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Årets sidste FUT-blad er ensbetydende med, at året går på 
hæld, og vi med hastige skridt nærmer os julen. Dermed er 
årets generalforsamling & 60 års jubilæum, som blev afholdt i 
samarbejde med Aalborg Portland A/S, nu vel overstået. I den 
forbindelse vil FUTs bestyrelse og undertegnede endnu engang 
gerne takke Aalborg Portland for deres værtsrolle ved FUTs 
jubilæumsfest.

En stor tak skal der også lyde til alle de medlemmer, der 
valgte at fejre dagen sammen med os i Aalborg. Håber I havde 
en super fantastisk dag!

FUTs bestyrelse og undertegnede vil gerne takke for den ar-
bejdsindsats og det samarbejde, som de afgående bestyrelses-
medlemmer, Søren Kroer og Glenn Johansen, har ydet FUT 
gennem de sidste 4 år. De har på hver deres måde givet et 
aftryk i FUT. Samtidigt siger FUTs bestyrelse god dag til to nye 
medlemmer, Morten Hansen og Tim Rasmussen. Jeg ser der-
med frem til at bringe FUT videre i det kommende funktions 
år med den nykonstituerede bestyrelse.

FUT vil stadigvæk satse på at arrangere sociale og faglige ar-
rangementer i 2012. Vi bestræber os på at arrangere arrange-
menter, der har vores medlemmers interesse, så de derved får 

lyst til at deltage. FUT skal hele tiden være på forkant med 
udviklingen, så I medlemmer vælger at bruge jeres kostbare 
fritid på vores arrangementer. Derfor vil jeg gerne opfodre alle 
de medlemmer, der har ideer til nogle spændende arrangemen-
ter, til at kontakte os. 

Håber meget, at FUT vil få en stor opbakning på Danmarks 
turen 2012. Læs mere om denne spændende tur og tilmelding 
her i bladet. Få nu alle jeres elever og nyansatte meldt på til 
denne forrygende tur! 

En stor tak til alle FUTs samarbejdspartnere. Tak for samar-
bejdet i det forgangne funktionsår, ser frem til at kunne for-
sætte samarbejdet i det nye år.

Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer og deres familie en 
glædelig og velsignet jul og et godt nytår!

 Med venlig hilsen

 Michael B. Jakobsen
 Formand 
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I bestyrelsen arbejder vi på højtryk på at strikke 
en stortur sammen til Vietnam. 

Turen kommer til at ligge i september 2012. 

Vi vil, når vi har mere om turen, lægge infor-
mationer ud på hjemmesiden www.fut.dk. 

Så hold øje med hjemmesiden og blad nr. 1, 
der udkommer i februar. 

Glæd jer og hold september fri :-)

FUT stortur 2012
– Vietnam 
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Så er det blevet tid til den traditionsrige 
Danmarkstur for elever og nye i bran-
chen, men du er som medlem af FUT 
selvfølgelig altid velkommen til at delta-
ge i vores arrangementer og dermed også 
Danmarksturen.

Turen i år vil foregå i Nordjylland, hvor 
vi skal på besøg hos Troldtek og se de 
mange muligheder, der fi ndes med aku-
stik. Vi besøger også Palsgaard Træ, der 
producerer spærtræ. 

Herefter går turen videre til Rold Skov 
savværk, hvor vi skal se deres produktion 
og høre om opskæring af træ. Vi lægger 
også vejen forbi listefabrikken Hornbæk 

Trævarefabrik for at se og høre mere om 
alle deres forskellige lister. 

Og sidst, men ikke mindst, skal vi be-
søge Knauf Danogips og se den spænden-

de produktion af gips. Ud over de mange 
faglige arrangementer vil der om aftenen 
være sociale oplevelser… J 

Vi synes selv, at det er et spændende 
program, men en af de vigtigste ting ved 
turen er de sociale relationer, som du her 
får mulighed for at skabe på tværs af geo-
grafi en og arbejdsrelationerne. 

Mange gode langvarige kammeratska-
ber er skabt gennem årene på disse ture, 
så skynd dig ind til din chef og bed ham 
om at sende dig på denne tur, for der er 
ingen tvivl om, at du kommer tilbage 
som en bedre medarbejder med en større 
viden og gode erfaringer.

Danmarkstur 2012
Inspirationstur for elever og nytilkomne i branchen. 
Denne gang tager vi til Nordjylland i perioden 
tirsdag den 28. februar til torsdag den 1. marts 2012

Foreløbigt program:
Der vil være opsamling på Fredericia Banegård kl. 7.30 (præcis)

Tirsdag den 28. februar

• Vi kører med bussen fra Fredericia med retning mod Troldhede.
• Virksomhedsbesøg hos Troldtekt kl.9.30.
• Bussen forsætter mod Palsgaard Træ i Hampen kl. 12.00.
• Virksomhedsbesøg og rundvisning.
• Transport til og indlogering på et vandrehjem i Århus.

Onsdag den 29. februar

• Vi kører til Rold Skov savværk, hvor der vil være rundvisning.
• Herefter forsætter vi til Hornbæk Trævarefabrik i Randers
• Transport til et vandrehjem i Hobro.

Torsdag den 1. marts

• Bussen kører os til Knauf Danogips i Hobro, hvor der vil være rundvisning.
• Herefter kører vi mod Fredericia banegård.

FAKTA:

Dato: 
Tirsdag den 28. februar 
til torsdag den 1. marts 2012

Mødested: 
kl. 7.30 (præcis) på
Fredericia Banegård
Jernbanegade 2B, 7000 Fredericia

Målgruppe:
Alle FUT-medlemmer, men 
specielt velegnet for nye elever 
i branchen. Husk alle elever har 
GRATIS medlemskab af FUT i 
hele deres læretid.

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer. Ved 
udeblivelse eller afbud efter til-
melding sendes en faktura på kr. 
1000 til dig via din arbejdsgiver.

Tilmelding: 
Bindende tilmelding senest den 
1. februar 2012 

Yderligere information: 
Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dk

Træ

Fra FUT elevtur 2011, der gik til Norge med 
A. Rindom.
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TILMELDINGSKUPON
FUTs elevtur i Danmark 2012
(Udfyldes med blokbogstaver)

Fulde navn:

FUT-medlemsnr.: (se evt. bag på bladet)

Privatadresse:

Privat tlf.:   Mobil tlf.:   Privat email:

Firmanavn:

Firmaadresse:

Firmatlf.:    Direkte tlf.:   Firma email:

Jeg ønsker at deltage i FUTs grupperejse i Danmark i perioden 28. februar - 1. marts 2012
i henhold til rejsebeskrivelsen på modstående side.  

® Jeg er ryger  ® Jeg er ikke-ryger

® Jeg accepterer eventuelle nødvendige ændringer af detaljer i rejseprogrammet

Evt. bemærkninger: ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Dato:   Underskrift:

Hele denne side (gerne i kopi) sendes snarest og senest 1. februar 2012 i lukket kuvert til:

FUT c/o Trælasthandlerunionen · Egebækgård, Egebækvej 98 · 2850 Nærum

OBS: Tilmeldingsfrist 1. februar 2012
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ROT har sat 
gang i salget

Af Tom E. Kampman

Boligjobordningen, som blev indført af 
den tidligere regering i juni, og som giver 
private fradrag for håndværkerregninger, 
har ført en omtumlet tilværelse. Da den 
nuværende regering trådte til, var der 
tale om at fjerne ordningen helt igen, 
men nu fortsætter den foreløbig næste år 
ud, hvor en støtteordning til energireno-
vering i stedet træder i kraft.

- Vi vil lave en glidende overgang, så 
mestrene ved, hvad de har at rette sig ef-
ter, så de ikke står uden ordrer, siger den 
nye erhvervs- og vækstminister Ole Sohn 
(SF).

Mens det i Danmark altså er usikkert, 
hvad private i fremtiden kan søge om 
fradrag til, når det gælder vedligeholdel-
sesarbejder, har ordningen med fradrag 
for håndværkerudgifter nu gennem tre år 
udviklet sig til en succeshistorie på den 
anden side af Sundet.

Farvel til sort arbejde
I Sverige giver den såkaldte ROT-ord-
ning mulighed for skattefradrag på op til 
50 % af håndværkerudgifterne, dog højst 
50.000 svenske kroner. Ifølge en under-
søgelse, der er lavet af Sveriges Bostads-
fi nansieringsaktiebolag (Sbab), mener 
95 % af de adspurgte, at det er “godt” el-
ler “meget godt”, at ordningen er blevet 
gennemført.

