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Håber, at du har nydt sommeren, så velkommen tilbage efter 
ferien! 

Nu hvor sommeren går på hæld, vil vi i FUT arbejde hårdt 
på en spændende og varieret arrangementskalender. Derved 
håber bestyrelsen på, at vi kan ramme så bredt et udsnit som 
muligt af vores medlemmer. HUSK! Hvis du har nogle forslag 
til et spændende arrangement, er du altid velkommen til at 
kontakte os. 

Nu nærmer sig tiden til FUTs ordinære generalforsamling. I 
år foregår generalforsamlingen i Odense fredag den 2. novem-
ber 2012, hvor værten er Kansas. Men i år er det ikke kun FUTs 
traditionsrige generalforsamling, der afholdes. Vi har fra besty-
relsen side valgt at fortsætte med at afholde generalforsamlin-
gen om fredagen og derefter give vores medlemmer mulighed 
for at deltage i en middag med en lækker 3 retters menu om 
aftenen. 

Nærmere information og program fi ndes i dette blad. Vi hå-
ber i bestyrelsen på, at FUT medlemmerne vil komme og gøre 
deres indfl ydelse gældende, hvor der vil blive rig mulighed for 
at networke på kryds og tværs af kæder og leverandører – vel 
mødt! 

Igen har det været muligt at arrangere den traditionsrige 
FUT STORTUR. Denne gang skal 20 rejselyste FUT’ere til 
Vietnam fra den 14. september til den 30. september for at 
opleve virksomhedsbesøg, storslået natur og fællesskab. Jeg hå-
ber personligt, at alle I, der skal med, får en fantastisk tur med 
mange oplevelser for livet.

60+ til 50+ frokost i Grøften i Tivoli, den første lørdag i juni, 
tusinde tak skal der lyde til arrangørgruppen og alle I, som 
mødte op og gjorde dagen super fantastisk!

Håber vi ses den 2. november 2012 i Odense til en fantastisk 
dag!

 Med venlig hilsen

 Michael B. Jakobsen
 Formand 
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Morten Hansen
Margrethevej 6, 2. sal · 3400 Hillerød

Tlf. 2193 2352 · mha@fut.dk
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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 Jylland, hvor 
vi skal på besøg hos Troldtekt og se de  
mange muligheder, der fi ndes med aku-
stik. 

Vi besøger også Palsgaard Træ, der pro-
ducerer spærtræ. Herefter går turen vi-
dere til Rold Skov savværk, hvor vi skal 
se deres produktion og høre om opskæ-
ring af træ. Vi lægger også vejen forbi li-
stefabrikken Hornbæk Trævarefabrik for 
at se og høre mere om alle deres forskel-
lige 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…

Vi synes selv, at det er et spænden-
de program, men en af de vigtigste 
ting ved turen er de sociale relationer, 
som du her får mulighed for at skabe 
på tværs af geografi  en og arbejdsrela-
tionerne. Mange gode langvarige kam-
meratskaber 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 med-
arbejder med en større viden og gode 
erfaringer.

FAKTA:

Dato: 
Mandag den 8. oktober 
til onsdag den 10. oktober 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. 

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 
14. september 2012 

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

Danmarkstur 2012
Inspirationstur til Jylland for elever og nytil-
komne i branchen fra mandag den 8. oktober til 
onsdag den 10. oktober 2012

Se programmet på 
www.fut.dk



4

FUT Generalforsamling fre 
Kwintet Denmark, måske bedre kendt som Kansas arbejdstøj, er i år 
vært ved FUTs generalforsamling på Fyns Væddeløbsbane i Odense

Traditionen tro afholdes FUTs general-
forsamling op til den første weekend i 
november, og denne gang danner Fyns 
Væddeløbsbane i Odense rammerne om 
generalforsamlingen med efterfølgende 
festligheder i samarbejde med Kwintet 
Denmark.

Vi har i FUT modtaget utallige opfor-
dringer til at gentage sidste års meget 
succesfulde generalforsamling med ef-
terfølgende festaften. Det er naturligvis 
fantastisk dejligt at modtage så mange 
roser, og vi har derfor lagt os i selen for 
at lave et arrangement, som lever op til 
sidste års succes. 

Kom og vær med til en hyggelig dag 
med kollegialt samvær.

Talere:

    Jan S. Søndergaard
     - Foredrag om Kwintet af salgschefen

    Nils Willemoes 
     - Led dig selv - Vend skuden og 
     få folkene med dig

Sted:   Fyns Væddeløbsbane
    Prins Haralds Alle 51
    5250 Odense SV

Tilmelding:  Tilmelding sker på fut.dk senest 
   mandag den 8. oktober

Kontakt:  Michael B. Jakobsen – 2496 3435 – mja@fut.dk
    Bo Grønfeldt – 2898 9570 – bgr@fut.dk

    Sepp Piontek 
     - Ledelse på en anden måde 
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dag den 2. november 2012
 Program generalforsamling:

  10.00 - 11.00 Ankomst med let morgenbuffet  11.00 - 12.00 Generalforsamling / FUT fagprøvepris 2012  12.00 - 13.00  Frokost
  13.00 - 13.15 Bustransport til Kwintet Denmark A/S  13.15 - 14.15 Rundvisning på Kwintet Denmark A/S  14.15 - 14.30 Bustransport retur til Væddeløbsbanen  14.30 - 15.00 Kaffepause  15.00 - 15.30 Foredrag om Kwintet af salgschef Jan S. Søndergaard  15.30 - 16.30 Foredrag med Nils Villemoes  16.45 - 17.45 Foredrag med Sepp Piontek  18.00   Forventet afslutning

 Program festaften:

  19.30  Velkomstdrink    3 retters menu    Kaffe  
  01.00  Natmad
  - Fri vin, øl og vand under hele arrangementet
 Pris festaften:

  Medlemmer  395 kr.  Ikke medlemmer 695 kr.

