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Kære medlem!
Som tidligere nævnt har vi i FUTs bestyrelse siden sidste generalforsamling arbejdet
med, hvordan vi skulle sikre FUTs fremtid. Under dette arbejde har vi været i dialog med forskellige parter i branchen. Under vores dialog med TUN opstod der ideer
til forskellige områder, hvor vi kunne samarbejde, og et af disse områder bliver nu
en realitet.
Samarbejde med TUN
Vi har lavet en aftale med TUN, hvor vi i FUT får hjælp til administrative opgaver,
både for bestyrelsen og for foreningen. Dette betyder, at vi i bestyrelsen kan få et
større overskud til at udvikle og sikre FUT i fremtiden, samtidig med at vi kan yde
en bedre service over for vores medlemmer. Hele bestyrelsen er glade for samarbejdet
og den positive holdning, vi har mødt fra TUNs side.
Elevtur i Danmark
Som I kan læse på side 12, er FUTs første elevtur i Danmark nu sat på skinner, og
bussen afgår den 22. november. For en gangs skyld er det sjællænderne, der skal stå
tidligt op for at få denne unikke oplevelse. Turen er under ingen omstændigheder en
afløser for FUTs traditionelle elevtur til Sverige, men er tænkt som et supplement.
Samtidig er det en helt enestående mulighed for nye elever i branchen til at få styrket
deres faglige viden om nogle af de væsentligste produktgrupper. Vi håber, at alle i
branchen ligesom os i bestyrelsen kan se ideen i elevturen i Danmark og de muligheder, den giver deltagerne, og derfor vil bakke den op ved at tilmelde deres elever.

FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:
Peter Lenarth Landergren
Formand
Møldamager 58
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 39 93

Nick Rønsner
Næstformand
Hømvej 11 E
4100 Ringsted
Tlf. 40 90 20 05

Anders Brorsen
Kasserer, Medlemsregistrering
Algade 94 A, 2.
4760 Vordingborg
Tlf. 20 70 53 01

Jens Pedersen
Sekretær

Generalforsamlingen hos Junckers
Om en måned er det tid for årets generalforsamling, som bliver afholdt hos Junckers
Industrier i Køge. Junckers har jo været den virksomhed i branchen, som alle har
talt om gennem det sidste lille års tid. Nu er man på virksomheden ved at finde optimismen og fremgangen, så der bliver mulighed for at få indsigt i, hvordan Junckers
vil sikre sig i fremtiden.
På generalforsamlingen vil vi i bestyrelsen også give jer indsigt i, hvordan vi også
vil sikre FUT i fremtiden. Derfor fremlægger bestyrelsen et forslag med en handlingsplan for, hvordan vi vil gøre dette i praksis. Desværre bliver vi også nødt til at gennemføre en kontingentstigning for at få det til at hænge sammen økonomisk.
Vi er i bestyrelsen optimistiske med hensyn til fremtiden. Vi har i løbet af året haft
en god opbakning til vores arrangementer. Specielt er vi meget glade for at kunne
fortælle, at vi har måttet oprette to hold på den byggetekniske uddannelse for træfolk, da vi i alt har modtaget 37 tilmeldinger - hvilket er mange flere, end vi i vores
vildeste fantasi havde turdet håbe på.
Vi håber meget, at så mange medlemmer som muligt vil møde op på generalforsamlingen og give deres opbakning til bestyrelsens forslag, da det jo handler om FUTs
fremtid!
Peter Lenarth Landergren
Formand
Forside: Junckers i Køge er vært for årets generalforsamling lørdag den 6. november.

Fristrupvej 166, st. th.
8800 Viborg
Tlf. 86 67 22 50

Johan Juul Larsen
PR-ansvarlig
Østerbro 14, Tommerup st.
5690 Tommerup
Tlf. 40 73 48 66

Claus Krebs
Høgelsbjerg 70
6200 Aabenraa
Tlf. 73 62 40 43

Thomas Stoltz
Diget 13
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 71 43

Søren Bendix
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Prinsesse Christines Vej 16, st.tv.
2300 København S
Tlf. 32 97 93 92
FUT medlemsblad udkommer 5 gange årligt
Ansvarshavende redaktør: Johan Juul Larsen
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Sekretariat:
FUT - Foreningen for unge trælastfolk
c/o Trælasthandlerunionen - TUN
Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum
Tlf. 4580 7877 · FUT-fax 4580 7887

2

• Generalforsamling 2004 ........................................................side 9

Kontaktperson: Marianne Mouritzen

• Elevtur Danmark 2004 ........................................................side 12

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

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2004

FUT i samarbejde
med TUN
Som fortalt i et tidligere nummer af FUT-bladet
har FUTs bestyrelse været i dialog med forskellige
parter i branchen, herunder selvfølgelig også
Trælasthandlerunionen - TUN.
- Gennem disse dialoger
har vi berørt flere områder,
hvor vi kunne få gavn af
eller hjælpe hinanden i
vores arbejde, fortæller
FUTs formand, Peter Lenarth Landergren.
TUN tilbød således at
hjælpe FUT og FUTs bestyrelse med at løse nogle
administrative opgaver.
Efter yderligere drøftelser
- både i FUT’s bestyrelse og
gensidigt med TUN - er der
pr. 1. september 2004 lavet
en administrationsaftale.