- Vi kan se tydeligt se, at ordningen har 
haft en effekt på salget i byggemarke-
derne. Det har betydet, at branchen ikke 
har mærket fi nanskrisen på samme måde 
som andre lande, siger Ulf S. Gustafsson, 
der er direktør for Sveriges Bygg- och 
Järnhandlareförbund i Sverige.

Skepsis i starten
Selv om der i dag stort set er bred enig-
hed om, at ordningen i Sverige har haft 

en stor effekt på byggeriet, var der man-
ge kritiske røster fremme, da ordningen 
skulle indføres for tre år siden.

- Der var mange pessimister, og det 
var især håndværkerne, der var de mest 
kritiske. De var nervøse for, at ordningen 
skulle udvikle sig til for meget bureau-
krati, men alle kan godt mærke nu, at det 

har været et boost for byggeriet, fortsæt-
ter direktøren.

Ordningen har betydet, at der bli-
ver udført markant mindre sort arbejde 
i Sverige, og det betyder på den anden 
side, at staten også får indtægter hjem i 
form af moms og afgifter.

I Danmark er det stadig usikkert, om Boligjobordningen fortsætter 
efter 2012. I Sverige har en lignende ordning både sat gang i byggeriet 
og bremset sort arbejde. Direktøren for Trælasthandlerunionen-TUN 
anbefaler, at politikerne kigger over på den anden side af Sundet

Fo
to

: M
ik

ae
l S

tå
ln

ac
ke

.



7

- På et år bliver der udbetalt godt ni 
milliarder svenske kroner i fradrag, men 
de penge er med til at skabe nye arbejds-
pladser og dermed også fl ere skatter og 
afgifter til statskassen, pointerer Ulf S. 
Gustafsson.

For lille fradrag
I Danmark er beløbsgrænsen på håndvær-
kerfradraget 15.000 kr., og beløbets stør-
relse bliver angivet som en af grundene 
til, at ordningen endnu ikke har haft den 
store effekt på byggeriet herhjemme.

- Vi oplever et stigende salg blandt vo-
res medlemmer, men det kan slet ikke 
måle sig med den effekt, som fradraget 
har haft i Sverige. Der rykker det på en 
helt anden måde, mener direktør Palle 
Thomsen fra Trælasthandlerunionen-
TUN.

Palle Thomsen mener også, at usikker-
heden omkring ordningen i Danmark har 
betydet, at mange private er tilbagehol-
dende med at kaste sig ud i nye håndvær-
kerprojekter.

- Det er ødelæggende for erhvervslivet, 
at en ordning som denne det ene øjeblik 
skal fjernes og det næste øjeblik alligevel 
fortsætter. Det er vigtigt for alle at vide, 
hvad man har at holde sig til. I Sverige 
har det været vigtigt, at der ikke har væ-
ret den samme usikkerhed om fradraget, 
og det er noget, de i høj grad kan mærke 
på byggeriet derovre, slutter Palle Thom-
sen.

Den svenske ordning
ROT står for Reperation, Ombyg-
ning og Tilbygning.

Den svenske ROT-ordning giver 
fradrag for arbejdsløn til service 
og vedligeholdelse på bopælen. 
Man skal have været bosat i det 
hjem, hvor arbejdet skal udføres, 
eller bruge det som fritidsbolig. 
Desuden skal man være ejer af 
boligen. 

Der gives fradrag for 50 % af ud-
gifterne, dog højst 50.000 kr. per 
år for hver person i husstanden.
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Formandens beretning 

Tak for ordet! 

Endnu et år er passeret i FUTs historie. 
60 år, der har budt på mange glorværdige 
minder for branchefolk i alle aldre. Året 
går på hæld, og det er ensbetydende med 
FUT generalforsamling, den tresindsty-
vende af slagsen. Vi har i dag mod sæd-
vanen valgt at lægge denne dag på en 
fredag, hvor vi her i aften har indbudt 
alle vores medlemmer til at fejre aftenen 
sammen med os. Men hvorfor sidder vi 
her i dag og afholder generalforsamling 
for tresindstyvende gang? 

Det hele startede i et savværk i 
Småland, Boxholms A/B, så her er lidt 
historik om vores forening, idet det efter 
min overbevisning altid er godt at vide, 
hvor og hvordan FUT blev til, og på hvil-
ken baggrund:

Trælastbranchen havde hårde vilkår 
under 2. verdenskrig. Forventningerne 
om bedre tider efter krigens ophør blev 
ikke indfriede. Tværtimod blev impor-
ten af trælast i 1946 og ’47 mindre end 
noget år under krigen, og mange forret-
ninger havde tomme lagre i månedsvis. 
En væsentlig del af importen blev af bo-
ligministeriet pålagt strenge restriktioner 
med hensyn til anvendelse, mens kun en 
mindre del måtte afskæres i fri handel. 
Branchens folk så med bekymring, at for-
bruget af træ stagnerede, og man frygtede 
med rimelig grund træets fremtid inden 
for byggeriet. 

Under disse forhold var fremtidsudsig-
terne for den unge trælastmand ikke de 
bedste. Det var ikke nær alle lærlinge, der 
kunne regne med fortsat beskæftigelse og 
uddannelse i branchen. Alligevel var det 
at komme i lære i en tømmerhandel et 
privilegium for en ung mand. 

Branchen var kendt for at give de unge 
en god grundlæggende handelsuddan-
nelse. Imidlertid søgte en del unge efter 
læretidens ophør til exportlandene for på 
savværksskoler og savværker at lære det 
hele at kende fra bunden: Opskærings-
metoderne og sortering. 

Et savværk i Småland, Boxholms A/B 
blev i årene op til 1950 i særlig grad et 
uddannelsescenter for unge danske træ-

lastmænd. Savværkets ledelse fandt det 
betydningsfuldt, at eksportmarkedernes 
unge fi k et godt indblik i svensk skov- og 
savværksdrift og gav på forbilledlig måde 
teoretisk og praktisk undervisning. 

For de danske praktikanter blev sam-
været med kolleger i Boxholm en positiv 
oplevelse – man udvekslede erfaringer 
og diskuterede brancheforhold, som kun 
trælastmænd kan det. 

Inspirerede af opholdet på Boxholm 
fortsatte en lille kreds af praktikanter 
kontakten med hinanden efter hjem-
komsten. 

Kredsen blev suppleret med fl ere træ-
lastmænd, som også havde stablet bræd-
der i Boxholm, og i løbet af vinteren og 
sommeren 1951 holdtes i København en 
række uformelle møder. Her opstod tan-
ken om stiftelsen af en forening, og den 
1. september 1951 startede ”Foreningen 
af unge Trælastmænd”. (På generalfor-
samlingen den 13. november 1955 fi k 
FUT ændret en detalje i navnet nemlig: 
for i stedet for af.) 

Der blev dannet et arbejdsudvalg, og 
umiddelbart derefter offentliggjorde 
man det i en udsendelse til ca. 50 unge 
kolleger, som også havde praktiseret i 
Sverige. I denne proklamation, som var 
underskrevet af: Knud Bagger, Ib Bent 
Jensen, Harald Vester, Peter Nielsen, 
Finn P. Villesen, A. Theil Petersen, Chri-
stian Petersen og Jens Sørensen, stod der 
blandt andet: ”Foreningen er den 1/9 d.å. 
startet af en kreds af tidligere Boxholm 
praktikanter med det formål at samle 
unge trælastmænd til gensidig udveks-
ling af erfaringer, opnåelse af personlig 
kontakt samt fremme af uddannelsesmu-
lighederne i ind- og udland”. Videre stod 
der: ”Der anses at være et stort behov for 
en sådan forening, idet der ikke fi ndes 
lignende, der varetager de unges interes-
ser på denne måde”. 

Den 2. december 1951 afholdtes stif-
tende generalforsamling med et frem-
møde på 31 interesserede unge træ-
lastmænd, og den første bestyrelse fi k 
følgende sammensætning: Christian Pe-
tersen (formand), Per Nørbjerg, Jens Sø-
rensen, Holger Skou og Helge Jørck. 

Vi blev for kort tid siden i bestyrelsen 
gjort bekendt med, at Holger Skou, en af 
FUTs grundlæggere, var død. Æret være 
hans minde.

 
FUT har i det forgangne funktions år 

introduceret et nyt layout på vores med-
lems blad samt www.fut.dk. Vi håber, at 
disse nye tiltag har bevirket, at blad og 
hjemmeside er blevet mere tidssvarende 
og giver jer medlemmer et mere over-
skueligt blad.

Erhvervsklubben fi k en fantastisk mod-
tagelse, da vi introducerede den, og jeg 
vil på denne dag gerne rette en tak til alle 
dem, der har tegnet sig medlemskab. Det 
har været en succes uden sidestykke, ja 
faktisk større, end vi i bestyrelsen havde 
turdet håbe på. 

