfor du fik henven
delsen, og var du i tvivl, om du 
kunne klare de udfordringer, du 
mødte?

- Ja, man er altid spændt på 
opgaverne og nogle gange lidt 
usikker på, hvilken vej man skal 
gå for at nå sine mål. Aktionæ-
rerne, specielt konsulforretnin-
gerne, og ledelsen ønskede, at 
Ditas selv importerede kryds-
finér og plader og ikke gennem 
de traditionelle lagerførende 
grossister. Min rolle blev at 
påbegynde hele den proces. 
Der skete samtidig det, at DLH 
startede byggemarkedskæden 
Woody i Danmark. Det ud-
møntede sig i en slags ’boykot’ 
af DLH fra Ditas’ side. Denne 
markedsudvikling betød, at 
processen med egenimport 
blev speedet voldsomt op. Mine 
tidligere indkøbskontakter blev 
aktiveret, og processen kom i 
gang lynhurtigt. Jeg skulle na-
turligvis klare alle funktioner 
selv: Finde leverandører over 
hele verden, prisforhandlinger, 
havneanløb, handelsomkost-
ninger, valutakøb, forsikring, 
lagerleje og logistik – meget 
omfattende, men lærerigt. Det 
var også vigtigt at få så mange 
medlemsforretninger med som 

muligt. Faktureringssystemet 
og dokumenthåndteringen var 
slet ikke tidssvarende eller på 
plads i Ditas. Det resulterede i, 
at den første ordre, jeg fik i hus, 
måtte skrives på skrivemaskine 
med tre kopier. Ordren var for 
øvrigt på 12 baller Østen kryds-
finer til Knud Hansen ved Led-
reborg Tømmerhandel i Ros-
kilde. Ditas blev efterhånden 
en torn i øjet på DLH og DDT, 

da Ditas med aktionærernes 
enorme indkøbsvolumen efter-
hånden blev den amerikanske 
krydsfinérproducent Louisiana 
Pacific’s største kunde i Europa. 
Største varegruppe var kon-
struktionskrydsfinér. Efterhån-
den fik vi også it-systemet op 
at stå, og der blev ansat flere 
medarbejdere til at hjælpe mig. 
I de fire år, jeg var i Ditas, nåede 
vi en omsætning på et trecifret 

millionbeløb, så den udvikling 
var jeg stolt af og glad for. 

Havde du mange rejsedage i 
disse år?

- 100 rejsedage om året er 
hårdt og anstrengende for ens 
helbred og familie. Vores datter 
Karoline var på det tidspunkt 
3-4 år, så efter 2-3 ugers rejse 
i USA kunne hun ikke kende 
mig, når jeg kom hjem. Det var 
lidt hårdt at opleve. Min kone, 
Ellen, og jeg har fire børn: Kas-
per på 34 år, Karoline på 25 år, 
Frederikke på 22 år og Mathil-
de på 19 år.

- På en af mine ture til USA 
havde jeg fornøjelsen at have 
Ditas’ bestyrelse med. Det blev 
en spændende tur med gode 
sjove historier og dejlige min-
der. Den tur har virkelig givet et 
unikt netværk, som jeg har haft 
stor gavn af i mange år. Stor tak 
til Flemming Hansen, Grøn-
vold og Schou, Poul Davidsen, 
Davidsen, Lars Hahn, PH Træl-
ast, Peter Guldgager, Nykøbing 
Sjælland og Bjørn Dahl fra Led-
reborg for en god tur, et stærkt 
venskab og netværk.

Indkøbschef i DDT
- I 1999 blev jeg spurgt, om jeg 
ville tilbage til DDT som ind-
købschef. Det sagde jeg ja til, da 
jeg gerne ville tilbage til DDT 
og så frem til at få min gamle 

Fortsættes næste side

Krydsfiner er en stor artikel i DLH.

Det enorme overdækkede læsseområde.
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A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

ven og kollega Niels Henriksen 
som chef. Niels og jeg har altid 
gået godt i spænd sammen. Jeg 
begyndte i august, og i septem-
ber sagde Niels op efter 30 år 
i DDT. Niels havde fået et job 
som direktør ved Aalborg Træ 
og Finér. Det var en mavepu-
ster af format. Den havde jeg 
ikke set komme.