  Generalforsamlingen er naturligvis gratis
 Dagsorden generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning  3. Fremlæggelse af revideret regnskab  4. Fremlæggelse af budget 2012 / 2013  5. Behandling af indsendte forslag    (SKAL være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2012)  6. Ændring af vedtægter  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

 Overnatningsmuligheder:

  FUT har indgået en aftale med Milling Hotels i Odense, så deltagere har mulighed   for at booke hotelværelser til nedsat pris. 

  Enkeltværelse på Ansgar Hotel kr. 575,- inkl. morgenmad  Enkeltværelse på Hotel Plaza kr. 675,- inkl. morgenmad
  www.millinghotels.dk

  Bemærk: Værelser skal bookes direkte til Milling Hotels.  Husk at oplyse priskoden ”FUT”, når du booker.

Fortsættes næste side
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Ændring af 
FUTs vedtægter

Generalforsamlingen byder i år på et ekstra punkt på dagsordnen. 
Nemlig ændringen af FUTs vedtægter

Fortsat fra side 5

Det drejer sig om FUT-fondens virke-
beskrivelse, som på nuværende tids-
punkt står beskrevet på side 8 i FUTs 
vedtægter uden at være en egentlig 
formålspara graf. FUT-fonden har ikke 
nogen egentlige vedtægter, og dens vir-
ke varetages 100 % af FUTs bestyrelse. 
FUTs bestyrelse mener derfor, at FUT-
fondens formålsbeskrivelse bør være 

indskrevet i § 1 i FUTs vedtægter, navn 
og formål.

Dette vil endvidere lette det admi-
nistrative arbejde hos FUT, som i dag 
bogfører FUT og FUT-fonden i samme 
kontoplan, men afl ægger to regnskaber, 
hvilket i virkeligheden er et ”regnskab 
i regnskabet”. Fremover vil FUT således 
kun afl ægge ét regnskab.

FUT-fondens nuværende formålsbeskrivelse

FUT-fonden administreres af bestyrelsen i FUT (For-
eningen for Unge Trælastfolk) og har 3 hovedformål:

• Støtte til aktiviteter, arrangementer og ture for 
elever og unge i branchen, arrangeret af FUT, 
heriblandt den årlige elevtur til Sverige

• Årlig uddeling af fagprøvepriser til 3 elever, der 
afslutter deres uddannelse på Mommark Han-
delskostskole

• Økonomisk støtte til unge i branchen, der væl-
ger at tage et uddannelses- eller praktikophold 
i udlandet.

For at opnå økonomisk støtte til uddannelses- og 
praktikophold i udlandet kræves det, at der fremsen-
des en skriftlig ansøgning til FUT med beskrivelse og 
indhold i og budget for opholdet, samt at der skrives 
en ”rejserapport” til FUTs medlemsblad.

Tilføjelse til FUTs vedtægter §1

Endvidere er foreningen forpligtiget til at varetage 
følgende aktiviteter:

• Støtte til aktiviteter, arrangementer og ture 
for elever og unge i branchen, arrangeret af 
FUT, heriblandt elevture

• Årlig uddeling af fagprøvepriser til 3 elever, 
der afslutter deres uddannelse inden for træ-
lastbranchen

• Økonomisk støtte til unge i branchen, der 
vælger at tage et uddannelses- eller praktik-
ophold i udlandet.

For at opnå økonomisk støtte til uddannelses- og 
praktikophold i udlandet kræves det, at der frem-
sendes en skriftlig ansøgning til FUT med beskrivel-
se og indhold i og budget for opholdet, samt at der 
skrives en ”rejserapport” til FUTs medlemsblad.

Ændring i formuleringen
FUT-fondens formålsbeskrivelse er 
på visse punkter ikke tidssvarende 
til den måde som foreningen drives i 
dag, og derfor ønsker FUTs bestyrel-
se følgende punkter ændret i forbin-
delse med indsættelsen i § 1 i FUTs 
vedtægter. 

Nyt om Navne

Om RIAS A/S: RIAS er kendt for sit brede sortiment til byggesektoren og varemærker som Click-Step® og RIATHERM®, en lang række trapez-, tag- og ovenlysplader og ikke mindst 

et stort tagrendeprogram. RIAS A/S er en ledende distributør af plasthalvfabrikata til alle grene af industri, bygge- og anlægsvirksomheder og den offentlige sektor i Skandinavien. 

Ingelise Ranum
RIAS A/S ansætter Ingelise Ranum som 
salgskoordinator for det svenske marked. 