Et bredt udsnit af branchens leveran-
dører samt tømmerhandlere er medlem-
mer. Mange tak for jeres støtte!

Jeg kan med stor glæde berette om, 
at FUT har fået etableret et tæt og kon-
struktivt samarbejde med bl.a. STARK 
og Bauhaus. Dette giver bl.a. FUT mu-
lighed for at komme på deres skolefor-
løb, som er lukkede hold, men igennem 
samarbejdet er vi nu blevet inviteret til 
at komme og lave oplæg for eleverne og 
derved udbrede kendskabet til FUT til så 
mange som muligt i vores branche.

Men FUT står over for en kæmpe ud-
fordring nu og de næste år frem. Medlem-
mernes fritid er svær at få del i. FUT skal 
prøve at hamle op med den sparsomme 
fritid, der er til rådighed i en ulige kamp 
med familie, fritidsinteresser mm, inter-
net, facebook mm. 

Et af de tiltag, FUT fremadrettet vil 
gøre, er at blive mere detailorienteret, og 
hvorfor det? Med udgangspunkt i sam-
arbejdet med Bauhaus, der har ca.1200 
ansatte i Danmark, udgør de trælastan-
satte kun omkring 200 ansatte, det vil i 
mine øjne være dårligt købmandskab af 
FUT ikke at ”sælge” FUT til de ca. 1000 
ansatte, der er detailansat. Hvis vi kan 
ramme dette segment ved at prøve at 
lave arrangementer, som de detailansatte 
ønsker at deltage i, vil FUT ikke lade den 
mulighed passere, især i disse tider, hvor 

FUT Generalforsamling 2011 i Aalborg, fredag den 4. november
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FUTs eksistens trues af et fal-
dende medlemstal. FUTs vær-
dier og det, FUT står for i dag, 
vil vi dog aldrig give køb på for 
at opnå dette mål. Der skal være 
muligheder for alle i FUT, uanset 
arbejdssted eller uddannelsesret-
ning i branchen.

FUTs tidligere bestyrelser har 
dog arbejdet med den ide før. I pe-
rioden 1994 til 1999 havde man 
taget navneforandring til: FOR-
ENINGEN FOR UNGE TRÆLAST- 
OG BYGGEMARKEDSFOLK, Men der er 
ikke det, der er på tale nu! At vi ønsker 
en navneforandring. Det skal ikke være 
en hindring for bestyrelsen i kommende 
funktions år at prøve at indlemme detai-
lansatte i FUT! Vi kan ikke i dag bare for-
kaste muligheden for at indlemme fl ere 
medlemmer i foreningen, fordi det ikke 
lykkedes for 10-15 år siden. 

Men det gælder i de fl este kæder / 
tømmerhandlere i dag. Detailsiden har 
vokset sig stor gennem de sidste mange 
år, og der kunne der være mange latente 
medlemmer at hente for FUT.

En ting er stensikker! Medlemstallet 
skal ikke blive ved med at falde, som det 
har gjort de sidste 5-10 år, for fortsætter 
denne tendens, mødes vi ikke til forenin-
gens 70 års jubilæum! Så kære general-
forsamling, jeg håber meget på, at 
I vil motivere de ansatte/ kollega-
er, I har, som ikke er medlem 
af FUT, til at melde sig ind, så 
vi kan mødes igen til både 70 
og 80års jubilæum!!

 
Dette samarbejde er til stor 

fordel for alle parter. Kæderne 
og de enkelte butikker bidrager 
med deltagere på FUT´ s ar-
rangementer rundt om i landet 
og de velkendte studieture. Og 
FUT kan være med til at give de 
ansatte mulighed for at netvær-
ke med andre på kryds og tværs 
af kæderne og give dem nyttig 
information gennem spændende 
og lærerige virksomhedsbesøg og uddan-
nelse til gavn i deres daglige arbejde og i 
deres fremadrettede karriere.

fortsættes næste side

Glimt fra FUT 
Generalforsamling 
og 60 års jubilæum
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På sidste års generalforsamling blev 
der ytret ønske om, at FUT skulle have 
nogle fl ere faglige arrangementer, og den 
udfordring har vi selvfølgelig taget op! 
Hen over efteråret og vinteren har FUT 
søgt at få planlagt en bred vifte af faglige 
arrangementer, men der er desværre ikke 
altid den store opbakning blandt med-
lemmerne, men det ser vi ikke som et 
problem, men som en udfordring. Vi for-
sætter ufortrødent med at planlægge og 
afholde faglige arrangementer geografi sk 
spredt i hele landet. Men i den henseen-
de er det vigtigt at få kommunikeret ud 
til jer, at har I ønsker om specielle faglige 
arrangementer, hører vi gerne fra jer.

Men det er ikke bare året, der går på 
hæld for FUT, et år går på hæld i bran-
chen – et år præget af den økonomiske 
afmatning. Dette kan vel betegnes som 
overskriften for 2011, når branchen skal 
refl ektere over årets gang. For alt for 
mange dystre overskrifter har i det for-
gangne år præget danske og udenlandske 
medier. 

Mange i branchen havde håbet på, at 
stagnationen i den danske økonomi ville 
vende, så da foråret endelig indtraf i år, 
troede vi, at vi ville se en øget aktivitet, 
men jeg kan desværre konstatere, at den 
udeblev. Og at branchen stadigvæk er 
ramt af bl.a. ansættelsesstop og afskedi-
gelser. 

Denne situation har givet grundlag for 
gennemgang af de vante arbejdsgange og 
metoder med en forhåbning om lysere ti-
der. Men! Hvornår kommer fremgangen 
så? Dette er vel spørgsmålet, vi alle øn-
sker svaret på. Men vi må håbe på, at vi 
har nået bunden af denne stagnation, når 
foråret kommer.

Politisk har vi så sent som i juni måned 
fået indført en boligjobplan, der skal give 
fradrag til private, når de får udført hånd-
værksopgaver. Men dette nye politiske 
tiltag har desværre ikke fået den ønskede 
effekt på byggeriet som ønsket. Flere af 
byggeriets parter mener imidlertid, at 
grunden er, at 15.000 kr. pr. person over 
18 år ikke er tilstrækkeligt og derved ikke 
motiverer nok private med at gå i gang 
med byggeprojekter. 

Men vi kan imidlertid håbe på, at der 
kommer mere ro i branchen, nu hvor fol-
ketingsvalget er overstået.

Men! Hvorfor ikke bare kopiere mo-
dellen fra vores naboland Sverige, ROT 
fradraget? Det går i korte træk ud på, at 
villa- og lejlighedsejere kan få et skat-

fortsat fra side 9:
Glimt fra FUT Generalforsamling 
og 60 års jubilæum
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tefradrag på op til 50 % på beløb op til 
max. 100.000 kr. – men kun på håndvær-
kerudgifter! Med andre ord, er man to 
ejere af en given bolig, kan man opnå et 
fradrag på 2x 50.000 kr. Denne model vil 
alt andet lige motivere til større aktivitet! 
Dette er bevist i Sverige.

Vi arbejder lige nu på i bestyrelsen at 
kunne tilbyde vores medlemmer en FUT 
stor tur. Rejsen er stadigvæk i sin spæde 
start, men vi arbejder på, at turen skal 
gå til Vietnam. Mere info vil komme om 
storturen i starten af det nye år, både i 
bladet, på hjemmesiden og på Facebook

Her til foråret, nærmere sagt til maj 
2012, arbejder vi på at kunne præsentere 
den legendariske 50+ frokost i Grøften i 
Tivoli i København. Dette arrangement 
laves i tæt samarbejde med TUN, Træ 
golf og Odsgard, og vi håber i den hense-
ende, at der vil komme stor opbakning til 
dette i maj, mere om det i blad 1/2012. 

Vi er ligeledes i fuld gang med at plan-
lægge FUT Danmarkstur 2012. Turen 
kommer til at foregå i det nordjyske med 
en masse spændende virksomhedsbesøg 
og socialt samvær. Se mere info og til-
melding i blad 1/2012. Vi håber i denne 
henseende, at der vil være bred opbak-
ning til at sende jeres elever/ nyansatte 
med på denne tur!

FUT vil igen være at fi nde på TUN 
BYG 2012. Vi ser frem til nogle forry-
gende branche dage i Fredericia til marts 
2012, hvor det primære formål er at 
skaffe så mange nye medlemmer til FUT 
som overhovedet muligt. Håber selvføl-
gelig, at mange af vores medlemmer fi n-
der tid til at komme forbi vores stand til 
en snak!