- nøglen til en branche -

• - samt diverse administrative opgaver for bestyrelsen.

En vigtig forening

Frigør ressourcer
Peter Lenarth Landergren
fortæller, at FUTs bestyrelse
er meget glade for denne
administrationsaftale, da
det betyder, at bestyrelsen
får frigjort ressourcer, som
så kan bruges konstruktivt i
arbejdet på at styrke og sikre FUT i fremtiden.
TUNs adm. direktør, Palle Thomsen, tilføjer:
- Ved at lette FUTs bestyrelse for de administrative
opgaver, får FUT mere tid
til det, de er bedst til: at
arrangere vedkommende
og interessante arrangementer for branchens medarbejdere. Noget, der i
længden jo er med til at
gøre vores branche endnu
mere spændende at være i.

Bedre medlemsservice
Aftalen betyder, at FUT vil
kunne yde en bedre service
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2004
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FUT-formand Peter Lenarth Landergren (tv) og TUNs adm. direktør Palle
Thomsen gi’r håndslag på den nye administrationsaftale mellem FUT og TUN.

over for medlemmerne, da
TUN stiller en foreningssekretær til rådighed. Denne vil være en fast kontaktperson for medlemmer og
bestyrelse.
- Det bliver spændende at
skulle arbejde sammen med
FUT – det giver mig en mulighed for også at lære vores
medlemmers medarbejdere
at kende. Jeg tror også, at
FUTs medlemmer hurtigt
vil se fordelen i kun at skulle henvende sig ét sted,
siger Marianne Mouritzen,
der er FUTs nye foreningssekretær på TUNs kontor i
Nærum.
Marianne Mouritzen vil
løse følgende opgaver for
FUT:
• Ajourføring af medlemskartotek.

• Bogføring af regnskab.
• Modtagelse af tilmeldinger.
• Udsendelse af breve til
medlemmer.
• Besvare spørgsmål fra
medlemmer.

Også TUNs formand, Jørgen S. Hansen, er glad for
samarbejdet:
- FUT er en vigtig forening for branchens medarbejdere - ikke kun fagligt,
men også socialt. I TUN
håber vi ved samarbejdet at
kunne være med til at bevare dette væsentlige element.
Peter Lenarth Landergren siger afslutningsvis:
- Vi håber i FUTs bestyrelse, at vores medlemmer vil
modtage denne aftale positivt, og vi ser meget frem til
et fortsat godt og positivt
samarbejde med TUN og
Marianne.

Fra 1. september er FUTs postadresse:
FUT – Foreningen for unge trælastfolk
c/o Trælasthandlerunionen - TUN
Egebækgård - Egebækvej 98
2850 Nærum
Tlf. 4580 7877 · FUT-faxen 4580 7887
Kontaktperson: Marianne Mouritzen
Tilmeldinger til arrangementer, indmeldelser,
fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt til
ovenstående adresse.
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Byggeriet af
Danish Crowns
nye storslagteri ved
Horsens skrider frem.
Dette luftfoto er fra
juni måned i år.
(Foto: Danish Crown)

sen. De indvendige vægge
er ligeledes beklædt med
knap 40.000 kvm fliser fra
tyske Buchtal. 25 murere
bestiller ikke andet end at
montere disse i op til fire
meters højde.
Der er lagt ikke mindre
end seks kilometer kloakrør og brugt 15 kilometer
kantsten på udendørsarealerne.
Byggeriet består af 832
rum med i alt 845 indvendige døre. Dertil kommer
201 porte og yderdøre.

Danish Crown
uden FUT-besøg
Byggeriet af Danish Crowns nye storslagteri
ved Horsens er så stort, at man har måttet
lukke det for besøgende for at blive færdige.
Som den kvikke læser af
FUT-bladet vil have bemærket, har vi flere gange forhåndsannonceret et byggepladsbesøg på Danmarks
største byggeplads, Danish
Crown ved Horsens.
Vi har via kontakt med
NCC og Cowi igennem
snart et år haft aftalt, at vi
skulle arrangere et byggepladsbesøg for FUTs medlemmer på denne gigantiske byggeplads, når der var
andet at se end ‘kun’ betonelementer.
Desværre kom vi til at
vente lige længe nok, idet
interessen for og antallet af
besøg på det store byggeri
har været meget stor fra
både ind- og udland. Så
stor, at bygherren på det
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tidspunkt, hvor vi skulle
aftale detaljerne omkring
besøget, havde besluttet, at
der i den resterende periode af byggeriet ikke måtte
komme besøg af nogen art
på byggepladsen.
Denne beslutning blev
taget overvejende af sikkerhedsmæssige hensyn, idet
der blev arbejdet på byggeriet i døgndrift, men også
for at give entreprenører
og rådgivere den fornødne
ro til at færdiggøre byggeriet og aflevere det til den
aftalte tid.
Dette har vi i FUT naturligvis stor forståelse for, selv
om det betyder, at besøget
på Danish Crown ikke bliver til noget - i hvert fald
ikke mens der bygges.