Ingelise Ranum har mange års erfaring 
indenfor salg, kunderådgivning og –ser-
vice. Ingelise vil blive en del af det team, 
der skal opdyrke og styrke virksomhedens 
marked i Sverige. Da hun netop har boet 
en årrække i Sverige, bliver kunderne selv-

følgelig mødt på fl ydende svensk!

Carsten Kjær
RIAS A/S ansætter Carsten Kjær som In-
tern Salgsleder i Byggeridivisionen.

Carsten Kjær er uddannet HD(A) og 
har mere end 15 års erfaring inden for salg, 
indkøb og administration. Carsten skal pri-
mært videreudvikle den gode kundeservice 
gennem fokus på udvikling og optimering 
af processer i afdelingen. Herudover skal 

Carsten være med til at udbygge RIAS’ position på det sven-
ske marked inden for Byggeridivisionen.

Se FUTs vedtægter i fuld længe på www.fut.dk
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Gør varebestilling til en leg
- brug branchens e-handelsløsning

Leverandørens fordele:

Adgang til stort forhandlernetværk

Unik markedsføringsmulighed

Statistik og effektivt administrations værktøj

Mersalg - herunder:
• Krydssalg    • Relaterede varer
• Tilbehør    • Erstatningsvarer

Forhandlerens fordele:

Lettere bestilling

Kun ét login til alle leverandører

De nyeste kampagne tilbud

100 % afstemte ordrer til forbedret
varemodtagelse og lagerstyring

Adgang til alle leverandørers varer

Kontakt byg-e for at høre mere og komme i gang med at bestille digitalt
e-mail: info@byg-e.dk ·  Tlf.: 45807877

Leverandører 

i Byggebasen? 

Hør mere om 

gratis EDI

E - Butik

Danske husejeres bestræbelser på at ned-
bringe udgifterne til energi og mindske 
CO2-udslippet har resulteret i, at mange 
huses historiske og kulturelle kvaliteter 
er blevet ødelagt eller er gået tabt for 
evigt. Samtidig er mange husejere i tvivl 
om, hvordan de skal komme i gang med 
energirenoveringer og andre 
energibesparende tiltag. 

Bygningskultur Dan-
mark udgiver derfor 
en ny energiguide, som i 
et letforståeligt sprog uden 
indforstået teknisk jargon klæ-
der husejere på til at gøre deres 
huse mere energivenlige - uden at gå på 
kompromis med husets historiske og kul-
turelle kvaliteter. 

Energiguiden henvender sig først og 
fremmest til ejere af fredede og beva-
ringsværdige bygninger, men mange af 
landets øvrige husejere vil også kunne 
hente masser af inspiration, råd og vej-
ledning i guiden. 

Bygningerne i Danmark står for 40 
procent af landets samlede energiforbrug. 
For at nedbringe CO2-udslippet skal der 
derfor hentes store energibesparelser 

gennem energioptimering og energireno-
vering af den eksisterende bygningsmasse. 
Men det har en uheldig sideeffekt, for de 
bygningskulturelle værdier i især fredede 

og bevaringsværdige 
huse får uoprettelige 
skader eller forsvin-

der helt, hvis ikke der 
tages særlige hensyn til 

dem undervejs. Med den 
nye energiguide ønsker Byg-

ningskultur Danmark at dække et stort 
behov blandt husejerne for let forståelige 
anvisninger til at komme i gang med 
energirenoveringer uden at gøre skade 
på husets bevaringsværdier.

Energiguiden er gratis og kan fås 
ved henvendelse til FUTs sekretariat, 
Marianne Mouritzen, tlf. 4580 7877, 
fut@fut.dk. 

Bogen kan også fås elektronisk på:

Gratis Energiguide

http://tun.dk/images/stories/
pdf/energiguide.pdf
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”

Endnu en gang strømmede landets byg-
gefagfolk til TUN BYG messen 13.-16. 
marts i år i Fredericia Messecenter/
MESSE C, hvor 26.688 fagfolk fyldte 
messehallerne i de fi re messedage. De 
efterfølgende analyser viser meget stor 
tilfredshed med messen blandt såvel ud-
stillere og TUNs medlemmer som de be-
søgende fagfolk.

TUN BYG 2012
– En succes for udstillere, TUNs medlemmer og de besøgende fagfolk

TUN BYG 2012’s succes skyldes ikke 
mindst TUNs medlemmers store indsats 
i forbindelse med messen samt deres en-
gagement omkring busture for kunder til 
messen. Samtidig havde messen en mas-
siv tilslutning fra branchens førende byg-
gematerialeleverandører, der præsente-
rede en fl ot, faglig og inspirerende messe, 
som det var en fornøjelse for branchens 
fagfolk at besøge, hvilket en analyse 
blandt de besøgende klart bevidner. 

Stigende tilfredshed 
blandt TUNs medlemmer
Af analysen blandt TUNs medlemmer 
fremgår det, at hele 97 % af tømmer-

handlerne er tilfredse eller meget til-
fredse med messen og udbyttet af deres 
besøg. 91 % er desuden meget tilfredse/
tilfredse med det faglige og informative 
niveau hos udstillerne, og ligeledes 91 % 
betragter det som en meget vigtig eller 
vigtig markedsføringsmæssig profi lering 
over for kunder at besøge messen sam-
men med dem. 