Hvis du nu sidder og hører dette og 
tænker, at du ikke deltog på nogle af 
de veloverståede arrangementer, så for-
tvivl ikke. Vi arbejder med mange andre 
spændende ting, se venligst på FUT ak-
tivitetsoversigt på bagsiden af bladet for 
yderligere information og inspiration. El-
ler på vores hjemmeside.

FUTs hjertebarn, vores medlemsblad, 
der udkommer fi re gange om året, og 
som vi konstant i bestyrelsen prøver at 
gøre endnu bedre, som vi også nøje føl-
ger hele tiden og stadig videreudvikler, 
skønt niveauet her er ganske højt. Et af 
de tiltag, som vi har arbejdet med det 
forgangne funktions år, er at tema basere 
bladene. Dette bevirker forhåbentlig, at 
FUTs medlemmer fi nder en endnu mere 
klar rød tråd, når de læser bladet. End-
videre har vi valgt at indføre det faglige 
hjørne, hvor vi i hvert blad vil komme 

fortsættes næste side

Glimt fra FUT Generalforsamling 
og 60 års jubilæum
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med artikler af høj faglig kvalitet. Den 
første artikel var i blad 3 med BR10.

 
Jeg vil gerne i dag gerne takke læ-

rerstabene på handelsfagskolerne i 
Mommark og Odder for det gode 
samarbejde i denne forbindelse. 
Med de elevhold, som kommer til 
jeres skoler gennem året, tak for, at 
døren altid står åben for FUT med 
en åben og uformel dialog. En stor 
tak skal der også lyde til fagprøve-
komiteen for det arbejde, som I har 
udvist FUT.

Jeg vil gerne benytte denne lej-
lighed til at takke vores bladannon-
cører for de bidrag, som de yder til 
FUT bladet. Og ikke mindst Ods-
gard A/S for den store service, som 
de udviser FUT i vores samarbejde.

Til dette skal vi så lægge de man-
ge forskellige fonde, som også viser os en 
utrolig opbakning gennem et år. Tak for 
disse bidrag. Uden alle disse forskellige 
bidrag var det ikke muligt at køre for-

eningen på det høje niveau, som 
vi kender fra i dag.

En stor tak skal der lyde til Sø-
ren Kroer, der forlader bestyrel-
sen efter fi re år, de sidste tre år 
som næstformand og kasserer, tak 
for den store indsats du har ydet 
FUT. En stor tak skal der også lyde 
til Glenn Johansen, der også forla-
der bestyrelsen ved denne gene-
ralforsamling, Glenn har ydet en 
stor indsats som ansv. redaktør for 
FUT bladet gennem de sidste to 
år. I har på hver jeres måde bidra-
get meget til FUTs ve og vel, og 
mange tak for mange hyggelige 
timer i jeres selskab.

En stor tak skal der også lyde til 
TUN for det gode samarbejde, I 

udviser FUT. En særlig stor tak skal der 
lyde til Marianne Mouritzen og 
Julie Hein for jeres indsats i det nu 
forgangne funktionsår.

Jeg vil også takke Aalborg Port-
land for jeres værtskab ved denne 
generalforsamling og 60 års jubi-
læumsfest. Tak for en dejlig dag 
her i Aalborg i fl otte rammer og 
for et spændende program.

Tak for ordet!

fortsat fra side 11:
Glimt fra FUT Generalforsamling 
og 60 års jubilæum
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Kære FUT-bestyrelse 
og sekretariat

  
Tusind tak for knap 3½ gode, spændende, 
udfordrende og sjove år i bestyrelsen. 

  
I den tid, som jeg har været medlem 

af bestyrelsen, har vi haft mange forskel-
lige udfordringer: Dels skulle der styr på 
økonomien i foreningen; i særdeleshed 
FUT-bladet. Dels skulle der efter Søren 
Anthonsens afgang som redaktør på bla-
det opretholdes en mindst lige så god 
standard i bladet, og samtidigt skulle der 
planlægges og arrangeres spændende ar-
rangementer og ture for vores medlem-
mer. 

Nu, hvor jeg forlader foreningen, er 
der balance i udgifter og indtægter i bla-
det via starten af Erhvervsklubben; der 
er lavet en tematisering af bladene, som 
giver indholdsmæssigt fokus – begge dele 
noget, der har bidraget til, at vi gennem 

I morges hørte jeg en sang i radioen. 
Oppe i mit hoved blev ørehængerdelen 
oversat til: “Mit hjerte er et stereoan-
læg, som spiller højt for dig, så hør ven-
ligst nøje efter. Hør mine tanker og læg 
mærke til nuancen i hver en tone... Gør 
mig til din radiostation, skru op for mig, 
når du føler dig nede, følg melodien, du 
kommer i dansehumør og bærer dit an-
svar med et smil og en dans”. 

Set i mine øjne er trælastbranchen og 
ikke mindst FUT en unik platform, som 
jeg fi nder spændende og grundlæggen-
de, samtidig med at den har dybe rød-
der. Vores verden bliver aldrig uinteres-
sant, jeg har blod på tanden og kraftig 
lyst efter øget viden samt oplevelser! 
Jeg håber, jeg kan bidrage til FUT med 
balanceret nytænkning, gåpåmod og 
stabil arbejdskraft! 

Pt. ansat som intern sælger i Stark Su-
perbyg Glostrup. Har været ansat 4 mdr. 
Jeg ser mit job som en stor udfordring 
og ser frem til at skulle suge til mig af 
alle erfaringerne samlet på arbejdsplad-
sen, at handle med større kunder og 
samtidig være mig selv helt igennem.

Salgsbranchen kan være kold, er min 
erfaring, men omvendt kan den også 
være, hvad man vil! Når man den sjæl-
den gang imellem sidder med mørke 
tanker, er dybde og nørderi vigtig, og 

Tak for fire år

Fire år går hurtigt, når man sidder i FUT 
bestyrelsen, og dermed også ment, at det 
har været en fornøjelse og en stor ople-
velse at være så tæt på foreningen igen-
nem denne periode. 

Tak for det gode samarbejde og kam-
meratskab til alle i/omkring bestyrelsen.

Jeg ønsker den kommende bestyrelse 
alt held og lykke for fremtiden, som i dag 
består af nogle meget dygtige og ambi-
tiøse branchefolk, der har brug for bran-
chens fulde støtte til foreningens glæde. 

FUT har i dag, om muligt, endnu større 
eksistensberettigelse end før, da forenin-
gen er et af de få steder, branchen kan 
samles.

Søren Kroer

Tim H. Rasmussen 

Jeg er 37 år gammel. Har været i træ-
lastbranchen i 16 år, hvoraf de sidste 6 
år har været som selvstændig tømmer-
handler i Rødby på Lolland. 

Lollands Trælast A/S købte jeg af 
mine forældre i 2005. De startede den 
i 1980, efter den havde været lukket 
fra 1979 til 1980 i et lille års tid under 
andet ejerforhold. I 2013 har der væ-
ret trælast på stedet i 100 år. 

  
Jeg er gift på femte år med den sam-

me (Susanne), og vi har to børn. En af 
hvert køn på henholdsvis fi re og fem 
(født inden for ægteskabet) 

  
Jeg bruger str. 43 i sko.

Nye ansigter i FUT-bestyrelse

vores branche kan man lære meget af. 
Jeg tror, FUT kan være katalysator og 
glæder mig til at prøve at hjælpe.

Bliv inspireret af de ting, du møder 
i din hverdag, fi nd balance og samar-
bejde.

Tak for ordet og Organic Attitude 
derude!

• 1990-1998: Arbejdsdreng, Frede-
riksborg Tømmerhandel

• 2000: Udlært salgsassistent med 
træ/byggemarked viden, Frede-
riksværk Trælasthandel

• 2001-2012: Stark Glostrup, Græ-
sted, Hillerød, (4 mdr. Nuuk) 

• Kæreste med Ditte gennem snart 
tre år

• Bosiddende i Hillerød i 33 år, hvil-
ket betyder altid

• Fodbold, basketball, løbeture og 
diverse udfordringer.

• Familie, venner, fi ske/sejlture fra 
svigerfamiliens båd osv.

det sidste år har udsendt blade med et 
højt fagligt niveau, samtidig med at vi 
har arrangeret en lang række gode ture 
og arrangementer for vores medlemmer 
– nu skal vi menige FUT-medlemmer 
bare benytte os af de gratis tilbud ! 