Gigantisk byggeri
At byggeriet er gigantisk,
afslører følgende tal:
Det samlede bebyggede
areal udgør 77.000 kvm og
koster godt et par miliarder
kroner at opføre.
Alene leverancen af betonelementer har været så
stor, at det har krævet syv
forskellige fabrikker for at
sikre leveringen. De fleste
byggerier kræver kun en
enkelt fabrik.
Tagpapleverancen fra
Phønix udgør 50.000 kvm,
nok til at dække et større
villakvarter.
Facaden er beklædt med
40.000 kvm 60x60 cm fliser
fra Tyrkiet, sejlet ind til Århus havn og kørt i containere direkte til byggeplad-

Kæmpe arbejdsplads
Der har i gennemsnit været
omkring 600 mand i arbejde på byggepladsen, hvor
Cowi har været totalrådgiver og NCC har opført
råhuset. Slagteriet er tegnet
af arkitektfirmaet Arkitema.
Når slagteriet i slutningen af i år kører på fuld
kraft, fortsætter de store
tal. Her vil være beskæftiget
ca. 1360 medarbejdere,
som sammen vil sikre, at
der hver uge bliver sendt
75.000 grise igennem slagteprocessen.
Hvis man stiller så mange
grise op på én række, svarer et års forbrug af levende grise til, at de kunne nå
gennem samtlige 11 tidszoner i Rusland - fra Østersøen til Beringstrædet. Og
så vil der stadig være grise
nok til at danne en række
fra Horsens til Østrig.
Det årlige strømforbrug
på Danish Crown i Horsens
forventes at blive omkring
26 mio. kWh, svarende til
ca. 5.000 parcelhuses forbrug.
Det eneste store tal, som
mangler… bliver altså det
store antal FUTere, som
ikke fik besøgt byggepladsen.
■
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ivarboard

®

STAY NATURAL!

ivarboard

®

Naturlige facadeplader
Hele filosofien bag ivarboard® facadeplader
i fibercement er, at producere NATURLIGE
gennemfarvede materialer, der patineres i
harmoni med de øvrige byggeprodukter og
indgår i et samspil af naturlige farver og
funktioner.

1/2 side ind her
Ivarsson

ivarboard® kræver derfor i dens lange levetid
som facadebeklædning ingen særlig vedligehold.

Grafitgrå
ivarboard®,
DK-2630
Taastrup
Hvid

Naturgrå

Patinagrøn

Lysegrå

Grafitgrå

Rosa

Okker

Læs mere på
www.ivarboard.dk

ivarsson leverer brandsikre byggeplader, tagprodukter
og facadeplader til solidt, dansk byggeri

Såfremt ivarboard® burde silikonebehandles,
havde vi gjort det allerede i produktionen.
Silikonebehandling af facadepladers overflade
er efter vor opfattelse en proces, der kræver
vedvarende vedligehold - og bevirker en uens
patinering, da de fleste silikoner har en
begrænset levetid.
ivarsson & Co A/S
Kometvej 26 · DK-6230 Rødekro
Tlf.: 73 66 19 99 · Fax: 74 66 10 20
www.ivarsson.dk · Mail: info@ivarsson.dk

Altid kvalitetsPRODUKTER
Trælast

Plader og krydsﬁner

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup
17 07 07 - Hedensted
89 90 0087
- Hørning
68 09 00 98
- Taastrup
50 01 00 43
- www.dlh-timber.dk
Gadstrup 46
17 07 07 46
- Hedensted
75 89 90 00 75
- Hørning
68 09 00 87
- Støvring
37 47 11 43
- Taastrup
50 01 00 - www.dlh-timber.dk
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Elevtur
Sverige

01 Perle

Eternit® PLAN

stærk plade - mange farver

11 Sand

66 Ice

55 Jade

34 Siena

21 Flint

67 Granit

33 Okker

44 Rust

Så er banen kridtet op til
2005-udgaven af Elevtur Sverige
Så er tidsterminen for
næste års udgave af den traditionsrige elevtur til Sverige fastlagt.
Vi skal af sted i dagene
7.-9. marts 2005 - så husk at
reservere disse dage!
Kender du en elev, som
kunne tænkes at ville med
på turen? Så fortæl dem
om 2005-turen - og evt. om

dine egne oplevelser fra
elevturen.
Program og tilmelding
følger i et af de kommende
numre af FUT-bladet.
Billederne herunder er
fra sidste års succesfuldt
gennemførte tur.
Søren Bendix.

Eternit facade- og beklædningsplader hedder nu Eternit PLAN.
Dine kunder kan vælge blandt 9 farver + "natura". Pladen er
behandlet mod kalkudfældninger på overfalden. I øvrigt anvendes Eternit PLAN både på træ, stål eller aluminium.

Praktisk overflade
Eternit PLAN er »hydrofoberet«. Det betyder, at den er
vandskyende og ikke suger snavs, som giver grobund
for mos og alger. Og snavs fra byggepladsen fjernes let.