Der er også stor tilfredshed at spore 
med bespisningen af tømmerhandlerne 
og deres kunder i Restaurant TUN, idet 
75 % erklærer sig tilfredse/meget til-
fredse med madens kvalitet, og 79 % er 
tilfredse/meget tilfredse med udvalget af 
mad.

Endelig har 92 % af TUNs medlemmer 
allerede nu besluttet, at de vil besøge 
messen, når den afholdes i 2014.

Stor tilfredshed blandt udstillere
Også blandt udstillerne er der stor til-
fredshed med TUN BYG 2012. Af analy-
sen fremgår det således, at 95 % af udstil-

lerne er tilfredse med deres deltagelse på 
messen, 90 % er tilfredse eller meget til-
fredse med markedsføringen af messen, 
og 88 % er tilfredse/meget tilfredse med 
de besøgendes seriøsitet og kvalitet. 

Herudover fi nder 87 % af udstillerne 
på TUN BYG 2012, at deltagelsen på 
messen er en meget vigtig eller vigtig 
markedsføringsmæssig profi lering over 
for kunder, og 86 % har allerede nu be-
sluttet at deltage på TUN BYG 2014. 
Kun 1 % ønsker ikke at deltage. 

Overvældende tilfredshed 
blandt de besøgende fagfolk
Tilfredsheden med TUN BYG 2012 
blandt de besøgende fagfolk må beteg-
nes som intet mindre end overvældende. 
Hele 90 % af de besøgende er således 

Til næste år vil jeg helt klart for-
berede mig på, hvilke udstillere 
der er og opsøge de relevante. 
Det er en stor messe, og det var 
optimistisk at tro, at man kan 
planlægge det på stedet. Alle 
områder er jo repræsenteret

Super fedt besøg, mange gode 
og informative stande. Kanon 
stemning, kunne bruge flere dage 
der. Man kan næsten ikke nå at 
se det hele på den ene dag

”
Der var både kendte produkter 
og helt nye produkter - for mig 
- og jeg fik stort udbytte af de 
nye indtryk

”
Det var en særdeles velbesøgt 
messe med meget motiverede 
udstillere, i det hele taget en 
god messe. TAK!
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tilfredse med TUN BYG 2012 og udbyt-
tet af deres besøg. 96 % af de besøgende 
vægter den personlige dialog med udstil-
lerne på messen højt, og 82 % har allere-
de nu besluttet at besøge messen i 2014. 
Kun 4% svarer nej til det spørgsmål. 

Det er uhørt høje tilfredshedsprocen-
ter fra de besøgende fagfolk, som ingen 
direkte aktie har i messen, sammenlignet 
med TUNs medlemmer og udstillere. I 
analysen blandt de besøgende kan man 
også fi nde de viste udsagn, som under-
streger de besøgendes markante tilfreds-
hed med TUN BYG 2012 og udstillernes 
indsats i forbindelse med messen.

En glad adm. direktør for TUN og formand for 
messeudvalget, Palle Thomsen, kommenterer re-
sultatet af analyserne, således: 

”
Jeg må tilstå, jeg glæder mig al-
lerede til næste messe....

TUN BYG 2014

TUN BYG afholdes igen i 2014, nærmere betegnet den 25.-28. februar 2014 i 
MESSE C (Fredericia Messecenter).

På gensyn på TUN BYG 2014 – branchens egen messe!

”
Det er jo forrygende. Vi er meget stolte over de flotte karakterer, 
messen får fra både udstillere, TUNs medlemmer og ikke mindst de 
besøgende fagfolk. Vi er specielt glade for, at vi har fået rettet op på 
nogle kritikpunkter på sidste messe i forbindelse med bespisningen 
af TUNs medlemmer og deres kunder i Restaurant TUN. Det har 
været et væsentligt punkt for os at få rettet op på, og så er det jo 
dejligt, når det lykkedes.
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60+ mødte op til 50+ 
frokost i Grøften
En succes, det må være overskriften for 
en forrygende branchedag i Grøften i 
Tivoli den første lørdag i juni. Over 60 
festglade m/k var med til at gøre dagen 
til noget helt specielt, aldrig før under en 
50+ frokost var der så mange, der rejste 

sig op og talte og ønskede branchen og 
FUT længe leve!

Snakken gik livligt mellem bordene 
bl.a. om gamle dage i branchen og den 
svære tid og de udfordringer, vi er midt 
i. Men humøret var højt, maden var god 

og skummende øl i glasset og snaps til at 
skylle efter med. 

Håber at der vil være en ligeså stor op-
bakning til næste 50+ frokost i 2014. 

På gensyn!



De næste
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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

TIMPLY
Timber and Plywood Trading Company

Kaj Lykkesvej 13 -  5600 Faaborg - Denmark

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

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

www.hjalmarwennerth.dk

Her kunne 
DIT 

logo være..!
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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

Her kunne 
DIT 

logo være..!