  
Dette gør, at den sidste, men så abso-

lut vigtigste udfordring, der er for FUT 
og FUTs bestyrelse – nemlig den store 
afgang af medlemmer, kan få fuld fokus, 
og med de nye bestyrelsesmedlemmer er 
jeg fuld af fortrøstning over, at jeg ved, 
der vil blive arbejdet benhårdt og målret-
tet på at få knækket kurven – og jeg ser 
frem til, at I på næste generalforsamling 
fremlægger de helt sikkert gode resulta-
ter af dette. 

  
Endnu en gang tak for mange fornøje-

lige og spændende timer, og vi ses til et 
af jeres kommende spændende arrange-
menter. 
Glenn Egebjerg Johansen

Morten Hansen 
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Af Anders Bendix Kristensen, Trælasten Vejen

Jeg har været i lære ved Vejen Trælast-
handel A/S, Vejen afdelingen. 

 Jeg har haft en rigtig god læreplads, 
hvor der er blevet stillet krav til en samt 
givet frihed under ansvar.  

Ved min fagprøve havde jeg valgt at 
lave en salgskampagne for at sælge be-
lægningssten.  

Ud over en traditionel ugeblads an-
nonce havde jeg valgt at lave markedsfø-
ring på Trælastens Facebook side. Ideen 
med min markedsføring på Facebook er, 
at man kan komme ud med et budskab 
til mange mennesker gennem ”synes godt 
om” metoden. Og det kan gøres uden de 
store omkostninger.   

Af Stinus Dreier, CF Pedersen & Søn A/S

Baggrunden for opgaven skyldes en af 
de daglige problemstillinger, nemlig den 
her ”byrde” ved opfølgning af udsendte 
tilbud. 

Jeg har tit tænkt over, hvor mange til-
bud der i sidste fase ender som ordrer? 
Herudover synes jeg, at opfølgningen på 
tilbud kan optimeres! 

Målet for opgaven var simpelthen, at 
mængden af ordrer som følge af udsend-
te tilbud skulle hæves. Målsætningen her 
var, at ordreprocenten skulle nå 20 %. For 
at gøre projektet overskueligt, valgte jeg 
at tage udgangspunkt i vores rådgivnings-
center/ekspedition, i alt 3 ansatte. 

Jeg allierede mig herefter med salgs-
coach Mogens Lund, som skulle være 
det friske pust/motivationsfaktor til disse 
udvalgte medarbejdere. 

Salgstræningen bestod af 4 morgenmø-
der, som skulle give disse medarbejdere 
en ”saltvands-indsprøjtning” inden påbe-
gyndt arbejde. 

Ud over salgstræning markedsførte jeg 
ideen i vores lokale avis for at fremhæ-
ve vores styrker udadtil, her med fokus 
på mange års erfaring tilsammen, råd-
givning, service, inspiration, opfølgning 
m.m. Markedsføringen skulle ud over at 
fremhæve os udadtil samtidig være en 
intern motivationsfaktor for de udvalg-
te medarbejdere. Den skulle give dem 
stolthed og hermed lyst til at fokusere på 
målsætningen! 

Projektets sidste faser blev afsluttet, og 
det kan i denne sammenhæng konklude-
res, at det endte som en succes. Målsæt-
ningen om at nå en ordreprocent på 20 % 
er mere end opfyldt. 

Ordreprocenten nåede 39,44 %, hvil-
ket afgjort er en succes i sig selv. Der er 
i afdelingen skabt struktur over behand-
lingen af tilbud. De ansatte har rykket sig 
fra at ekspedere kunder til rent faktisk 
at sælge til kunder. Dette projekt er på 
papiret afsluttet, men lever videre i af-
delingen, for der er hele tiden plads til 
forbedringer. 

Projektet gav en række nye løsninger, 
som fremadrettet bliver brugt i praksis 

FUT fagprøvepris 2011
1. pris – Optimeret tilbudsopfølgning

bl.a. morgenmøde i afd. hver dag, direkte 
tilgang til kunden, fang beslutningsta-
geren, daglige målsætninger og meget 
mere. 

Målsætningen er altså opnået ved brug 
af ”uforkromede løsninger”. Det er IKKE 
raketvidenskab at optimere tilbudsop-
følgning. 

Den skarpe konkurrencesituation i 
Køge by er en ekstra årsag til vigtigheden 
af dette projekt. Kunderne har fl ere byg-
gematerialeudbydere at vælge imellem. 
Så opfølgningen på tilbud kan medvirke 
til større chance for ordrer til CFP. Ud 
over større omsætning afspejler denne 
opfølgning professionalisme, ansvarlig-
hed og engagement over for kunden. 
CFP’s profi l styrkes!

Efter endt læretid er jeg blevet fastan-
sat ved Vejen Trælasthandel A/S, Vejen 
Afdeling.

3. pris – Salgskampagne for Trælasten

FAGPRØVEPRISEN
2011

1. PRIS

Michael Jakobsenformand for FUT

har modtaget førsteprisen for opgaven:
Optimeret tilbudsopfølgning

Stinus DreierCF Petersen & Søn A/S

FAGPRØVEPRISEN
2011

3. PRIS

Michael Jakobsenformand for FUT

har modtaget tredieprisen for opgaven:

Trælasten

Anders Bendix KristensenTrælasten Vejen

Nominerede fagprøver:

Alex Schmitt Hansen
Trælasten Vejen
Indstillet til årets fagprøvepris for 
opgaven: 
Alloc salgskampagne

Christian Ole Olsen
Skagen Cementstøberi A/S
Indstillet til årets fagprøvepris for 
opgaven: 
Skagen skifer belægningssten 

Nick Teichert Olesen
Bygma Them
Indstillet til årets fagprøvepris for 
opgaven: 
Superwood
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som intern sælger hos Optimera Vam-
drup. Et godt job med masser af udfor-
dringer, som jeg er rigtig glad for.

Som beskrevet i min opgave har jeg 
efterfølgende sendt en indstilling til Op-
timeras sortimentsudvalg omkring det 
miljørigtige terrassekoncept og har for 
et par uger siden fået bekræftet, at kon-
ceptet søsættes og vil blive markedsført 
fra sæsonstart 2012. Det er jeg stolt af 
og håber på succes – både for Optimeras 
skyld, men også for miljøets!

Optimera er en del af Saint Gobain 
– en meget stor koncern med hovedsæde 
i Paris. Jeg synes, det er alle tiders, man i 
sådan en stor koncern kan komme med 
input, der tages seriøst og omsættes til 
virkelighed. At der selv i en tid med store 
forandringer bliver gjort plads til at høre 
på en elevs idéer. Både efter afl evering af 
fagprøven, men også undervejs. Det gav 

Af Christian Viig Mathiesen, Optimera Vamdrup

Jeg ville skrive om noget nyt, et emne, 
som ingen før mig havde taget op i en 
fagprøve. Det skulle være et emne med 
fremtid i og med fokus på miljøet, som 
er på alles læber i disse tider. Valget faldt 
på Robinie træ, også kaldet europæisk 
hårdttræ. Træsorten har fantastiske egen-
skaber, kan stå i jord i 30-40 år og dyrkes 
i plantager i Sydøsteuropa uden rovdrift 
på regnskoven. 

Mens jeg skrev opgaven, fi k jeg idéen 
omkring miljørigtige terrassekoncepter 
– helt uden brug af trykimprægneret træ. 
En kombination af Robinie træ og Opti-
meras modulhegn i malet gran. En rigtig 
fl ot kombination understøttet af en god 
’miljøhistorie’. 

Siden afl everingen af fagprøven er jeg 
blevet udlært og har fået fastansættelse 
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Aktuelt i tiden: De store skybrud, der har 
ramt Danmark inden for de sidste år, har gjort 
keramiske fl iser til et absolut førstevalg, når 
det gælder udbedring af forsikringsskader i 
forbindelse med indtrængende vand 

Keramiske Keramiske 
fliserfliser

fortsættes næste side

Typer
Der fi ndes mange forskellige typer af ke-
ramiske fl iser på markedet, som hver især 
har deres egenskaber. Her et lille udpluk 
af de mest gængse.

blod på tanden, og jeg blev nysgerrig ef-
ter at gå dybere i emnet.

Jeg kan kun opfordre de kommende 
elever til at gøre en indsats for at invol-
vere kollegaer, mens opgaven skrives. Det 
gør det sjovere, og der kommer idéer, 
man nok ikke var kommet på hjemme 
ved computerskærmen.

Fredag den 4. november modtog jeg 2. 
prisen fra FUT for min fagprøve – alt i alt 
et rigtig godt forløb at se tilbage på!

En del forsikringsselskaber har meldt ud 
til deres kunder, at fremtidige skader ikke 
dækkes, hvis der er valgt andre gulvbe-
lægninger end keramiske fl iser. Det kan 
derfor være en god ide at opgradere sin 
viden om disse produkter.