Gennemfarvet
Alle Eternit PLAN produkter er 100 % gennemfarvede.
Og hydrofoberingen holder kalken inde i pladen, så den
ikke skæmmer overfladen – og de nye flotte farver.

Som PLAN så brædder

FUTs elevture til
Sverige har været
starten på mange
elever og nyudlærtes
branchebekendtskaber.

Altså også Eternit brædder – akkurat som Eternit PLAN.
Eternit PLAN: 1200x2500/1200x3050 / 6 og 8 mm tykke.
Eternit brædder: 150, 200, 250 og 300 mm / 6 mm tykke.

Med Eternit® Garanti
Eternit® PLAN er også sikkerhed med 15 års garanti.
Måske endda landets bedste af sin art. Den 15 års Eternit
garanti virker nemlig fuldt og helt i hele garantiperioden.

- stærkere end nogensinde..!
www.dansketernit.dk
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HELT NYE FODLISTER
med ledningsskjul i omviklet MDF
Vi har videreudviklet Flexkarm-konceptet og ført ideen helt ned
på gulvet. Dermed har vi nu én gang for alle løst det evindelige
problem med synlige ledninger!

Nyheden finder du på fodlistens
bagside, hvor en genial udfræsning
både skjuler ledninger og fastgør
listerne via clips - helt uden mærker
fra søm eller skruer.

Det betyder samtidig, at fodlisterne
nemt afmonteres, når der skal
males, tapetseres eller trækkes nye
ledninger.

Når jobbet er gjort, clipses listerne
blot på igen .... og alt er som nyt. De
nye fodlister med ledningsskjul fås i
glat og almue, så de matcher gerigterne. Leveres i længder af 3,60 m
og incl. vægclips m.v.

Danmarksvej 9 · 9670 Løgstør · Tlf. 70 130 530 · Fax 70 130 531

Glatførekursus - test din bil!
Selv for de mest erfarne
bilister er det ubehageligt
at blive overrasket af glatte
og fedtede veje.
Derfor tilbyder FUT igen
i år et glatførekursus, før
vinteren for alvor sætter
ind.
Det er altid en god idé at
prøve kræfter med sin bil
på en bane, inden det rigtig går løs ude i trafikken.
På kurset vil du under
kyndig vejledning af erfarne instruktører få teori og
undervisning i, hvordan
man skal reagere.
Efter den teoretiske del
skal vi ud og afprøve bilens
og naturens kræfter på et
super moderne anlæg med
tørbane og kunstige glatbaner med højre- og venstrekurver. Her skal vi træne
nedbremsning, undvigemanøvrer og udskridninger.
Da der max. kan deltage
syv pr. kursus, anbefales
hurtig tilmelding!

Glimt fra
tidligere
glatbanekurser...

‘Glatførekursus’
ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:
Lørdag d. 20. november 2004
kl. 7.30-12.00
Storkøbenhavns
Køretekniske Anlæg A/S
Amagerlandevej 282
2770 Kastrup
ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

PROGRAM - lørdag den 20. november 2004
Kl. 07.30-08.00:

Alle FUT-medlemmer, som
ønsker at blive lidt bedre til
at håndtere deres bil på et
glat underlag.

Velkomst. Teoriundervisning med
kaffe og rundstykker.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Kl. 08.00-09.30:

På glatbane.

495 kr. pr. deltager.

Kl. 09.30-10.00:

Evaluering. Kaffe og varme boller.

Kl. 10.00-11.30:

På glatbane.

Kl. 11.30-12.00:

Evaluering.

TILMELDINGSKUPON...
Glatførekursus - i din egen bil!

DELTAGERBEGRÆNSNING:
Max. 7 deltagere pr. kursus,
efter ”først til mølle”-princippet. Ved overtegning kan
arrangeres yderligere kursus.
LINK:

HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

www.dk-u.dk/ska

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 11065-

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage med egen bil i ’glatførekursus’ på
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S, Amagerlandevej 282, 2770 Kastrup,
lørdag den 20. november 2004.
Denne kupon vedlagt check på 495,- udstedt til FUT sendes til:
FUT v/ Søren Bendix - Prinsesse Christines Vej 16, st.tv. - 2300 København S

Brug kuponen til
tilmelding - eller
klik ind på
www.fut.dk!
Sidste frist for
tilmelding er
23. oktober 2004

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 23. OKTOBER 2004!
8

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2004

Årets generalforsamling gælder...