KNUD LARSEN
PROFESSIONEL

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

15
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En naturlig udvikling
Michael Schram og Theis G. Larsen har 
helt tilfældigt haft karrierer side om side 
i byggebranchen. Begge er de udlært hos 
T.H. Carlsen i Løgten i 1980’erne, og på 
et tidspunkt arbejdede de sammen i butik-
ken. Siden førte karrieren først Michael, 
siden Theis til DLH i Hedensted, hvor de 
også var kolleger i en årrække. 

Dernæst var det Theis, der fortsatte kar-
rieren hos Ditas, og senere blev også Mi-
chael ansat. Alt sammen var det helt til-
fældigt, men så ophørte tilfældighederne, 
da de to valgte at blive iværksættere og 
kompagnoner, da de i 2002 startede Nor-
disk Pladeimport A/S.

Født i modvind
De første år i NPI A/S var slidsomme, 
men sjove, husker Michael. 

- Vores første handler foregik i et ner-

Fra parløb til
partnerskab

Centralt placeret ved E45 i Hedensted ligger 
NPI A/S, der den 17. september 2012 kan fejre 
10 års jubilæum

vøst dollermarked og stærkt faldende 
priser, der var meget på spil for os, smiler 
Michael, der også fortæller, at NPI’s styr-
ker er kvalitetsvarer – leveret til tiden, 
højt serviceniveau og et ønske om kun at 
lave handler, som kunderne har glæde af. 

Theis supplerer: - Vores medarbejder-
stab er en uundværlig krumtap i virksom-
heden, engagerede og dygtige, folk, der 
tilsammen har omkring 200 års erfaring i 
pladebranchen.

Hund er kontorchef
Der er også plads til humor i den ellers 
så seriøse virksomhed. På hjemmesiden 
www.npi.dk kan man erfare, at foruden 
det dygtige menneskelige personale har 
man en kontorchef ved navn Morgan – at 
dømme efter billedet er der tale om en 
spaniel. Theis og Michael udveksler et smil 
ved spørgsmålet om kontorchefen. 

- I en travl hverdag for os alle er det 
godt at have en virksomhedskultur med 
et godt grin ind imellem, det giver energi, 
griner Michael Schram.

NPI har det hele
NPI A/S er leverandør af hele paletten 
inden for træbaserede pladeprodukter, 
krydsfi ner i alle kvaliteter, spånplader, 
MDF og Træfi ber. Der er også en konstant 
udvikling i sortimentet – det seneste pro-
duktsegment er facadebeklædning, og det 
er vigtigt for NPI A/S hele tiden at ud-
vikle sig.

- Smidighed er en stor styrke, og den 
har vi i NPI A/S, fordi vi har en lille og 
tilpasningsparat organisation, fortæller 
Michael.

Iværksætteri griber om sig
De to driftige herrer har haft travlt med 
at drive NPI i 10 år, men ikke mere travlt 
end, at der er blevet tid til at udvide for-
retningen med yderligere to virksom-
heder, nemlig Casanti, som NPI A/S er 
hovedaktionær i, og Danadeco, som man 
er medejer af. Begge virksomheder er i 
byggebranchen med det meste af verden 
som arbejdsområde. 

- Iværksætteri ligger for mit vedkom-
mende i blodet, tror jeg, fortæller Theis, 
hvis far Svend har været selvstændig hele 
sit liv og drevet tre virksomheder i skibs-
industrien.

The world is my oyster
Lidt sentimentalitet må der godt være 
plads til, når man har 10 års jubilæum. 
Michael og Theis ser med stor glæde til-
bage på et parløb, der bl.a. har betydet et 
utal af rejser. Sammen har de to kompag-
noner set det meste af verden i forbindel-
se med indkøb af varer fra Sydamerika, 
Fjernøsten, Skandinavien, USA, Canada, 
Kina og mange, mange fl ere destinationer 
under vejs.

Det har været spændende, fantastisk 
og utroligt at opnå et af sine store livs-

Theis G. Larsen og 
Michael Schram.

Morgan.
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mål, at skabe en virksomhed med succes, 
er de to enige om. 

På det naturlige spørgsmål om, hvor-
vidt det lange parløb skal fortsætte for 
altid, udveksler de et smil, og Theis siger 
med påtaget højtidelighed ”En for alle”, 
Michael kommenterer: - Vores styrke har 
altid ligget i vores forskellighed, vi har 
forskellige kompetencer, som vi hver især 
respekterer og sætter pris på. 

Dette makkerskab er bundsolidt.

Vil du ud i verden? - her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk

– og et 
økonomisk tilskud 

til turen kan 
du måske 

komme nærmere 
på 

www.futfonden.dk
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Få en terrasseFå en terrasse
uden fejluden fejl

Der er en del fejl, man kan komme til at 
begå, når man lægger terrasse i hårdttræ. 
Vi guider dig til at undgå nogle af de mest 
udbredte

Af Tinne Buchholz Madsen

Det kan virke såre simpelt, men al-
ligevel er der en række fælder, både 
professionelle og gør det selv-folk ofte 
går i, når der skal bygges en terrasse. 
Mester & Svend har talt med salgschef 
i virksomheden DLH, Michael Jacob-
sen, der er ekspert i hårdttræ, og han 
har erfaret, at der er nogle særlige ting, 
folk kommer til at gøre forkert både 
før og under byggeriet. 