2. pris – Robinie træ – det nye miljørigtige alternativ 

FAGPRØVEPRISEN

2011

2. PRIS

Michael Jakobsen

formand for FUT

har modtaget andenprisen 

for opgaven:

Robinie træ 

– det nye miljørigtige alternativ

Christian Viig Mathiesen 
Optimera Vamdrup A/S

Det faglige hjørne har en fast plads i FUT bladet, hvor vi sætter fokus på forskellige faglige emner. Det vores intention at følge op med faglige arrangementer, som har relevans til emnet, så vores medlemmer får fl ere muligheder for uddannelse på fyraftens- og endagsarrangementer.
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Monocottura: Betyder engangsbrændt. 
Leret forberedes til en ensartet konsi-
stens, og skærven tørpresses under meget 
højt tryk. Herefter bliver fl isen glaseret 
og brændt ved ca. 1150-1200 grader.

Porcellenato: Navnet henviser til porce-
læn, fordi man anvender ler af fi n kva-
litet. Produktion på samme måde som 
monocottura, men højere pressetryk og 
højere brændingstemperatur. Fliserne var 
i starten tænkt som en stærk uglaseret fl i-
se, som var ensartet hele vejen igennem.

Glaseret porcellenato: En porcellenato 
skærv, som er glaseret.

Coloured body: Porcellenato fl ise, hvor 
man ”smelter” overfl ade glasur og indfar-
vet skærv sammen.

Tørpressede fl iser: Leret presses ved 
højt tryk, og fl isen tørres derefter. Efter 
tørring brændes ved en temperatur på 
omkring 1200 grader, så overfl adeleret 
smelter sammen. Dette giver en stærk 
uglaseret fl ise, som er let at vedligeholde. 
Processen kræver fi n ren ler.

EN-normer
Fliser produceres i det meste af verden, 
og seriøse fabrikker tester deres fl iser i 
henhold til mange forskellige EN-nor-
mer, afhængig af den enkelte fl isetype. 
Det kan f.eks. være disse:
• EN 98 Dimensioner / tolerancer
• EN 99 Vandabsorption
• EN100 Brudstyrke
• EN101 Overfl adehårdhed
• EN103 Lineær termisk udvidelse
• EN104 Modstandsdygtighed over for 

termisk chok
• EN105 Modstandsdygtighed over for 

krakelering
• EN122 Modstandsdygtighed over for 

kemikalier

Den EN-norm, der er størst fokus på, 
og som anvendes i al markedsføring, er 
EN-154, overfl adens slidstyrke. Citat fra 

normen: ”Som en naturlig konsekvens af, 
at de enkelte glasurtyper er sammensat 
af forskellige råstoffer med individuelle 
egenskaber, også med hensyn til at mod-
stå slitage, testes disse og indplaceres i sli-
tagegrupper efter de opnåede resultater.”

Den mest anvendte metode er PEI me-
toden efter EN-154. Klassifi cering fore-
tages på basis af resultater opnået efter 
en mekanisk slibning, rundering, af den 
glaserede overfl ade.

Slidstyrke
Synlige slidspor ved antal omdrejninger, 
150-600 Slitage gruppe belyst med 300 
lux

Det er vigtigt at fastslå, at slidstyrken 
ikke angiver produktets kvalitet, men 
kun hvor det kan anvendes.

Fliser uden glasur kan naturligvis ikke 
testes på samme måde og kategoriseres 
derfor som ”GRP U”, uglaserede. Disse 
anvendes derfor også på områder med 
stor belastning og i specielle tykkelser til 
f.eks. supermarkeder.

Der er også stigende fokus på fl isernes 
overfl ade mht. skridhæmning. Her deles 
der op efter R-betegnelser, som stammer 
fra tysk ”Rutschhemmung”. Disse beteg-
nelser vil man ofte støde på i en beskri-
velse fra arkitekten.
• R9 3-10 graders hældning, alminde-

lige private boliger
• R10 10-19 graders hældning, sanitære 

rum, desinfektionsrum
• R11 19-27 graders hældning, bagerier, 

storkøkkener, mejerier
• R13 over 27 graders hældning, fi ske og 

olieindustri, vaskehaller.

Hvis gulve bruges i barfodsområder, 
f.eks. svømmehaller, inddeles endvidere 
i:
• Grp A under 12 graders hældning, 

omklædningsrum.
• Grp B over 18 graders hældning, våde 

barfodsområder, bruserum, m.m.

• Grp C over 24 gra-
ders hældning, bas-
sinkanter og bassin 
trapper m.m.

Det er værd at be-
mærke, at man i dag i 
Tyskland ikke må an-
vende mindre end en 
R10 overfl ade i et of-
fentligt rum. Det, der 
er vigtigt, er at fi nde 
glaserede overfl ader, 
som er produceret på en måde, så de for-
ener det rengøringsvenlige med den rig-
tige R betegnelse.

Andre vigtige ord og tips
Kalibre: Størrelsessorterede fl iser, angives 
på kasserne, ofte med bogstaver. 

Tonaliteter: Fliserne får ved den enkelte 
fl ises produktion et tonalitets nummer 
eller bogstav. Fliser med samme tonalitet 
vil passe sammen i farverne. 

Rektifi cering: Fliserne er tilskåret på 
kanterne, så alle fl iser er i samme stør-
relse.

Det er meget vigtigt at tjekke, at tona-
liteter og kalibre passer sammen, inden 
man leverer varen til kunden, ligesom 
det er vigtigt, at den, der lægger fl iserne, 
tjekker og kontrollerer, at alt passer, in-
den man går i gang. 

Ingen producenter eller importører 
i verden accepterer reklamationer på 
skævheder samt størrelses og farvefor-
skelle, efter at fl iserne er monteret og 
fastklæbet.

Ellers er det bare at kaste sig over 
salgsarbejdet. Keramiske fl iser er et af 
de mest innovative bygningsartikelpro-
dukter overhovedet, og udviklingen bul-
drer derudaf med nye produktions- og 
glasurmetoder, som givet vil tilføre helt 
nye muligheder og ikke mindst størrelser 
til produkterne.

fortsat fra side 15:

colour ceramica A/S er i dag Dan-
marks største privatejede en gros-
og agenturvirksomhed for kerami-
ske fl iser og klinker. 

Der er lager i Esbjerg med dag til 
dag levering i hele landet fra et vel-
assorteret sortiment, eller direkte 
agentur salg fra store fabrikker som 
Imola Ceramica. 

Virksomheden kan kontaktes på 
7581 4034, www.colourceramica.dk

Slitage gruppe 1:
Vægfliser

150

Slitage gruppe 2:
Gulve med let slid, private 
badeværelsesgulve

150-600

Slitage gruppe 3
Gulve med almindeligt slid 
i private huse undtagen 
køkken og bryggers arealer

600-1500

Slitage gruppe 4
Kan anvendes overalt i 
private boliger

over 1500

Slitage gruppe 5
Stærkt slid, butikker, 
offentlige rum

over 12.000
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Arbejdsbeklædning 
via digital bestilling

Langvarige bestillingsprocedurer og 
tungt administrativt arbejde er fortid for 
MASCOTs forhandlere og slutbrugere. 
MASCOTs system til online bestilling af 
arbejdstøj og sikkerhedssko, MASCOT® 
SmartStore, forbedrer processerne i alle 
led og sparer både tid og omkostninger 
for brugerne.

I samarbejde med 
forhandleren kan hver 
enkelt virksomhed 
skræd dersy sin egen ind-
købsportal, hvortil med-
arbejderne får tildelt et 
vist antal point eller kro-
ner, som de kan bruge til 
bestilling af arbejdstøj og 
sikkerhedssko. Virksom-
hederne kan ud fra MASCOTs lager på 
over 17.000 varenumre begrænse deres 
medarbejderes muligheder for indkøb til 
bestemte farver og tøjtyper, så de får et 
beklædningsprogram, der passer netop til 
deres arbejdsfunktion. 

MASCOT leverer gerne tøjet med virk-
somhedens eget logotryk. Hele processen 
sparer virksomheden for koordinering og 
logistiske udfordringer, som hvem der 
skal have hvad, og hvilken afdeling de 

enkelte varer skal afl everes til. Ordren 
tastes direkte til MASCOT, som pakker 
det hele og evt. sender varerne direkte til 
kunden, mens forhandleren ordner fak-
tureringen. Nemt og enkelt.