I DDT havde jeg også mange 
rejsedage primært til USA, Ca-
nada, Rusland og Østeuropa. I 
Østeuropa var der virksomhe-
der og leverandører, som jeg 
aldrig havde arbejdet med før, 
så det var helt nyt og spænden-
de for mig. I USA var jeg stadig 
på hjemmebane. Min tid i DDT 
blev kun på et års tid, da jeg fik 
et tilbud fra DLH om at blive 
salgschef i Hedensted.

Vi flytter til Hedensted
- Denne beslutning blev ta-
get, da DLH gennem et stykke 
tid under min DDT-tid havde 
spurgt, om jeg ville tilbage til 
dem. Det ville jeg gerne. På da-
værende tidspunkt boede min 
familie og jeg i Støvring, men 
vi syntes – af hensyn til fami-
lien og børnenes skolegang – at 
nu var tiden moden til at ryk-

ke teltpælene op. Jeg begyndte 
ved DLH i november 2000 som 
salgschef i vest, men vi flyttede 
dog først i april 2001. I et halvt 
år kørte jeg 154 km til arbejde 
hver vej; det var strengt. 

DLH var lidt old fashioned 
og havde dengang både træ-
last og plader i sortimentet. Jeg 
syntes, der var nok at tage fat 

i og forandre. Vi fik f.eks. sat 
kundeaftaler om kvartalspriser 
i søen, da kunderne inden disse 
prisaftaler kunne ringe til tre 
forskellige personer i firmaet 
og få tre forskellige priser, lige-
som møder og andre events og 
aftaler kom i Outlook. Vi blev 
sørme helt elektroniske. Vi hav-
de afsindigt travlt i de år, og det 

hele buldrede af sted i de glade 
nuller. 

I maj 2004 flyttede DLH do-
micil til Kolding Havn, da hele 
ideen var at forbedre logistik-
ken og få godset ind direkte i 
hallerne fra skibene. Vi fik jo 
anløb af skibe med trælast og 
plader fra hele verden. Årene 
fra 2004 til 2008 var nogle af 

Fortsat fra side 9

Der er fart på DLH og Lars.
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de bedste, vi har oplevet i DLH. 
I 2005 blev jeg forfremmet til 
salgschef for hele Danmark.

Hvad betød finanskrisen for 
DLH?

- Finanskrisens grimme an-
sigt viste sig i 2008. Vi kæmpe-
de med næb og klør som alle 
andre i verden. Det var utroligt 
svære år lige efter, vi havde haft 
vildt travlt. Lige op til finanskri-
sen havde DLH solgt Træ og 
Byg-forretningerne til Opti-
mera. Heldigt for DLH, men 
mindre heldigt for Optimera. 
Trælastafdelingen i DLH blev 
nedlagt i 2009.

Fyret og ansat på 
samme dag 
- På grund af store struktur-
ændringer sat i søen af ny 
CEO Kent Arentoft og Ole Juul 
Kirkeby som landechef i Dan-
mark blev jeg desværre opsagt 
i DLH i oktober 2010. Jeg hav-
de lige lukket en stor ordre på 
40 containere terrassebrædder 
til en stor kunde, så opsigelsen 
var meget overraskende og en 
kæmpe skuffelse for mig. Den-
ne ubehagelige oplevelse sad i 
kroppen længe, og reaktionen 
kom først efter et stykke tid. 

Samme dag, jeg var blevet 
afskediget fra DLH, var jeg på 

Skanderborghus til middag 
med DLH’s største konkurrent 
Nordisk Plade Import (NPI) – 
det gik næsten for hurtigt.

Den 1. januar 2011 startede 
jeg som salgschef i NPI i Løs-
ning, tæt på hjemmet heldig-
vis. Efter syv år i NPI havde vi 
udvidet kundemassen og øget 
omsætningen betragteligt.

I foråret 2018 bliver jeg kon-
taktet af DLH, som var i gang 
med en genopbygningsfase. Fir-
maet havde været i gennem en 
voldsomt rutsjetur fra at være 

verdensomspændende firma 
med omkring 4000 medarbej-
dere til at være et dansk firma 
med 30 ansatte. Jeg mærkede 
efter og fandt ud af, at mit hjer-
te stadig bankede for DLH. Ud-
fordringen med at være med til 
den genopbygning af mit gamle 
firma kunne jeg ikke modstå.