FUT i fremtiden
Efter en periode med nedgang i deltagerantallet på
arrangementerne - med aflysninger til følge - ser det
ud til, at vi har fået vendt
udviklingen. Vi gennemfører nu flere arrangementer med flere deltagere.
Dette har fået bestyrelsen
til at rette sigtet mod et nyt
mål, nemlig at sikre en
økonomisk bæredygtighed,
der skal skabe fundamentet for en fortsat drift af
FUT.
Igennem mange år har
der været tradition for, at
foreningens årlige drift
kører med et forsvarligt
underskud, da dette pengeforbrug i stort omfang
kommer foreningens ‘kernekunder’ til gavn. Dette
pengeforbrug har dog ført
til, at den store egenkapital

er svundet ind, og vi derfor
må fremlægge en økonomisk plan for at undgå, at
driften inden for en kort
årrække vil medføre insolvens.
Bestyrelsens bestræbelser
på denne sanering af foreningens pengeforbrug vil
ikke kun udmønte sig i at
forsøge at hæve indtægterne igennem en kontingentstigning og et forøget fokus
på sponsoraftaler og søgning af fondsmidler, men
også ved en omlægning af
bestyrelsens måde at samarbejde på og en ny måde at
håndtere bestyrelsens omkostninger på.
Naturligvis er formålet
med en fokus på økonomien IKKE blot at skabe en
stor kassebeholdning, men
også et forsøg på at sikre, at

foreningen også i fremtiden har råd til at afholde
arrangementer af høj kvalitet. Ligeledes vil bestyrelsen
sikre, at foreningen lever
op til et af hovedformålene, nemlig at skabe arrangementer, der vil medvirke
til uddannelse af branchens
unge.
Som et led i denne fokus
på de unge og nye i branchen vil vi øge opmærksomheden på vores uddannelsesfond og gøre vores
til, at flere får mulighed for
at søge til udlandet for at
dygtiggøre sig.

Fremlægger budget
For at synliggøre bestyrelsens indsats for at sikre
vores økonomiske fundament og skabe bæredygtighed i foreningens drift, vil
vi på generalforsamlingen
lørdag den 6. november
fremlægge budget for det
kommende funktionsår, således at generalforsamlin-

gen kan få lejlighed til at
tage stilling til forslaget.
I det forgangne FUT-år
har vi også brugt megen tid
på at undersøge branchen,
for derigennem at fastslå,
hvad FUT skal tilbyde for at
ramme den størst mulige
efterspørgsel og sikre, at
vores formål efterleves så
godt som muligt. Dette vil
også betyde, at vi i fremtiden vil se arrangementer
som retter sig mere mod de
helt unge i branchen (som
f.eks. Elevtur Danmark),
men også at vi laver arrangementer, som retter sig
direkte imod de lidt mere
modne branchefolk, der i
højere grad ser FUT som
en social forening. Dette
betyder, at vi i fremtiden vil
afholde arrangementer,
som ikke direkte har noget
brancheindhold, men udelukkende fokuserer på det
at møde kolleger fra sin
egen region.
...fortsættes på næste side
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:,6$ HU SURGXFHUHW DI GHW EHGVWH QRUGLVNH
WU RJ KDU DOOH GH NYDOLWHWHU PDQ NDQ ¡QVNH
VLJ 6DPWLGLJ PHG DW YL ELEHKROGHU GHQ K¡MH
VWDQGDUG Sn EDVLVSURGXNWHUQH KDU YL RJVn
XGYLNOHW VSHFLDO SURGXNWHU RJ NRPSRQHQWHU
WLO NU YHQGH RSJDYHU
830 OHYHUHU :,6$ WU SURGXNWHU VRPGX
¡QVNHU GHW

5LQJWLO830RJInHQVQDNRPGLQNXQ
GHVEHKRY

1\KDYQ
.¡EHQKDYQ.
7HOHIRQ
)D[

7)3! ER NAVNET PÍ ALLE VORE KVALITETSPRODUKTER I KRYDSFINER OG TRLAST n VIL DU VRE SIKKER PÍ AT FÍ DET BEDSTE FRA SKOVEN SKAL DU HAVE 7)3!

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2004

9

FUT generalforsamling 2004 hos...

Dagsorden:

fortsat fra side 9:
Omstående vil blive præsenteret i mere detaljeret
form på generalforsamlingen, så hvis du har en mening om dette, ønsker at
stemme for eller ønsker at
stemme imod, så kom til
generalforsamlingen lørdag
den 6. november - det er
dagen og stedet, hvor din
mening kan komme til at
tælle.
■

GENERALFORSAMLINGEN HAR
FØLGENDE DAGSORDEN I HENHOLD
TIL VEDTÆGTERNE:

Med den massive mediedækning, der er blevet
Junckers i Køge til del, er vi
sikre på, at mange vil benytte sig af muligheden for et
besøg på virksomheden.
Junckers lover også, at selvom vi kommer på en lørdag, har virksomheden så

travlt, at produktionen
kører for fulde sejl.
Udtrykket ’for fulde sejl’
kan man også bruge om
årets foredragsholder - det
er nemlig den verdensberømte danske sejler Jesper
Bank.
På gensyn i Køge!

GENERALFORSAMLING 2004
Kl. 09.00:
Kl. 09.30:
Kl. 09.45:
Kl. 11.00:
Kl. 12.00:
Kl. 13.00:
Kl. 14.30:
Kl. 15.00:

Junckers er vært med kaffe og rundstykker (opdeling i to hold).
Velkomst ved underdirektør Jørgen Jensen.
Hold 1: Virksomheds- og produktpræsentation.
Hold 2: Fabriksrundvisning.
Hold 1: Fabriksrundvisning.
Hold 2: Virksomheds- og produktpræsentation.
Plantning af blodbøg - herefter frokost.
Vi ‘går ombord’ i den verdenskendte sejler Jesper Banks verden.
FUT Fagprøveprisen 2004.
FUT generalforsamling.