MASCOT kommer 
fremtiden i møde
MASCOT® SmartStore blev søsat i star-
ten af 2010 og har i dag godt 40.000 
medarbejdere fra 400-500 danske virk-
somheder oprettet som brugere. Næste 
år kan MASCOT præsentere en opdate-
ret og endnu bedre version af MASCOT® 
SmartStore.

- Det her er fremtiden for vores for-
handlere og slutbrugere, og i øjeblikket 
behøver vi blot at vise kunderne syste-
met, så er de overbeviste, fortæller Jan 
Opstrup, IT- & Sales Facilitator og an-
svarlig for implementering af softwaren 
hos MASCOT. 

- MASCOT® SmartStore har ikke blot 
effektiviseret forløbet hos MASCOTs 
eksisterende forhandlere og slutbrugere. 
Hos MASCOT oplever man også, at nye 
kunder kommer til takket være de mulig-
heder, som MASCOT® SmartStore giver. 

Om MASCOT
Mascot International A/S er en inter-
national, familiedrevet virksomhed, 
der udvikler, fremstiller og markeds-
fører arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj 
af høj kvalitet. Virksomheden har i 
mange år oplevet en kraftig vækst 
inden for både omsætning og ind-
tjening. MASCOT er markedsleder 
inden for arbejdstøj i Danmark og 
blandt de største mærker i Europa. 
Flere internationale priser er tildelt 
MASCOT – senest den europæiske 
pris for at være bedst til at skabe 
kundeværdi, »Customer Value En-
hancement Award«, blandt 700. 

Arbejdstøjsproducenten MASCOT er trådt ind i den digitale æra med web-
baserede løsninger, der letter forhandlernes arbejde og kommer brugerne i 
møde. Den mest markante er den webbaserede indkøbsportal MASCOT® 
SmartStore, der stilles gratis til rådighed for brugerne.

MASCOT® SmartStore 
for forhandlere
• MASCOTs SmartStore er gratis
• Sammen med din kunde bestem-

mer du det varesortiment, der skal 
være i MASCOT® SmartStore

• Overblik over leveringer til den 
enkelte kunde

• Din kunde – og den enkelte med-
arbejder – kan selv bestille varer

• Din kundes ordrer sendes direkte 
til MASCOTs lager, så du mini-
merer dine lageromkostninger

• MASCOT pakker ordren og sen-
der direkte til kunden – du klarer 
faktureringen

• MASCOT står for navne- og logo-
tryk

• Logotranfers genbestilles af 
MASCOT 

• Dine kunder sparer arbejdstid og 
opnår større fl eksibilitet

Eksempel på 
bestillingsside.

Vores forhandlere kan med MASCOT® 
SmartStore tilbyde en langt bedre ser-
vice over for slutbrugerne, som i høj grad 
bliver afl astet. Det er en kæmpe fordel 
hele vejen rundt, slutter Jan.

Flere digitale forhandlerservices
Ud over MASCOT® SmartStore har 
MASCOT også andre digitale løsninger 
som fx en forhandlerportal, hvor MA-
SCOTs forhandlere kan tjekke deres la-
gerbeholdning, se statistik på køb, følge 
op på ordrer, se kontooversigter, down-
loade markedsføringsmateriale og meget 
andet. 

På MASCOTs onlineshop kan for-
handlerne bestille varer til butikken og 
indsende ordrer for kunder. MASCOTs 
lager behandler ordrerne og sender gerne 
varerne direkte til kunden.

Alle forhandlerservices er tilgængelige 
på www.mascot.dk 

Velkomstskærm for 
medarbejdere.
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FUT stiller skarpt 
på Strøjer Tegl

Hvordan har I oplevet markedet 
her i jeres første år?

Vi har fulgt et gennemarbejdet budget 
for første funktionsår som selvstændig 
leverandør meget nøje. Dette ikke kun 
på salgssiden, men i særdeleshed også på 
udgiftssiden, hvor det for alvor var sand-
hedens time. 

Rent salgsmæssigt er markedet så pres-
set, at prisniveauet er kendt af de fl este. 
Med andre ord er det ikke her, de store 
udfordringer ligger gemt. Det er på ud-
giftssiden, ”det store slag” enten vindes 
eller tabes. Har man i dag ikke 100 % 
klarhed over virksomhedens udgifter, 
kan dette få katastrofale følger. Med det-
te in mente kunne vi godt være et par 
medarbejdere mere i højsæsonen, men 
da murstensmarkedet er meget sæsonbe-
tinget, har vi fundet frem til en platform, 
som er yderst funktionsdygtig – sommer 
som vinter. 

Vi arbejder med et eksternt salgsteam 
på tre personer. Claus Nielsen vareta-
ger salgsarbejdet i postnummerområdet 
5000-7399, hvorimod jeg selv har om-
råderne i intervallet 1000-4999 + 7100-
9990. Herudover varetager Rikke Ask 
funktionen som arkitektkonsulent på 
opfordring fra internt/eksternt salg samt 
øvrige henvendelser.

Internt salg varetages af Gitte Sloth og 
Ilone Vindfeldt, som tilsammen har mere 
end 40 års erfaring i murstensbranchen. 
De bakkes op af vores bogholderi samt 
Karen Strøjer og Jørgen Strøjer. I foråret 
har vi ansat Andreas Pedersen, som er 
ingeniør og varetager dimensionering og 
videre bearbejdning af overliggere m.m. 

Dette set-up giver korte kommando- 
og beslutningsveje, hvilket jeg har en 
stærk tro på, er noget, vores mange kun-

der kan bruge til noget konstruktivt i den 
videre dialog med deres slutkunde.  

Omkring produktionen kan vi ikke op-
timere ret meget mere, idet produktio-
nen kører maskinelt og er robotstyret og 
kun overvåges af produktionspersonalet. 

Hvor ser du jeres stærke og 
svage sider som leverandør?

Vi gør en dyd ud af altid at levere tørre 
mursten, alle mursten er under tag hele 
året. Herudover er vi meget fokuserede 
på at få logistikken til at gå op i en højre 
enhed. Reklamationer og andre henven-
delser skal afsluttes hurtigst muligt. 

Dette blot for at nævne nogle af de 
elementer, som vi arbejder meget mål-
rettet med for at opfylde kundens krav 
og behov.

Der, hvor vi kan have vores udfordrin-
ger, er omkring produktsortimentet, hvor 
vi af og til bliver presset af at have et 
bredt sortiment. Samtlige mursten skal 
helst være tilgængelige hele tiden, og 
dette kan give anledning til lidt udfor-
dringer. Videre gør vi alt, hvad vi kan, for 
at levere overliggere af samme brænding 
som de leverede mursten, hvilket kan re-
sultere i en kortere leveringstid på disse 
overliggere. 

Nadja Hübschmann fra FUTs bestyrelse har sat Claus Wiuff, 
salgschef i Strøjer Tegl, i den varme stol her et år efter, 
at virksomheden trådte ud af anden salgsorganisation

Claus Wiuff

Rikke Ask

Claus Nielsen
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Har I oplevet uforudsete 
udfordringer undervejs 
her i jeres første år?

Overordnet set er vi som teglbranche 
mest presset af andre byggekomponen-
ter, som i en færdig konstruktion er bedre 
på energisiden her og nu. Dette er dog 
en overskyggende udfordring for hele 
teglbranchen, som man også arbejder på 
i brancheniveau.

Hvor ser I de største 
udfordringer for byggebranchen?

Der er ingen tvivl om, at den økonomi-
ske situation, som hele Europa befi nder 
sig i lige nu, er en ekstraordinært svær 
problemstilling at løse. Specielt set i lyset 
af, at så mange lande er i problemer. 

Er et problem imødekommet, venter næ-
ste vanskelighed umiddelbart lige efter i 
nabolandet. Dette gør, at gældskrisen i 
EU og primært Sydeuropa ”bider sig selv 
i halen”, som vi f.eks. ser dette på aktie- 
og obligationsmarkedet, som smitter af i 
resten af Europa.

Konsekvensen af dette er som altid, at 
byggebranchen rammes som første/hår-
deste aktør. 

Hvor ser I de største 
udfordringer for trælaster 
og byggemarkeder?

Med det nuværende marked ender kom-
mende byggesager i en hård kamp på pri-
sen blandt entreprenørerne. Dette seg-
ment er presset på deres pris, som gør, at 
de presser prisen over for de mindre/mel-
lemstore håndværkere, hvilket medfører 
en meget lav indtjening og evt. slutteligt 
konkurser til følge. Konkurser rammer 
som regel først hos de mindre/mellem-
store håndværksvirksomheder, dog har vi 
også senest konstateret konkurser hos et 
par af de større entreprenører.

Denne model er samtidig gift for gros-
sistleddet, som i forvejen kæmper en 
hård kamp med lave avancer, blot for at 
tilkæmpe sig leverancen af det pågæl-
dende projekt. 