I dag er jeg en del af ledelsen 
som salgsdirektør.

Netværk via FUT
Lars blev som elev automatisk 
meldt ind i FUT, og DDT betal-

te for medlemskabet. Kim Niel-
sen, en tidligere DDT-kollega 
til Lars, sad i FUT’s bestyrelse, 
så det var helt naturligt for alle 
i DDT at være i FUT. Lars var 
med på sin første FUT stortur 
i 1993 i Fjernøsten. Det var en 
kæmpe oplevelse, hvor Morten 
Bergsten og Steffen Lavgesen 
var rejseledere. Efter turen i 
1993 blev Lars opfordret til at 
stille op til bestyrelsen i FUT. 
Bestyrelsesarbejdet varede i 

Fortsættes næste side

Alt er naturligvis mærket korrekt op.
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A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

Mommarkvej  374 ·  6470 Sydals  ·  Te l . 7342 5525 ·  www.bcsyd.dk

Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.

Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og char-
merende detaljer vidner stadig om den tid.
Det giver en helt speciel atmosfære. Den kan ikke beskrives,
den skal opleves!

Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov,
når vi tilrettelægger kurserne, så det du lærer bliver direkte anvende-
ligt i virksomheden.

Gennem vores tætte samarbejde med branchen sikrer vi ”at have
fingeren på pulsen”, og vi afholder blandt andet kurser i

• Salg
• Teambuilding
• Coaching

• Ledelse
• Space Management
• Økonomi

• Logistik
• Indretning
• Produkter

Har du også
kastet din 
kærlighed på
bygge-
branchen?

TRÆLAST annonce2006-07  21/12/06  12:48  Side 1

Fortsat fra side 11

seks år, hvor de sidste tre år var 
som formand. Via de mange ar-
rangementer og ture med FUT 
fik Lars gennem årene skabt et 
kæmpe netværk, som han til 
stadighed drager nytte af. 

Fremtiden
- Min fremtid er i DLH, og jeg 
glæder mig til mange år sam-
men med mine dejlige kolleger 
og til den spændende opbyg-
ning og udvikling, vi er i fuld 
gang med. Jeg har et godt hel-
bred, en hustru med en god 
pension, spiller lidt golf med 
handicap 32, elsker at lave mad, 
har en dejlig familie, ser meget 
sport og holder med Aab, Chel-
sea og Real Madrid, så hvad kan 
man forlange mere?

Dagen sammen med Lars 
slutter med, at porten glider 
langsomt og majestætisk i – 
igen betjent af hovedpersonen 
– og DLH-bygningen bliver 
mindre og mindre i min bag-
rude. 

DLH har i skrivende stund 
mere fart på end porten......

DLH A/S ejes af det norske 
selskab Treschow Fritzøe 
AS og det svenske selskab 
Ljunghold AB.

Treschow Fritzøe AS ejer 
100% af Fritzøe Engros AS 
i Norge samt Ceos AB og 
Skivspecialisten AB i Sveri-
ge. Sammen med Ljunghold 
AB ejes ligeledes Ljungberg 
Fritzøe AB i Sverige. Den 
samlede omsætning for 
disse virksomheder udgør 
ca. 1900 MNOK i 2019. Med 
DLH forventes gruppen at 
omsætte for 2500 MNOK i 
2020. 

De 4 selskaber beskæfti-
ger sig overvejende med 
import og distribution af 
træbaserede pladeproduk-
ter og er markedsledende i 
Skandinavien.

www.fritzoe.no

MDF plader i stakkevis.
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FORLAG · REKLAME · WEB 

Sundt indeklima med ludbehandlet loft

Flot og færdigmalet træbeklædning

Miljøvenlig træimprægnering

Byg hvad du vil med sibirisk lærk

Byg eksklusivt og stilfuldt med ceder

Miljørigtig, lys træbeskyttelse

Vi leverer også:
C-18/C-24 konstruktionstræ. Reglar.
T-1 lægter. 1 på 2 beklædning.
Fuldt trykimprægneringsprogram.
Traditionel trælast. Brandbeskyttelse 
(Woodsafe) af diverse træsorter.