- For det første lider mange af ’Bo 
Bedre’-illusionen om, at en træter-
rasse skal ligne det mahognibord, de 
har inde i spisestuen. Forkerte forvent-
ninger er den første misforståelse. En 

terrasse skal holde til alle årstider med 
det omskiftelige vejr, vi har i landet, og 
derfor skal den være lavet af træ, der 
har styrke og holdbarhed. En tømrer 
bør til enhver tid forklare, at hårdt-
træ til terrasser er mere rustikke og 
stærke træsorter end møbelmahogni, 
og at det er tættere på havnetømmer 
end snedkertræ. Man må leve med far-
vevariationer og småfejl. Til gengæld 
får man styrke, understreger Michael 
Jacobsen.  

Der skal være afstand
En anden udbredt fejl, mange terrasse-
byggere begår, er, at de ikke får lavet 
den nødvendige afstand mellem bræd-

derne, og holder afstand til f.eks. 
murværk. 

- Hårdttræ er vanvittig stærkt og kan 
i yderste konsekvens vælte en mur-
stensvæg, hvis brædderne er sat for tæt 
på den. Jo længere brædderne er, jo 
mere vrider de sig, og det bliver man 
også nødt til at tage højde for. Det er 
et levende produkt, man har med at 
gøre, og det skal man gøre sig klart, si-
ger Michael Jacobsen. 

Han understreger desuden vigtighe-
den af at måle træets fugtighed, inden 
man går i krig med terrassen. 

- Det er vigtigt, fordi man så får en 
indikation på de bevægelser, træet 
unægtelig vil foretage sig efter mon-
tage. Er fugtindholdet ca. 22-25 %, an-
befaler vi en afstand på mellem syv og 
10 milimeter – er den meget højere, vil 
træet svinde mere og er den lavere, vil 
det udvide sig mere, fortæller Michael 
Jacobsen.

 Han gør opmærksom på, at uens be-
vægelser i træet aldrig vil kunne und-
gås, da nogle træsorter simpelthen bare 
er mere livlige end andre – og nogle er 
slet ikke velegnede til terrasser. 

- Mahogniarter som Sipo, Sapele 
og philippinsk Mahogni er bedst til 
døre og vinduer, Iroko til bundstyk-
ker, Keruing til lastbilbunde, og Azobe 
til havnetømmer. Hårdttræ er en stor 
verden med mange hundrede sorter 
– velegnet til mange forskellige for-
mål. Til danske terrasser anbefaler vi 
Ipe, Bangkirai, Cumaru og Jatoba som 
de bedste, og Massaranduba er også et 
alternativ, hvis man husker at oliere 
den. Man skal altid undersøge, hvilke 
egenskaber den ønskede træsort har, 
pointerer Michael Jacobsen.

Olierer for tidligt
Fejlvalg af materialer og for lille af-
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Få en terrasse
uden fejl

Hårdttræ er ikke bare hårdttræ, men en verden af 
hundredevis af sorter. Det er vigtigt at udvælge 
en type, der passer til at ligge udenfor i det 
omskiftelige danske vejr, påpeger Michael Jacobsen.

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.

stand mellem brædderne er imidlertid 
kun nogle af fejlene, der begås, når der 
lægges terrasser. 

- En anden fare er, at man glemmer 
at forbore og kun at bruge rustfri og 
syrefasteskruer på grund af garvesyren 
i træet, siger Michael Jacobsen, der kan 
komme i tanke om en anden udbredt 
misforståelse. Nemlig, at mange olierer 
terrassen alt for tidligt i processen.

- Når træet transporteres hertil fra 
de tropiske skove, ligger der pinde 

inde mellem brædderne, og de efterla-
der selvfølgelig mærker. Desuden kan 
der være nogle farveforskelle i træet. 
Når man lader terrassen soltørre, bliver 
mærkerne mindre synlige, og solstrå-
lerne udvisker også farveforskellene. 
Herefter kan der olieres, siger Michael 
Jacobsen. 

Når terrassen er soltørret efter nogle 
uger, er det dog stadig muligt at gøre 
noget forkert. Mange giver nemlig ter-
rassen for store mængder olie.

- Hårdttræ kan ikke suge ret meget 
olie, så derfor er det vigtigt kun at give 
et tyndt lag og at tørre efter. Ellers 
hærder olien op som en lak og kan kra-
kelere, og det ser ikke pænt ud, forkla-
rer Michael Jacobsen. 
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På digital forkant 
i byggebranchen
Branchen viser endnu en gang villighed 
og evne til at tage nye innovative IT-løs-
ninger i brug. 

byg-e har lanceret en ny IT-løsning, 
kaldet Message Tracking, som allerede 
har modtaget ros af mange i branchen. 
Løsningen er enestående inden for EDI. 

Alle forhandlere og leverandører i Byg-
geBasen kan nu gratis sende ordrer, hen-
holdsvis fakturaer gennem byg-e. Det 
eneste, det kræver, er en tilmelding og 
eventuelt en opsætning. Tilmeld dig på 
www.tun.dk under fanebladet EDI.

Med det nye Message Tracking kan alle 
nu også få et præcist overblik over de or-
drer og fakturaer, som bliver udvekslet 
med jeres samhandelspartnere.