TILMELDINGSKUPON...

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens
virksomhed
3. Forelæggelse af det
reviderede regnskab
4. Behandling af indsendte
forslag
a) Bestyrelsens plan for
FUT i fremtiden.
b) Budget for 2004/2005,
herunder forslag om kontingentforhøjelse.
5. Valg af bestyrelse
Anders Brorsen, Nick Rønsner og Thomas Stoltz siger
efter en række aktive år tak
for en god tid i bestyrelsen
og giver således plads til
nye kræfter.
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Vel mødt til en sædvanlig
spændende og hyggelig dag.

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

FUT Generalforsamling 2004

Lørdag den 6. november 2004
kl. 09.00-16.00
Junckers Industrier A/S,
Værftsvej, 4600 Køge

HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 11065-

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i FUT Generalforsamling 2004
lørdag den 6. november 2004 kl. 9.00 til ca. 16.00 hos Junckers Industrier A/S,
Værftsvej, 4600 Køge.

Denne kupon sendes til:
FUT v/Nick Rønsner - Hømvej 11E - 4100 Ringsted

Brug kuponen til
tilmelding!
Sidste frist for
tilmelding er
22. oktober 2004

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 22. OKTOBER 2004!
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Spånplader
til ethvert
formål
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S
Fabriksvej 2, Pindstrup, DK - 8550 Ryomgaard
Tel.: 89 74 74 74, Fax: 89 74 75 76

DEVISION

Nyt spændende
sortiment til
væg, gulv og loft

Farvervej 11, DK - 8800 Viborg
Tel.: 86 62 33 55, Fax: 86 62 37 18

MONARPERM 1000
®

NYHED! Undertagsklasse 2 - 20 års produktgaranti
Monarperm 1000 anvendes på tage med hældning større end 15°.

Icopal indestår derfor for, at Monarperm 1000 kan anvendes som et

Produktet er specielt velegnet til tage med udnyttet tagetage, parallel-

klasse 2 undertag, dvs. uden forbehold over for brug af bestemte

tage og lignende. Tagbelægningen bør monteres hurtigst muligt og

typer tagbelægning.

senest inden for 3 måneder.
20 års produktgaranti
Kan også anvendes under åbne tagbeklædninger.

Vi tør også skrive under på kvaliteten.
Med Monarperm 1000 er du derfor sikret et kvalitetsprodukt og en

Monarperm 1000 består af en vandtæt, men samtidig diffusionsåben

20 års produktgaranti, du kan stole på. Garantien er også gældende

plastfilm, der på oversiden er beskyttet af en UV-stabiliseret kunststof-

for vore øvrige klasse 1 og 2 produkter: FastSafe, Ico-board og

filt og på undersiden er belagt med en stærk og vandsugende

Monarfol 500.

kunststoffilt.
Vil du vide mere om, Monaperm 1000 og Icopal undertage, er du
Undertagsklasse 2

velkommen til at besøge www.icopal.dk eller kontakte Icopals

Monarperm 1000 er ældningstestet for levetider på min. 50 år.

Kundeservice på tlf: 44 88 55 33.

Leverandør af den indre ro

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2004
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Elevtur Danmark 2004
Så er det NU, du skal fatte kuglepennen og hurtigst
muligt udfylde tilmeldingskuponen på næste side.
Så sikrer du dig plads på FUTs første elevtur i Danmark.
FUT har i 38 år arrangeret
gode og mindeværdige
elevture til Sverige, men vi
synes også, at det er meget
vigtigt, at du som elev eller
nyudlært får mulighed for
at styrke din faglige viden,
kendskab til og paratviden
om nogle af vore danske
producenter.
Det skal fremhæves, at
specielt førsteårs elever vil
få en grundlæggende produktviden om de primære
varegrupper. Denne tur
kan også være en naturlig
opstart eller forlængelse af
elevturen til Sverige.
Som en sidegevinst får du
mulighed for at knytte

gode kontakter til og venskaber med de andre deltagere på turen.
Turens program (med
forbehold for ret til ændringer) er sammensat som
følger:

1. dag - mandag
den 22. november
Vi starter turen med afgang
fra Høje Taastrup station
kl. 6.20, hvorfra vi med bus
kører mod Fredericia, hvor
vi samler de resterende deltagere op på Fredericia station kl. 9.00.

Novopan Træindustri A-S
Fra Fredericia kører vi mod
turens første virksomhedsbesøg hos Novopan Træindustri A-S i Pindstrup, en af
nordens førende spånpladefabrikker.
Her får vi lejlighed til at
følge processen fra råvarelager og spåntilberedning
over produktion til videreforædling som f.eks. melaminbelægning og opskæring, til spånpladen afsendes til kunden.
Vi vil blive modtaget af
adm. direktør Henning
Jensen, regional salgschef
Jens Kaastrup og salgskonsulent Erik Madsen.