Södra Timber A/S
Frydenborgvej 27 K
DK- 3400 Hillerød
t +45 4848 8200
f +45 4848 8264
sodra@sodra.dk
www.sodra.dk

Leverandør af
Peetz-serien:

4848 8200
www.sodra.dk

PLUS
XTERIØR
PRECOLL

 LARIX
 CEDER

 SIOO

SodraTELE-okt09.indd   1 20/11/09   11.28

Her kunne 
DIT 

logo være..!

Af Christian Bisgaard og Ole Svensson

19 friske træmænd m.m. mødte op til træffet. Vejret var fint, og der 
kom ingen regn, som sidste år, hvor sluserne åbnede sig, og alle blev 
våde. Humøret var i top.

Efter præmieoverrækkelsen spiste vi en dejlig wiener schnitzel 
med tilbehør og en kop kaffe. Herefter gik træsnakken m.m. 

(NB. Når jeg sidder og skriver nærmest flaget hul 7, kan jeg sige, at jeg 
d.d. 25/820 har lavet hole in one på samme hul, hvor Chr. Bisgaard 
var med. Det skulle have være lavet i går)

Trætræf på golfbanen anno 2020
’Trætræf på golfbanen’ blev i år afviklet den 24. august. 
Læs her referatet fra de to arrangører

Det andet foto er fra 9. green fra venstre: Harding Skovgaard, tidl. Stark, 
Christian Bisgaard, tidl. Stark Holbæk, Bjarne Tirsgaard, Stark Ishøj, Per 
Andreasen, tidl. Stark/Fog.

De 5 vindere er fra venstre: John Friis, Michael Arent, Bjarne Olsen, Kim Berg 
og Erik Ravn.

Individuelt
Nr. 1. Erik Ravn, Nordkystens 
Tømmerhandel med 37 P
Nr. 2. Kim Berg, Copenhagen 
Hardwood med 37 P
Nr. 3. John Friis, tidl. Stark Hol-
bæk med 37 P 
(placering er efter hcp.)

Vinderholdet blev
John Friis, tidl. Stark Holbæk 
med 37 P
Bjarne Olsen, BP Vinduet med 
29 P
Kim Berg, Copenhagen Hard-
wood med 37 P
Michael Arent, Øbro Træ med 
28 P 
= total 131 P (en flot score)

Nærmest flaget hul 7
Erik Ravn, Nordkystens Tømmerhandel med 6,30 meter.
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Ny i FUT Erhvervsklub

HIKOKI Power Tools er det nye Hitachi
Hitachi/Hikoki har mere end 70 års erfaring med produktion af 
stærkt elværktøj og er en del af Koki Holding med 8,4 mia.kr i om-
sætning. Hikoki producerer, ud fra japansk ingeniørkunst, både 12 
V, 18V og 36V akkumaskiner samt stærke 230V bulderbasser.

Og vi er glade for at komme i selskab med fremtidens unge tøm-
mermænd.

Jan Søndergaard
HIKOKI Power Tools A/S
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Medlemstur 2021
Vi håber stadig, at vi kan 
gennem føre medlemsturen 
til Norge i foråret 2021
I samarbejde med en række leverandører er 
vi ved at sammensætte en spændende tur. 

Når vi har detaljer på plads, vil vi melde 
det ud på Facebook og på LinkedIn – så følg 
med for at få besked, når der er nyt om tu-
ren.

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

ØT Gruppen ansætter erfaren 
branchemand som ny adm. direktør

Københavns Gulvcenter solgt 
til erfarne branchefolk
Østerbro Tømmerhandel har 
pr. 1. juli 2020 solgt aktiviteter-
ne i Københavns Gulvcenter til 
Thomas Broe Larsen og Ole G. 
Svendsen. Alle medarbejdere 
fortsætter under daglig ledelse 
af salgsdirektør Frank Kihlgast.

Thomas Broe Larsen kom-
mer med en solid erfaring i 
branchen senest som salgschef i 

Scandinova, hvor han har været 
ansat i 19 år. Ole G. Svendsen 
er født og opvokset i gulvsliber 
branchen.