Brugervenligheden er sat i højsædet, 
hvor brugerne let kan logge på og se 
en statusliste over de udvekslede doku-
menter. Her kan der ses afsendelses- og 
afl everingstidspunkt for ordrerne og fak-
turaerne, og hvis der er opstået en fejl 
i overførslen, vil det fremgå af listen. 
Message Tracking introducerer også en 
nyskabelse inden for EDI, nemlig target 
monitoring. 

Target monitoring er en funktion, som 
gør, at hvis jeres virksomhed forventer at 
modtage fakturaer eller ordrer på faste 
tidspunkter, og dette ikke er sket, så vil 
der blive sendt en melding om det. 

Normalt sendes fejlmelding, når der er 
fejl i fi lerne, men ved Target Monitoring 
sendes melding, hvis fi lerne er udeblevet. 
På den måde er I hurtigt orienteret om, 

byg-e’s succes måles på bruger-
nes tilfredshed i branchen. Den 
konstruktive dialog i branchen 
er i høj grad med til, at byg-e 
kan videreudvikle produkterne 
og servicen til branchen, så vi er 
altid interesseret i at modtage 
feedback fra branchen. Så skriv 
endelig til info@byg-e.dk med 
gode idéer, kommentarer og an-
dre input. 

hvis der er noget galt og kan agere i for-
hold til det. 

Message Tracking er med til at give én 
tryghed i hverdagen, for at ens dataud-
veksling fungerer efter hensigten, og er 
med til at dokumentere udvekslingssta-
tus og -tidspunkt, hvis der skulle opstå 
tvivl omkring udvekslingen med sam-
handelsparterne. 

Ydermere er der mulighed for, at bru-
gerne kan fi nde og genskabe de ordrer og 
fakturaer, som er blevet udvekslet. Alt i 
alt en løsning som drastisk vil mindske 

besværet med at arbejde med EDI ordre 
og faktura. Skriv til salg@byg-e.dkfor at 
få mere info om Message Tracking.

Message Tracking er et resultat af byg-
e’s strategi med at sikre nye innovative 
og billige IT-løsninger til byggebranchens 
virksomheder.

byg-e arbejder kontinuerligt med at 

udvikle og tilbyde IT-løsninger, som er 
med til at sikre en effektiv administra-
tion hos branchen og skabe en digital 
markedsplads, der er attraktiv og nem 
at benytte for alle. Dette gøres bl.a. ved 
at tilbyde en bred vifte af produkter til 
branchen.

byg-e’s e-handel gør det muligt for for-
handleren at logge ind på byg-e’s e-han-
del og bestille varer hos leverandøren. 
Forhandleren behøver kun et enkelt lo-
gin for at kunne bestille hos samtlige de 
leverandører, der er tilsluttet byg-e’s e-
handel. Brugeren får en afstemt ordre og 
automatisk vareopdatering i eget system. 
Varebestilling har aldrig været så nem! 

Vi opfordrer derfor forhandlere, som 
ikke bruger e-handelssystemet, til at gå 
ind og tilmelde sig på byg-e’s hjemme-
side, så de kan få en lettere hverdag.

Ud over byg-e’s e-handel hjælper vi 
også branchen med opsætning og host-
ing af hjemmesider, drift af server samt 
rådgivning i forhold til IT investeringer 
i branchen. Hvis vi ikke selv besidder 
kompetencerne in-house, har vi et stort 
netværk af eksterne IT-konsulenter, som 
vil være behjælpelig med at fi nde en løs-
ning på jeres problem, så tøv ikke med at 
kontakte os. byg-e er til for jeres skyld.

 I kraft af byg-e’s historie har vi en unik 
position til at være i dialog med bran-
chen om de behov og ønsker, der måtte 
være til eksisterende og kommende IT-
løsninger. 
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Mød 
FUT på...
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Nyt fra FUT 
sekretariatet

????
?

?????? ??Materiale 
om FUT?

?
?

Hvis du som virksomhed mangler 

materiale omkring FUT, f.eks. til 

uddeling til nyansatte elever og 

andre med interesse i foreningen, 

ligger sådant materiale klar på 

vores sekretariat.

Ring 
4580 7877 

og tal med Marianne 

– så bliver det ønskede 

omgående tilsendt!

Velkommen tilbage fra ferie. Har du 
fået nye kollegaer? Er der kommet 
elever til efter sommerferien? Hvis ja, 
så gør dem opmærksom på FUT og 
det netværk, vi har. Guid dem ind på 
www.fut.dk og lad dem blive fristet 
af de forskellige tilbud og muligheder, 
foreningen giver. 

HUSK! 
Medlemskabet er gratis for elever i hele 
deres læretid.

Hjælp i FUT sekretariatet
TUN har ansat en ny elev – Laura Kifah 
– som med tiden vil blive en vigtig del af 
FUT Sekretariatet og vil sidde parat til 
at svare på alle jeres spørgsmål om med-
lemskab, arrangementer og abonnement. 
Så tøv ikke med at ringe eller skrive.

Husk, at www.fut.dk også altid er 
spækket med god information om 
FUT. Her kan du:

 
■  Tilmelde dig foreningens 
  arrangementer.
■   Se billeder fra afholdte 
  arrangementer.
■   Finde links til relevante 
  brancheorganisationer og  
■   Se gamle blade fra 1986 
  og frem. 
■   Lidt sjov historie om
  branchen.
■   Læse om, hvordan du får   

 støtte fra FUT-fonden til 
  uddannelsesprojekter.
■   Se hvem, der er med 
  i bestyrelsen.
■   Læse om foreningens 
  tilblivelse.

Memory lane
Find FUT blade fra 1986 til i dag 
på www.fut.dk. Så hvis er du i det 
nostalgiske hjørne eller hvis du skal 
ha’ genopfrisket en FUT-oplevelse, 
er det hér, det sner!
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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 fredag 
den 16. november 2012

Vinderne af sidste runde:

 Erik Pors  Peter Gade Niels Nielsen
 8381 Tilst 5690 Tommerup 8382 Hinnerup

+ popcorn og sodavand!

Årsagen til en opdatering
Tilbage i januar 2008 trådte en opdate-
ret forældelseslov i kraft, som bl.a. har 
stillet privatforbrugeren i en langt mere 
lukrativ situation, hvad angår forældel-
sesfrister ved levering af byggeri. Lovgiv-
ningen er ufravigelig, hvis den er til skade 
for privatforbrugeren.

Det har medført, at når TUNs med-
lemmer sælger direkte til private, er de 
underlagt 10 års udvidet ansvar på bygge-
materialer. Entreprenører og håndværkere 
er ligeledes underlagt 10 års udvidet an-
svar på byggeri og de byggematerialer, der 
indgår i deres levering til en privatforbru-
ger. 

Nye TUN Salgs- og 
leveringsbetingelser i branchen

Efter 10 år med TUN 
2002 opdaterer TUN 
nu salgs- og leve-
ringsbetingelserne 
til TUN12. Disse nye 
salgs- og leverings-
betingelser vil være 
gældende fra 1. no-
vember 2012

I TUN 2002 Salgs- og leveringsbe-
tingelser gives der ét (1) års ansvar på 
mangler ved alle produkter til entrepre-
nører og håndværkere, uanset om deres 
slutkunde er privatforbruger, og dermed 
står de alene med lovgivningens krav om 
et mangelansvar på 10 år, hvis slutkun-
den er privatforbruger. 

Det er i længden en rigtig uholdbar si-
tuation for håndværkere og entreprenø-
rer. Derfor har TUNs medlemmer valgt 
at imødekomme et ønske fra Dansk Byg-
geri om at ændre i TUN Salgs- og leve-
ringsbetingelser.

Se, hvem der giver 10 års ansvar
Der har været fl ere løsningsmodeller på 
bordet, hvor den væsentligste parameter 
har været, at det udvidede ansvar ikke 
blot blev tilbageført til forhandlerne, 
men direkte til leverandørerne af bygge-
materialerne, da det i sidste ende er le-
verandørerne, der har ansvaret for deres 
produkter. 

For at kunne identifi cere de leveran-
dører, som har valgt at tiltræde udvidet 
ansvar på byggematerialer, registrerer le-
verandørerne sig i ByggeBasen. 

TUN12 henviser til hjemmesiden 
www.tun12.dk, hvor samtlige tiltrådte 
leverandører kan fi ndes. På hjemmesi-
den kan håndværkeren og andre nu se, 

hos hvilke leverandører man får 10 års 
ansvar. Hos resterende leverandører får 
man kun 1 års ansvar. 

Videregivelsen af det udvidede ansvar 
på 10 år er kun aktuelt, når der er tale 
om byggematerialer, og når slutkunden 
er privatforbruger. Er slutkunden det of-
fentlige, offentligt støttet byggeri eller 
andet byggeri, hvor byggeleveranceklau-
sulen og/eller AB92 er vedtaget, vil leve-
randørens ansvar fortsat være de kendte 
5-6 år. 

TUN12 får ejendomsforbehold
Ud over tiltaget omkring udvidet ansvar 
på byggematerialer i TUN12 er der ind-
arbejdet en betingelse omkring oprethol-
delsen af ejendomsforbehold. Dette skal 
give TUN medlemmet en større mulig-
hed for at bevare ejendomsretten til va-
rer i et evt. konkursbo, hvor andre parter 
også har tilgodehavender i konkursboet.

Ikrafttrædelsen af TUN12
De nye salgs- og leveringsbetingelser 
skulle træde i kraft den 1. september 
2012, men for at give leverandørerne en 
længere frist til at få indarbejdet det ud-
videde ansvar i deres forretningsmodeler 
udsættes TUN12 til den 1. november 
2012.



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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Aktivitetsoversigt

 Arrangement Dato Deadline Kontakt

Danmarkstur
08.10-

10.10.2012
12.09.2012

Nadja Hübschmann 

Tlf. 2273 6647

Stortur til Vietnam
14.09-

30.09.2012
01.06.2012

Nadja Hübschmann 

Tlf. 2273 6647

FUT Generalforsamling 2012 02.11.2012 08.10.2012
Michael B. Jakobsen 

Tlf. 2496 3435

kyocera - unimerco i Sunds 
jan/feb. 

2013
Se fut.dk

Michael B. Jakobsen 

Tlf. 2496 3435