Samtidig diskuteres antallet af udsalgs-
steder så i andre fora, hvilket er en anden 
god diskussion på et andet tidspunkt. 

Hvad er jeres forventninger 
til fremtiden?

Vi ser altid lyst på fremtiden. Vi har kon-
ceptet 100 % på plads. Vi er bekræftet i, 

at dette virker, og at vi har en berettigelse 
i markedet, så vi er fortrøstningsfulde. 

Dog er al den ”krisesnak” ikke opmun-
trende at lytte til. Jeg skal påpege, at der 
stadig bygges/renoveres/vedligeholdes ud 
fra et rimeligt udgangspunkt. Men nogle 
aktører i byggesektoren må opføre noget 
byggeri, som inden for en kort årrække 
vil opleve en fornuftig værdistigning.

Slutteligt vil jeg gerne benytte lejlig-
heden til at takke for den store opbak-
ning, som vi har oplevet, samt ønske alle 
en glædelig jul samt et lykkebringende 
nytår.

Jørgen Strøjer

Oplev 
Rusland 
med FUT

Turen løber af stablen i marts 2012, hvor 
der bliver rig mulighed for at opleve 
branchen i udlandet og masser af russisk 
kultur. 

Vi står for rejsen, forplejning og visum 
og glæder os til at opleve en anderledes 
kultur sammen med jer.

FUT har i samarbejde 
med Timply arrange-
ret en spændende 
tur til St. Petersborg 
og Petrozavodsk i 
Rusland

FAKTA:

Dato: 
Mandag den 5. marts til 
fredag den 9. marts 2012 

Mødested: 
Kastrup Lufthavn kl. 7.00

Pris:
Kr. 6800,-. 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 560,- 

Tilmelding senest: 
Fredag den 23. december 
på fut.dk 

Yderligere information: 
Bo, tlf. 2898 9570, bgr@fut.dk

Program
5. marts
- Vi mødes i Kastrup kl. 7.00
- Byrundtur i St. Petersborg 
- Fællesspisning og overnatning på 

hotel Moskva

6. marts
- Dagen er på egen hånd i St. Peters-

borg
- Middag ude i byen

7. marts
- Vi sætter kursen mod Petro-

zavodsk
- Besøg på Swedwood (IKEA sav-

værk og møbelfabrik)
- Fællesspisning og overnatning på 

hotel Onego Slot i Petrozavodsk

8. marts
- Besøg på Solomensky Savværk 

(Savværk og høvleri til det euro-
pæiske marked)

- Fællesspisning på hotel Onego Slot
- Mulighed for russisk banja i Petro-

zavodsk (for egen regning)

9. marts
- Vi sætter kursen hjemad
- Ankomst Kastrup kl. 14.25
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FUT ErhvervsklubFUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

Træ

A. Rindom

 

VEJEN TRÆLASTHANDEL A/S
Søndergade 111     Tlf: 75 36 08 66     Fax: 75 36 79 36     www.traelasten.dk

Grønfeldt

www.hjalmarwennerth.dk

Her kunne 
DIT 

logo være..!

Her kunne 
DIT 

logo være..!

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 

Her kunne 
DIT 

logo være..!

Her kunne 
DIT 

logo være..!
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FORLAG · REKLAME · WEB Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22 

Trægården Kås A/S Niels Ulrich Pedersen A/S

Roslev Trælast A/S

bakker op om FUTbakker op om FUT
Få mere information hos Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647

Otterup Trælast

KNUD LARSEN
PROFESSIONEL

Hammerholmen 8-16 • 2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 82 45

Her kunne 
DIT 

logo være..!

Her kunne 
DIT 

logo være..!

Her kunne 
DIT 

logo være..!
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Program:
kl. 16.00 Velkomst med præsentation til aftenens vinstudie 

 • Hvorfor det er vigitigt, at vi kun drikker kvalitets-
vin

 • Hvordan saft bliver til vin 
 • Pause 
 • Arbejdsværktøj til hvordan du fi nder dine ynd-

lingsvine – og hvorfor du kan lide dem? 
 • Vinsmagning 
 • Diplom for gennemførelse af ”Qvinde kend din 

vin” 
kl. 19.00 Tak for i dag og goodie bag til alle. Denne aften 

tilbydes endvidere 25% på alle aftenens vine. 

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Torsdag den 22. marts 
kl. 16.00-19.00 

Mødested: 
Ladegourdie Vinimport 
Jagtvej 111 
2200 København N

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer. 
Ledsager: kr. 250,-

Tilmelding senest: 
Mandag den 12. marts på fut.dk

Læs mere på:
www.ladegourdie.dk

Yderligere information: 
Annette, tlf. 4181 2500, 
ama@fut.dk

”Qvinde kend din vin”

Nu har du igen chancen for at komme med på et helt unikt vinstudie. 
Måske har du har du allerede hørt om det fra andre kvinder? 
Eller læst om det i Politiken

Nice to know
• Der kræves ingen forkundska-

ber for at deltage i studiet.

• Dette studie ”klæder dig på” 
til når du fremover selv vælger 
vinen. 

Danmarks første vinstudie KUN for QVINDER, der vil lære vinens ABC og 
meget, meget mere…

Om værtinden
Annelise Ladegourdie har im-
porteret vin i mange år og har et 
utroligt stort kendskab til vin. Hun 
har oplevet rigtig mange kvinder, 
som godt kunne tænke sig at vide 
noget mere om vin. Det plejer at 
være mandens område. Og derfor 
er hun begyndt at lave disse vin-
studier kun for kvinder.

Vi kører fra kl. 18:00 - 19:00, og der vil 
derefter være sandwiches og øl/vand.

Max. 33 personer, så det er først til møl-
le-princippet.

For nye deltagere: Udfyld venligst ‘Dri-
ver’s license’ på www.racehall.com under 
information ‘Ansøgning om kørekort’. 

For tidligere deltagere: Medbring den 
‘Driver’s license’, som blev udleveret sidst.

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Tirsdag den 10. januar 
kl. 17.15 

Mødested: 
Racehall A/S 
Hasselager Centervej 30
8260 Viby J

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer. 

Tilmelding senest: 
Fredag den 23. december på 
fut.dk. Max. 33 deltagere.

Læs mere på:
www.racehall.com

Yderligere information: 
Martin, tlf. 2179 2003, 
man@fut.dk

Årets gokart-race:

FUT Race 2012
Gå ikke glip af årets gokart-race i Viby J 
tirsdag den 10. januar

Husk varmt tøj, varme sko/støvler, handsker

Fo
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige og deltage i 

konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand

Sidste frist for svar er tirsdag 
den 10. januar 2012

Vinderne af sidste runde:

 Dan B. Olsen  Freddy Damgaard Erik Pors 
 7200 Grindsted 2860 Søborg 8381 Tilst

+ popcorn og sodavand!

FUT CUP Jylland
Indendørs fodboldturnering lørdag den 
14. januar 2012 i Kolding Hallerne

Hvem:
Alle – også ikke FUT-medlemmer. 7 spillere på hvert hold. 
Minimum 8 deltagende hold. Maximum 16 deltagende hold.

Tid:
Kl. 10 til 17 

Hvor:
Kolding Hallerne 
Ambolten 2-6 
6000 Kolding 
tlf. 76326 000 

Bemærk: 
Der må ikke medbringes mad og drikke – det kan købes i 
Kolding Hallerne. Koldinghallerne er røgfri indendørs. 

Pris:
Kr. 500,- pr. hold.

Tilmeldingsfrist: 
Den 20. december 2011

Yderligere information og tilmelding: 
Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dk



Bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877

• Den Gamle By i Aarhus · MAN
• Besøg Strøjer Tegl · MAN
• Beregningskursus · SKR 
• Besøg Mascot · GEJ
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FUT-blad nr. 1/2012 udkommer i februar 2012

Tema: Nicevirksomheder

Aktivitetsoversigt

 Arrangement Dato Deadline Kontakt

Gokart: FUT Race 2012 10.01.2012 23.12.2011
Martin Andersen

Tlf. 2179 2003

“Qvinde kend din vin” 22.03.2012 12.03.2012
Annette Maktabi

Tlf. 4181 2500

Ruslandstur
05.03-

09.03.2012
23.12.2011

Bo Grønfeldt

Tlf. 2898 9570

Danmarkstur
28.02.-

01.03.2012
01.02.2012

Nadja Hübschmann 

Tlf. 2273 6647

FUT CUP Jylland 14.01.2012 20.12.2011
Nadja Hübschmann 

Tlf. 2273 6647