Novopan Træindustri har
allerede oplyst følgende
program:
• Velkomst.
• Præsentation af
virksomheden.
• Gennemgang af
produktprogram.
• Frokost.
• Rundvisning på
fabrikken.
• Afslutning.

Viskum Savværk
Fra Novopan Træindustri
bevæger vi os vestover, hvor
vi skal besøge Viskum Sav-

Vikingerne
indtager
Brøndby!
- med sibirisk lærk
Rindom er nu også blevet
lagerførende i Viking Softwoods
kvalitetsprodukter af sibirisk
lærk.
Ring og hør om

A. RINDOM A/S

VIKING SOFTWOOD

Tlf. 43 96 22 11 Fax 43 63 17 24 www.rindom.dk
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Aalborg Portland A/S

værk, der er en af Danmarks væsentligste leverandører af konstruktionstræ af nåletræ. Årligt opskærer værket mere end
100.000 m3 nåletræ.
Vi starter med en rundvisning på savværket sammen med direktør Kim Thisted og Jens Maul. Her bliver der mulighed for at følge træets vej fra råvarelager
til færdigt produkt, og
undervejs kommer vi til at
høre om de udfordringer,
et specifikationsskærende
savværk stilles over for.
Vi skal også høre om firmaets historie og udvikling
gennem tiden samt om
nødvendigheden af hele
tiden at være på forkant
med den teknologiske udvikling, kravene til fornyelse, produktudvikling og
fleksibilitet.
Efter besøget hos Viskum
kører vi til Viborg, hvor vi
skal overnatte begge nætter
på vandrehjemmet Danhostel Viborg.

2. dag - tirsdag
den 23. november
Aalborg Træ & Finér A/S
Efter morgenmaden starter
vi med at køre til Aalborg
Træ og Finér A/S, hvis forretningsområde siden 1953
har været træ. Det er en
meget spændende dansk
engros virksomhed inden
for træbaserede pladeprodukter, hårdttræ og finér.
Virksomheden har tætte
nationale og internationale
relationer til finérværker,
savværker og pladeproducenter.
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2004

A

B

C D

• Oplev det varmeste
sted, du nogensinde
har opholdt dig.
• Diasshow.
• Cementsnak, jobrelateret.
Selv om vi besøger en af
verdens reneste cementfabrikker, anbefales praktisk
tøj til rundvisningen!
Bemærk, at Aalborg Portland er vært for aftensmaden, hvorfor vi først kører
tilbage mod Viborg hen på
aftenen.

3. dag - onsdag
den 24. november
A/S Randers Tegl
- Højslev Teglværk

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S
Hårdttræ og finér importeres i sagens natur fra hele
verden, men for at sikre
hurtig levering har Aalborg
Træ & Finér et stort og velassorteret lager på ca.
12.000 m2, som vi også får
set under besøget, som der
er lagt følgende program
for:
• Velkomst ved salgschef
Michael Jacobsen.
• Præsentation af
virksomheden.
• Rundvisning (hårdttræ,
plader og finér).
• Spørgsmål.
• Frokost.

Aalborg Portland A/S
Efter frokosten hos Aalborg
Træ & Finér går turen videre til dagens sidste værtsbe-

søg, nemlig Aalborg Portland.
Her vil vi blive modtaget
af Jens Thomsen samt en
håndfuld friske medarbejdere, der har sammensat
følgende program:
• Se Danmarks - og en af
Europas - største
cementfabrikker og verdens største producent
af hvid cement med et
areal på 475 ha. En
cementfabrik med over
100 års erfaring i
cementproduktion.
• Under besøget vil der
blive mulighed for at se
Danmarks største gravemaskine og kridtgrav.
• Se udsigten fra en af de
syv cementovne - 75 m
over vandet i Limfjorden.

Friske og klar til den sidste
dag kører vi fra Viborg til
Højslev Teglværk, hvor konsulent Kim Muus fra Randers Tegl tager imod.
Teglværket er et af Europas mest avancerede tegltagstensværker med brænding i kassetter. Den årlige
kapacitet er på 17 millioner
tegltagsten i forskellige formater samt de såkaldte
SkærmTegl®. Værket har 34
medarbejdere.
Under besøget kommer
vi til at høre nærmere om
Højslev Tegl og A/S Randers Tegl, ligesom vi naturligvis skal se selve produktionen.

...fortsættes næste side

Du kan finde yderligere
information om turens
værtsvirksomheder, FUT
og vandrehjem på
følgende adresser:
www.fut.dk
www.atf.dk
www.novopan.dk
www.viskum.dk
www.aalborg-portland.dk
www.randerstegl.dk
www.rationel.dk
www.danhostel.dk/viborg
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Elevtur Danmark 2004

Elevtur
Danmark
2004

fortsat fra side 13:

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Rationel Vinduer A/S
Vi afslutter dette års Elevtur Danmark med endnu et
spændende virksomhedsbesøg - hos Rationel Vinduer i
Sdr. Felding, hvor vi bliver
modtaget af Preben Juul
Hansen.
Rationel Vinduer udvikler, producerer og markedsfører facadevinduer og døre
til det nordeuropæiske
marked. Virksomheden
indgår i VKR Gruppen, der
har som sin mission at bringe dagslys, frisk lys, udsyn
og solenergi ind i menneskers hverdag. VKR Gruppen har omkring 10.000
medarbejdere i over 40 lande.
Vi får indblik i Rationelvirksomheden og dens produkter/sortiment, samt en
spændende fabriksrundvisning.