Siden Østerbro Tømmer-
handels overtagelse og opstart 
af Københavns Gulvcenter i 
december 2018 er aktiviteten 
mere end fordoblet. De nye eje-
re har til hensigt at udbygge og 

Niels Vergmann har afløst Peter 
Klindt Jørgensen som ny adm. 
direktør. Peter Klindt Jørgensen 
er stadig med i direktionen, 
men er skiftet til sin oprinde-
lige funktion som økonomi-
direktør, nu med reference til 
Niels Vergmann.

Niels Vergmann, 53 år, er 
udlært i branchen og kommer 
med 35 års solid brancheerfa-
ring, de seneste 5 år som direk-
tør i XL Møens Tømmerhandel, 

tidligere bl.a. også stillinger hos 
A. Rindom og Sundolitt. Niels 
har således solid erfaring fra 
‘alle sider af bordet’ i branchen.

ØT Gruppen, der består 
af Østerbro, Søborg, Vejby og 
Hornbæk Tømmerhandel samt 
Københavns Listefabrik.

ØT Gruppen har de seneste 
5 år fordoblet aktiviteten både 
på omsætning, resultat og antal 
medarbejdere, og første halvår 
af 2020 har slået alle tidligere 
rekorder på aktivitet. Derfor er 
tiden inde til en markant styr-
kelse af ledelsen med en adm. 
direktør, der er driftsorienteret, 

nærværende og tilstedeværen-
de i forretningerne.  

Peter Klindt Jørgensen vil 
fremover koncentrere sig om at 
fokusere på økonomi, regnska-
ber, administration og søster/
datterselskaber m.m.

Allan Lundberg vil fortsat 
være en aktiv del af virksom-
heden med særlig fokus på 
salg, køb, kundepleje og service, 
med tiden dog nok i lidt mindre 
omfang end hidtil.

sætte yderligere turbo på den-
ne positive udvikling.

Københavns Gulvcenter fort-
sætter pr. 1. juli i et selvstæn-
digt selskab med samme navn.

ØT Gruppen og Københavns 
Gulvcenter vil videreføre et 
tæt partnerskab på relevante 
udvalgte områder i forhold til 
kunder og indkøb m.m.
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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-

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

Gratis  foredrag

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
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ttVIS IONÆRT HÅNDVÆRK 
UD VINDUER

  

 

www.hjalmarwennerth.dk
TEGL

STENSIKKER KVALITET

Praktiske oplysninger

Den 4. marts 2021 hos
DLH Horsens, Orionvej 5, 8700 Horsens

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

Vi byder på lidt kaffe, let mad samt drikkelse.

Tilmelding til Bo Louring – blo@fut.dk. 
HUSK at angive hvilken dag du vil deltage.

Lidt om Kim Babbel

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

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

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

Få helsides  
annonce i  

FUT blad nr. 1/2021  
til halv pris:

Nu kun 2500 kr.Nu kun 2500 kr.

Kontakt  
Christian Lyng på 

chl@fut.dk
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Nu har du en enestående chan-
ce for at besøge en fjern del af 
verden og få en oplevelse for li-
vet. Turen til Sibirien var oprin-
deligt planlagt i 2020, men blev 
udsat pga. Covid-19. Den nye 
dato er 8.–18. september 2021 
og turen bliver naturligvis kun 
gennemført, hvis sikkerheden 
er i orden.

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

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.

Frilandsmuseet Taltsj, der ligger 
mellem Irkutsk og Baikalsøen.

Ta’ med til Sibirien i 2021
FUT stortur går til Sibirien, hvor vi skal en tur i skoven, besøge savværker og tale  
med eksperter inden for limtræ og krydsfiner. Turen bliver lærerig, social og unik.  
Turen arrangeres i samarbejde med Bergsten Timber og Bergsten Timber International

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.
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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.

Baikalsøen. 

Znamensky klostret i Irkutsk.
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Kazansky katedralen i Irkutsk.
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Vil DU være med?
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 flere 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. 

Geografisk 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 Michelle Ol-
sen på mio@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. fire 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. 
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