Danmark - fra mandag den
22. november til onsdag den
24. november.

Efter besøget
går turen hjemover
mod Fredericia station med
forventet ankomst kl. 17.00.

Praktiske oplysninger
Det maksimale deltagerantal er 50 personer.
Rejsen tilbydes til den
lave pris af kr. 795,00 pr.
person, hvilket udelukkende lader sig gøre ved hjælp
af tilskud fra TUNs Uddannelsesfond og FUT-fonden.
Prisen inkluderer transport fra Høje Taastrup eller
Fredericia, to overnatninger samt mad (ekskl. drikkevarer) fra og med frokost

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

mandag til og med frokost
onsdag.
Bindende tilmelding skal
sammen med check på deltagergebyret være FUT i
hænde senest 15. oktober.
Efter tilmelding modtager du primo november
bekræftelse på tilmelding
samt program og deltagerliste for turen.
Yderligere oplysninger
kan fås hos undertegnede
(se bagsiden af bladet eller
www.fut.dk for tlf.numre).
Peter Lenarth Landergren
og Jens Pedersen.

TILMELDINGSKUPON...
Elevtur Danmark 2004

Primært elever eller nyudlærte, der ønsker at styrke
deres faglige viden og kendskab til danske producenter.
Det fremhæves, at specielt
førsteårs elever vil få en
grundlæggende produktviden om de primære varegrupper. Denne tur kan også
være en naturlig opstart til
eller forlængelse af Elevturen til Sverige.
ARRANGEMENTETS FORMÅL:
At give branchens elever et
indblik i og øget kendskab til
de danske producenter af
byggematerialer. Hertil kommer det sociale element,
samvær med andre af branchens unge.
ARRANGEMENTETS PRIS:

HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Kun 795,- kr. pr. deltager,
takket være tilskud fra TUNs
Uddannelsesfond og FUTfonden.

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 11065-

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i Elevtur Danmark 2004,
fra mandag den 22. november til onsdag den 24. november.
Denne kupon vedlagt check på 795,- udstedt til FUT sendes til:
FUT v/TUN, Egebækgård, Egebækvej 98, 2850 Nærum
FUT v/ Att.: Marianne Mouritzen

Brug kuponen til
tilmelding!
Sidste frist for
tilmelding er
15. oktober 2004

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 15. OKTOBER 2004!
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• Produktvalg
• Anvendelsesområder
• Beregninger og materialeforbrug
• Betonteknologi

Tag et 2-dages kursus og få ...

VIDEN I GRÅ
MÆNGDER
- om cement og beton, og bliv bedre til at vejlede dine kunder
Kurset er specielt tilrettelagt for salgspersonale i
tømmerhandel og trælast. Du får viden om, hvordan du kan vejlede dine kunder i produktvalg og
anvendelsesområder inden for cement og beton.
Du får en praktisk forståelse for betonteknologi og
værktøjer til at foretage beregninger af materialeforbrug.
Det anbefales at tage et fagbrevkursus inden deltagelse i 2-dages kurset.
Tidspunkt
11. - 12. november 2004 og 18. - 19. november 2004.
Kursussted
Aalborg Portland A/S, Aalborg.

Aalborg Portland A/S
Team AALBORG CEMENT®
Rørdalsvej 44 · Postboks 165
9100 Aalborg
Telefon 99 33 77 44
Telefax 98 13 68 99
E-mail: tac@aalborg-portland.dk
Internet:www.aalborg-portland.dk

Pris
Kursusgebyr pr. deltager er kr. 500,- inkl. overnatning og forplejning.

KLIP

Tilmelding
Jeg vil gerne have tilsendt kursusprogram
vedrørende kurset i cement og beton.

Navn

Jeg vil gerne tilmelde mig kurset i cement og
beton den ______ november 2004

Adresse

Forhandler

Tlf.

Magasinpost -

B

FUT v/Anders Brorsen
Algade 94 A, 2.
4760 Vordingborg

Returneres ved varig adresseændring

A

B

C D
FUT TAKKER FOR SAMARBEJDET OMKRING
ELEVTUR DANMARK

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Generalforsamling 2004 hos
Junckers Industrier A/S, Køge

06.11.2004

22.10.2004

Nick Rønsner
Tlf. 40 90 20 05

Elevtur Danmark

22.11.200424.11.2004

15.10.2004

Jens Pedersen
Tlf. 86 67 22 50

Glatførekursus, København

20.11.2004

23.10.2004

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14
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Ansvarshavende redaktør: Johan Juul Larsen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.900 eks.

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -

