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Kære medlem!

FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Det er træls!
Midt i en tid, hvor vi i bestyrelsen føler medvind med vores arrangementer og
tiltag, er det ærgerligt, at vi måtte ty til aflysning af et arrangement, nemlig
’Fugt i fugen’ på Sjælland, hvor vi kun modtog tre tilmeldinger. I Jylland så det
bedre ud med knap 20 tilmeldinger, så her valgte vi selvfølgelig at gennemføre.
For at sige det på rigtig jysk synes jeg, at det er træls, at vi tilbyder vores medlemskreds i Østdanmark et aktuelt arrangement om vådrum og fuger, som mange
kunne nyde gavn af i hverdagen, og at medlemmerne så ikke får sig taget sammen til at sende en tilmelding.
Vi gør hele tiden alt hvad vi kan i bestyrelsen for at finde tilbud, som er aktuelle,
men hvis vi ikke rammer rigtigt i forhold til dine behov og ønsker, er du altid
meget velkommen til at kontakte os og fortælle, hvilke ting du kunne tænke dig
FUT skulle tilbyde.

Elevture
I slutningen af november havde vi premiere på elevturen i Danmark. Vi havde
modtaget næsten 30 tilmeldinger - lige så mange, som vi gennem de sidste år har
haft med til Sverige. Det blev tre utroligt gode dage, og med de tilbagemeldinger,
vi har modtaget, er der ingen tvivl om, at turen bliver gennemført igen til efteråret.
Så til jer, der sidder og planlægger uddannelsesprogram for branchens kommende elever, der starter deres uddannelse til sommer, så gør plads i programmet
til at de kan få en god intro til nogle af hverdagens vigtigste produkter.

Peter Lenarth Landergren
Formand
Møldamager 58
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 39 93

Søren Bendix
Næstformand
Prinsesse Christines Vej 16, st.tv.
2300 København S
Tlf. 70 25 19 14

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

Jens Pedersen
Sekretær
Fristruphøjvej 166, st. th.
8800 Viborg
Tlf. 86 67 22 50

Johan Juul Larsen
PR-ansvarlig

Som traditionen har været i over 30 år, sender vi også i år en bus til Sverige for
at give branchens elever mulighed for at lære noget om træets vej fra skoven og
til de danske tømmerhandler - eller vejen over videre forarbejdning. Som sædvanlig bliver det tre dage fyldt med spændende besøg og sociale oplevelser, som
vi i bestyrelsen gerne vil dele med så mange af branchens elever som muligt.

Teglhøjen 10
5690 Tommerup
Tlf. 40 73 48 66

Peter Lenarth Landergren
Formand

Finsensvej 51, 4.th.
2000 Frederiksberg
Tlf. 20 10 25 61

Claus Wiuff Petersen

Søren Anthonsen

Forside: Årets traditionsrige Elevtur Sverige finder sted i dagene 7.-9. marts,
og den 18. april er der havnedag i Fredericia med Stora Enso Træ A/S som vært.
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Tilmeldinger til arrangementer, indmeldelser,
fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt
til ovenstående adresse.
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En ny tradition er født:

Elevtur Danmark
blev en succes
Som du kunne læse i dit medlemsblad i august sidste år havde foreningen planlagt den første Elevtur
i Danmark. Og det blev på alle måder en succes.
Tankerne og idégrundlaget
for denne tur er at give
branchens elever et indblik
i og øget kendskab til de
danske producenter. Turen
er rettet primært med første års elever, der ønsker
at styrke deres grundlæggende produktviden på de
primære varegrupper, og er
et naturligt trin inden den
traditionsrige Elevtur til
Sverige.
Turen er nu afholdt med
stor succes. En succes, der
ikke kunne komme i hus,
hvis ikke alle vores deltagere var så engagerede og
indstillede på, at denne tur
skulle være en oplevelse.
Tak til alle for dette.
MEN turen havde ikke
nået sit mål, hvis ikke
vores udvalgte værter på
turen også var 100% klar
og gearet til at åbne deres
virksomheders døre, ”øse”
ud af viden og vise deres
spændende produktprogrammer.
Jeg vil på FUTs vegne gerne takke dette års værter Novopan Træindustri A/S,
Viskum AS, Aalborg Træ
og Finer, Aalborg Portland,
Randers Tegl og Rationel
Vinduer & Døre - for en
meget professionel indstilling og varm modtagelse.
Hvordan skal man så
fortælle jer andre medlemmer om en sådan tur? Det
besluttede vi at gøre på
følgende måde: Peter L.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2005

Landergren og undertegnede valgte tre elever ud fra
”flokken”, og de skulle så
hver skrive et lille referat.
De udvalgte var Christina
Tange fra Bygma Hjortkær
– Års, Mikkel Skou fra Hillerød Trælast og Sabina
Hauge fra DLH Kolding.
Deres referater og refleksioner fra turen vil efterfølgende blive gengivet med
deres egne ord:

Mandag d. 22. nov. 2004
(referat Christian Tange)
Mandag startede turen
i Høje Taastrup kl. 6.20,
hvor den første håndfuld
elever blev samlet op, og
næste stop var så Fredericia
station, hvor størstedelen
af turens deltagere stod
på. I alt var vi 29 elever og
to fut’er, Jens Pedersen og
Peter Lenarth Landergren.
Fra Fredericia gik turen
til Novopan, som ligger i
Pindstrup på Djursland.
Her blev vi modtaget af tre
veloplagte Novopan-medarbejdere. Vi startede med
at få et par sandwich, en
sodavand og en kuglepen,
og der blev så småt startet
op med en introduktion
af virksomheden, dens
historie og deres produktprogram. Da vi så var blevet
’fodret af’, gik turen udenfor, hvor vi så hvordan hele
produktionen foregik, lige
fra modtagelsen af de hele

Der lyttes opmærksomt under besøget hos Novopan Træindustri A/S.

rafter til læsningen af de
færdige spånplader, alt i alt
en informativ gåtur på ca.
en time.
Efter rundturen kom vi
ind i varmen igen, hvor der
blev svaret på spørgsmål.
Novopan var gode til at få
alle med, og de fik givet
os et rigtigt godt billede
af, hvordan en spånpladeproducerende virksomhed
fungerer.
Efter besøget ved Novopan gik turen til Viskum
Savværk, et savværk, der
hovedsageligt fremstiller
konstruktionstræ af nåletræ. Da vi ankom, blev vi
modtaget af direktør Kim
Thisted og Jens Maul. Vi
fik kort fortalt, hvordan

det hele var blevet grundlagt, og derefter startede
rundvisningen på savværket. Vi lagde ud med at se,
hvordan de våde stammer
fra stormen i 1999 blev
kranet over på et bånd, der
kørte hen til en afbarker
og et rodreduceringsanlæg,
og på den måde fulgte vi
hele bearbejdningen fra
rå stamme til de færdige
stykker tømmer. Som noget
specielt laver Viskum også
fingersamlet træ, som kan
bruges til spærtræsprodukter i specialmål til det
danske marked, og KVH
(Konstruktionsvollholz) til
det tyske marked.
fortsættes næste side
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Rundvisning på Viskum Savværk.

fortsat fra side 3:
Efter rundvisningen fik vi
mulighed for at få svar på
eventuelle spørgsmål, og
derefter var det op i bussen
og videre til Viborg, hvor vi
skulle overnatte.
Vi ankom ca. kl. 17.00 til
Viborg Vandrehjem, blev
inddelt i grupper på tre og
fik udleveret håndklæder
og linned. Da vi først skulle
spise kl. 18.30 (lidt for sent
efter min mave), var vi nogle stykker, som lige tog et
spil ’myretuen’. Maden var
kanon, nok fordi man ikke
lige forventer at få skinke
og rødvinssovs samt kalkun
og whiskysovs med diverse
tilbehør på et vandrerhjem.
Dagen sluttede med en
god times Robinson i tv.

hvordan de sorterer kvaliteten på hårdttræsprodukterne.
Senere kørte vi til Aalborg Portland, som er
Danmarks eneste cementproducent. De fremstiller
2,8 mio. ton cement årligt.
Virksomheden er i dag verdens største producent og
eksportør af hvid cement.
Vi fik en grundig rundvisning i deres laboratorium,
hvor der blev testet betonstyrker.
Vi fik også set kridtgraven, hvor de graver 70
millioner år gammelt kridt
op med tre gravemaski-

ner, som fører kridtet via
et transportbånd ind til
fabrikken.
Vi var oppe i cyklontårnet, hvor der blandes
og tørres råmaterialer; i
løbet af blot 30 sekunder
er materialet opvarmet
til 1.000 grader og klar
til at blive færdigbrændt i
rotérovnen ved 1.500 grader.
Efter en grundig rundvisning gik turen til Jomfruanegade, hvor Aalborg
Portland var vært for de
tørstige, som stadig havde
kridtstøv i halsen. Kl. ca.

23.00 var vi tilbage på vandrerhjemmet, hvor de fleste gik i seng, så vi kunne
være friske og veloplagte til
dagen efter.

Onsdag d. 24. nov. 2004
(referat Sabina Hauge)
Dette var den sidste dag
på FUT-turen. Og alle var
rimelig trætte efter en hård
tirsdag. Men vi måtte tidligt
op og være klar til sidste
dag og hjemrejsen.
Det første stop på turen
var Randers Tegl, hvor
vi blev modtaget af Kim

FUTerne ser på
højstyrkebeton hos
Aalborg Portland.

Tirsdag d. 23. nov. 2004
(referat Mikkel Skou)
Tirsdag morgen kørte bussen fra vandrehjemmet
i Viborg til det nordlige
Jylland, hvor vi skulle se
Aalborg Træ og Finer. Her
blev vi modtaget af to veloplagte og godt forberedte
medarbejdere.
Mens vi nød et par sandwich, fik vi en grundig
gennemgang af hårdttræsprodukter. Efter vi havde
gennemgået ATFs historie
og sortiment, fik vi på det
store lager en grundig
rundvisning i den store
hårdttræsverden. Vi fik set
alle de mange træsorter og
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Udsigten fra 70 meters højde ud over Aalborg Portland og Limfjorden.
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Jo, det bliver til tagsten... FUTerne
på rundvisning.

Et kig ind i produktionen hos Randers Tegl.

Muus. Vi startede med en
kort introduktion til virksomheden, hvor vi bl.a. fik
at vide, at navnet stammer
fra gammel tid, fordi det
var i Randers virksomheden
startede - men det er ikke

længere hovedkontoret, da
der nu er flere værker.
Værkerne omsætter tilsammen ca. 300 mio. kr.
om året. De er markedsførende, og virksomhederne
er placeret over hele lan-

det. Tilsammen er der på
værkerne godt 300 ansatte.
Randers Tegl er ejet af to
familier.
Derefter bevægede vi os
ud på fabrikken, hvor vi
skulle høre om, hvordan

man laver tagsten. Det er
en lang proces med mange
led, før tagstenen er klar til
brug.
Kort fortalt:
• Først starter man med
at køre ler (blandet fire
typer) ind i produktionen,
hvor det bliver valset (kværnet), hvorefter det senere
fortsættes næste side

Altid kvalitetsPRODUKTER
Trælast

Plader og krydsfiner

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 Gadstrup
17 07 07 - Hedensted
89 90 00
Hørning
68 09 00
Støvring
98 37 47 11
Taastrup
43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk
46 17 07 07 -75Kolding
75- 89
90 00 - 87
Hørning
87- 68
09 00 - Taastrup
43- 50
01 00 - www.dlh-timber.dk
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FUTerne ser endnu et Rationel vindue på vej gennem processen.

fortsat fra side 5:
køres gennem en collergang (store sten sorteres
fra).
• Leret er så klar til brug,
og det bliver opbevaret i
nogle sumpe, som hele
tiden blander leret. Her er
ler til to-tre måneder.
• Næste proces er så, at
leret bliver fordelt/presset
ud på produktionslinierne
(nu er det meget fint).
• I næste proces bliver
teglstenene støbt (her er
der to tegltyper):
• Falstegl: Denne bliver
lavet ved en over- og under
gipsform, som ender ud i at
have presset leret sammen
til en teglsten.
• Vingetegl: Denne kommer under tryk på en lang
række, og bliver så skåret af
efterhånden.
• Det næste er igen ens
for de to tagstenstyper. Her
kommer stenene til tørring,
så alt vandet kan komme
ud, hvilket kan tage et par
døgn.
• De bliver så stablet
i kassetter og er klar til
brænding.
• I ovnene bliver de først
opvarmet, så brændt og
herefter nedkølet igen.
• Stenenes farve afhænger af lerblandingen og
hvor lang tid, de bliver
brændt.
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• Man kan også farve stenen med pulver.
• Tagstenen er herefter
klar til salg.
Det var en meget lærerig
dag hos Randers Tegl, og
det var interessant at høre
om.
Næste stop, inden vi satte
kurs mod Fredericia, var
Rationel vinduer.
Her startede vi med at
spise frokost, som var et flot
arrangement. Mens vi spiste, hørte vi lidt om Rationel vinduer. De startede
i 1954 med staldinventar
og har siden hen udviklet
sig meget, både ved at
opkøbe og udvide deres
sortiment. I dag er de en
del af VELUX-koncernen,
og de tre virksomheder

Man bliver meget træt af alle
indtrykkene på sådan en elevtur...
FUT-formand Peter L. Landergren
'skudt' i et afslappet øjeblik.

omsætter tilsammen ca. 2,3 milliarder om året.
Der er i Rationel
vinduer ansat ca.
125 medarbejdere. De har tre
hovedprodukter
- Domus, Altus
og Platus.
Så måtte vi
igen på med alt
tøjet, for det var
tid til at se produktionen.
• Rationel
vinduer tørrer
ikke længere selv
deres træ, da de
får det tørt hjem
fra hovedsageligt
Sverige og Norge(træet skal
være tørt til 12%).
• De får ca. 120 kubikmeter træ hjem hver dag.
• De hele pakker bliver så
høvlet, flækket osv. Der kan
ca. tages 60 meter i minuttet.
• Der kan produceres ca.
60.000 meter profiler om
ugen.
• Derefter kommer det
over til limning, her er der
to former for lim:
• Den kolde lim, som er
hvid.
• Den varme lim, som er
ca. 70 grader.
• Derefter kommer varerne over på mellemlageret.
• Herefter bliver varerne
taget fra, og dem som skal
bruges, kommer over i
karmgade og rammegade,
hvor de pudses op og ordnes. Begge varer ordnes
på samme måde. Her kan
man tage 800 karme af pr.
skift, så de er klar og færdige. Det er en robot, som
ordner dette. Her stemples
de også, så man kan finde
varen.
• Herefter bliver alle
varerne tjekket igennem
manuelt, om der er fejl, for
store knaster osv.
• Så bliver vinduerne
samlet.
• Dernæst er de klar til at
blive malet - først får de en
grunding, herefter tørrer

de, så får de en lille mellemslibning/tjekning, og til
sidst bliver de så malet.
• Nu er vinduerne ved at
være færdige.
• Herefter får de beslag
og håndtag på, og hvad
kunden ellers skulle ønske.
• Så er de klar til at få sat
glas i.
• Nu er vinduerne faktisk
færdigproduceret og klar til
kunden.
• Man skal dog lige
tænke på, at hvis ordren på
vinduerne er bestilt, og der
er gået én dag, kan man
ikke afbestille igen; man
kan simpelthen ikke finde
ordren igen, da vinduet er i
produktion.
• Rationel vinduer har
også et lager, hvor de kan
lave meget specielle vinduer med bure osv. så man
kan få det, som man vil.
• Det tager ca. 17 dage at
lave et vindue fra start til
slut.
• Det meste af produktion er ren ordreproduktion.
Det var en meget lang
dag ved Rationel vinduer,
for vi var alle meget trætte,
men vi lærte en del, som
er godt at have med i bagagen.
Herefter gik turen til Fredericia Banegård, efter en
rigtig god og lærerig tur.

FUT siger tak til de tre referenter.
Jens Pedersen, FUT.

Flere billeder fra DK
Elevturen kan ses på
vores hjemmeside:
www.fut.dk
HUSK: FUT afholder
Elevtur til Sverige i
dagene 7.-9. marts
2005. Program og tilmelding på side 15.
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På glatbane med FUT:

Kan jeg køre bil..?
Som sælger hos ivarsson kører jeg næsten 1100 km
om ugen, så et glatbanekursus er jo bare spild af
tid, tænkte jeg! 'Jeg kan jo sagtens køre bil'...
Heldigvis fik FUT overtalt
mig til at deltage. Har FUT
mon også kontakt til de
højere magter? Lørdag d.
20. november var det -2 til
-5 graders frost og pletvis
glatte veje. Sæsonens første
vinterdag var kommet. Kl.
7:30 skarpt stillede jeg op
på køreteknisk anlæg på
Amager.
Først fik vi en bid morgenbrød og så lidt teori
under MESTERLIG vejledning af eks-rallykører
Henrik Kalat Pedersen. Vi
fik bl.a. et foredrag om vinterdæk.
Måske kan nogle huske
noget om et tv-indslag på
TV2, som havde titlen 'sommerdæk hele året'. Det var
et indslag, som Henrik havde været med til at lave.
Tv-reporterens budskab i
indslaget var, at vinterdæk
ikke havde nogen effekt.
Det viser sig, at vi seere
ikke fik hele sandheden
- eller rettere sagt: Der var
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2005

Tre af deltagerne på glatførekurset - fra venstre René Hansen, Robert Holm og
Claus Wiuff - før det gik løs på banen.

redigeret i indslaget, så vi
ikke fik hele testen vist. Der
var tre biler med i forsøget,
som alle tre skulle lave nedbremsning på både tør og
våd vej. Første bil med sommerdæk, anden bil med et
billigt vinterdæk type Q og
sidste bil med et dyrere vinterdæk type T.
Bogstavkoderne har
noget med maksimal kørehastighed at gøre:

P= max.hastighed 150
km/t, Q = 160, R = 170,
S = 180, T = 190, U=200,
H=210 V=240 & Z over 240.
Ved en temperatur på ca.
5 plusgrader har bilen med
vinterdæk type Q på både
våd og tør vejbelægning
samme bremselængde som
sommerdækket. Vinterdækket type T havde ligeledes
samme bremselængde som

de to øvrige på tør vejbelægning, men på VÅD vejbelægning havde det derimod en klar bedre standselængde. Det sidste testforsøg
var imidlertid redigeret væk
i tv-indslaget, så konklusionen blev, at sommerdæk
var lige så gode som vinterdæk. Dette er imidlertid
ikke tilfældet – hvis man vel
at mærke køber de rigtige
vinterdæk!

Så på banen!
Nå - nok om det. Jeg må
sige, at det var en kæmpe
udfordring at afprøve sin
bil og egne grænser på 'sikker grund'.
Man bliver desværre
slemt overrasket over, hvor
meget standselængden bliver forøget ved blot at øge
hastigheden med 10 km
mere i timen. Hvem har
ikke prøvet at køre rundt
i byen med 60 km (ikke
mig, helt klart!) uden at
tænke over, at du på våd
vej skal bruge 80 METER
for at stoppe - og det er
med vinterdæk. Det er en
standselængde, som svarer
til bredden af Rådhuspladsen i København. Ved 50
km/t er standselængden
ca. 55 meter. Det er stadigvæk langt – men alligevel
mange meter til forskel!
Jeg kan helt klart anbefale alle som kører bil at tage
dette kursus. Jeg har selv
fået meget mere respekt for
hastigheden i trafikken. Nu
ved jeg, hvad det vil sige
at lave en katastrofenedbremsning ved forskellige
hastigheder.
Et godt arrangement,
FUT!
Skrevet af

René Hansen.
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Farvel til hver anden
vinduesfabrik
Det danske marked for vinduer deles i dag af mange
producenter, men fire virksomheder sidder på 40-50
procent af markedet. De
fire er Velfac og Rationel
Vinduer, der begge ejes
af VKR-koncernen, samt
IdealCombi og Outline
Vinduer.
Herunder findes en
gruppe mellemstore producenter og mellem 70 og
80 små virksomheder, så
branchen omfatter alt i alt
cirka 100 producenter, som
sidste år skulle dele en samlet omsætning på knap 3,7
milliarder kroner.
I ugefagbladet ”Ingeniøren” kunne man forleden
læse en vurdering af Jørgen
Jensen, som er partner i
Invisteringsfonden Dania
Capital. Han mener, at
ud af de 30-40 betydende
producenter i dag vil der
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Der sker en stadig konsolidering
blandt leverandører til byggebranchen. For et par år siden var
plastvinduesbranchen igennem
fusioner, lukninger og sammenlægninger, og nu spår fagfolk, at
halvdelen af de danske producenter af trævinduer er lukket inden
for de næste fem-ti år.
formentlig ikke være 10 tilbage om fem-ti år.
Dania Capital, der kontrolleres af Realdania, har
lavet en analyse af vinduesbranchen. Vinduesmarkedet har oplevet en solid
vækst gennem flere år, og

ifølge branchesammenslutningen VSO er den samlede omsætning steget 50
procent siden 1996, mens
eksporten i samme periode
er mere end fordoblet til
knap 600 millioner kroner
i 2003.

- Og så længe det går
godt, er der ikke noget
stort behov for at gå sammen, siger Jørgen Jensen.
Men behovet for slå sig
sammen ligger og lurer lige
om hjørnet - af mindst tre
grunde:
Priskonkurrencen er
skærpet de seneste år, fordi
der er overkapacitet på
hele det vesteuropæiske
marked. - I en sådan situation er det de store producenter, som har volumen
og kan finansiere de nødvendige investeringer i at
udvide, der sætter kursen,
mener Jørgen Jensen.
IdealCombi er landets
tredjestørste vinduesproducent og ejes af brødrene
Henning og Bent Søgaard.
I regnskabsåret 2002-03
havde IdealCombi en omsætning på knap 280 mill.
kroner og små 300 ansatte.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2005

- Den dag væksten begynder at falde, vil det komme
til at gå rigtig stærkt. Jeg
vil bestemt ikke afvise, at vi
kunne være interesseret i at
overtage nogle af de mindre producenter, og vi er
såmænd også blevet tilbudt
at købe flere. Men indtil
videre er det typisk faldet
på prisen, siger Bent Søgaard og peger på den anden
store drivkraft for konsolidering: Generationsskiftet.

Problematisk
generationsskifte
Mange små vinduesproducenter, som typisk er
begyndt som tømrer-snedkerforetninger, der har
udviklet en produktion af
vinduer til egne byggerier
og måske det lokale marked, er i dag ejet af folk,
der hastigt nærmer sig
pensionsalderen. For disse
producenter er generationsskiftet ofte et problem,
fortæller Steen Hansen,

som i sit eget konsulentfirma har rådgivet flere vinduesproducenter om blandt
andet fusioner og strategisk
udvikling. Steen Hansen
har gennem mere end 35
år beklædt en række topposter i branchen og er en
af de personer, der i dag
har den bedste viden om
branchen.
- En del af de små producenter kommer til at

lukke, fordi der ikke står
en søn parat til at tage over.
Og gør der, vil han ofte
ikke kunne få forretning i
det. Spørgsmålet er så, om
ejerne i stedet kan finde ud
af at gå sammen med andre
små producenter om at
udvikle produktpaletten og
forene markedsføringen,
siger Steen Hansen.
Nogle vinduesproducenter forsøger i dag at adskille

sig fra konkurrenterne på
parametre som kvalitet og
design. Men selvom der
efter en konsolidering vil
være plads til nicheproducenter, som slår sig op på
høj kvalitet, er det svært for
disse vinduesproducenter
at gøre deres produkter til
noget specielt.
Mange af ejerne bag de
mindre vinduesproducenter har desuden høje forventninger til, hvad deres
virksomhed er værd, da der
for mange er tale om en
del af deres ’pensionsopsparing’, og det kan være
med til at bremse konsolideringen i branchen.
En af de vinduesproducenter, der kan være i farezonen, er Jægerspris Vinduet med små 30 ansatte.
Virksomheden blev i 1943
startet som en almindelig
tømrer-snedkerforetning og
er i dag ejet af grundlæggerens to sønner, hvoraf
fortsættes næste side

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,

filt og på undersiden er belagt med en stærk og vandsugende kunst-

Ico-board og Monarfol 500.

stoffilt.
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
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fortsat fra side 9:

fabrikant Mogens Hansen
er den ene. Han er enig i,
at en konsolidering i branchen er på vej:
- Vi kan ikke konkurrere
med de store på prisen alene, og vi har ikke størrelsen
til selv at udvikle helt nye
produkttyper. Derfor forsøger vi at finde andre nicher
som at arbejde meget i
hårdttræ. Eller ved ikke
blot at sælge vinduerne til
kunden, men også klare
montagen.
I 80'erne satsede Jægerspris Vinduet kun på produktion og stoppede med
at montere vinduer. I dag
har man etableret egen
montageafdeling igen, så
kunderne kan tilbydes en
totalløsning.
Mogens Hansen overtog sammen med sin bror
familiefirmaet i midten af
1980’erne. De vil gerne
bevare firmaets selvstændighed - og i øvrigt er der
ingen oplagte virksomheder i området at gå sammen med, fortæller han.
Men begge brødrene er
i dag oppe i 50’erne, og
ingen af børnene står parat
til at tage over.
- De har set, hvor meget
forældrene har knoklet,
så de har allerede fundet
andre græsgange. Vi har
derfor forskellige tanker
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om, hvordan virksomheden
kan drives videre, siger
Mogens Hansen - uden dog
at ville løfte sløret yderligere for det generationsskifte,
der naturligt venter inden
for de næste ti år.

De modige arvinger
Der er dog børn i branchen, som ikke er blevet
skræmt af se forældrene
knokle på deres livsværk,
og som har valgt at gå i
forældrenes fodspor. En
af dem er Thomas Christiansen, i dag medejer og
direktør for sine forældres
virksomhed ET Vinduer og
Døre ved Horsens. Ifølge
eksperter er ET Vinduer
og Døre også i farezonen.
Virksomheden er startet
i 1964 som en tømrerforretning, og har siden specialiseret sig i vinduesproduktion. Virksomheden har
i dag en omsætning på ca.
36 mill og 40 ansatte.
Thomas Christiansens
holdning til ET’s fremtid
er, ’at der altid vil være
plads til sådan nogle som
os. Vi sælger vores vinduer
og døre på kvalitet og leveringssikkerhed. Desuden
har vi et bredt program,
hvor vi leverer knastfrie
kernetræsvinduer, mahogni
og træ/alu, som vi lige er
startet på.’
Thomas Christiansen er
trælastuddannet hos HT

DEFTA, og som han siger:
- Med den baggrund var
det naturligt, at jeg i 1991
tog hjem og hjalp mine
forældre.
- Vi begyndte vores generationsskifte i 2002, hvor
jeg købte 35% af ET Vinduer og Døre Aps. Inden da

Thomas Christiansen, medejer af og
arving til ET Vinduer og Døre.

havde mine forældre oprettet et holdingselskab, som
gjorde, at jeg ikke skulle
låne så mange penge. Herefter er det så med at tjene
nogle penge i firmaet, så
jeg på sigt kan købe resten
af virksomheden, fortæller
Thomas Christiansen.

Trælastbranchens rolle i
fremtiden
Udover priskonkurrencens
pres og generationsskifte
kan også de store trælastkoncerner og entreprenører blive en medvirkende
kraft i oprydningen i vinduesbranchen.

Nordens største trælastkoncern, Danske Trælast,
offentliggjorde sidste år en
plan om at reducere antallet af leverandører. Man vil
samle det årlige indkøb på
11 milliarder kroner hos
kun cirka 500 leverandører,
mod over 1300 i dag. En
del af de mindre vinduesproducenter vil helt uvilkårligt være blandt de ’fyrede’
leverandører til Danske
Trælast
De store entreprenørvirksomheder er ligeledes
begyndt at centralisere
deres indkøb i forsøget på
at forbedre indtjeningen,
lige som en kreds af mindre og mellemstore entreprenører har samlet sig i
indkøbsforeningen Bygind
for derigennem at forøge
deres indkøbsvolumen og
ligeledes forbedre indtjeningen.
Som de øvrige tendenser
vil også denne koste en del
små vinduesproducenter
livet, mener Steen Johansen og vurderer, at der ud
af de nuværende cirka 100
producenter højst vil være
20 tilbage om fem-ti år.
Dertil de førnævnte nicheproducenter.
Og han bakkes op af Jørgen Jensen fra investeringsfonden Dania Capital:
- Mange af de virksomheder, som har produceret
til lokale trælastmarkeder
eller til de større entreprenører, kommer i klemme.
Særligt de producenter,
som ikke kan præstere et
fuldt produktsortiment,
men måske kun én eller to
produkttyper.
Netop centraliseringen
hos de store indkøbere kan
meget vel blive startskuddet
til den længe ventede konsolidering, mener Jørgen
Jensen.
Kilde: ’Ingeniøren Byggeri
top200 19.11.2004’
Bearbejdning:
Peter Lenarth Landergren,
FUT.
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Personaleinfo
- det er GRATIS!

Torkild Hansen

Henrik Ottesen

steni
danmark
Henrik Ottesen, 40, er
ansat som projektkonsulent
hos steni danmark a.s.,
hvor han skal bearbejde
rådgivere og forhandlere
på Sjælland.
Henrik har mange års
virke i byggebranchen og
er et kendt ansigt fra rådgiver-, trælast- og specielt
trægulvsbranchen.

Fridolf &
Bidstrup

Offentliggør din virksomhedes nyansættelser, udnævnelser,
jubilæer, runde fødselsdage og andre begivenheder, som du
vil dele med de ca. 1.500 FUT-medlemmer, som læser dette
blad.

Fridolf & Bidstrup, Rønne,
har pr. 1. december 2004
ansat Torkild Hansen som
salgschef.
Torkild kommer fra en
stilling i forsikringsbranchen og har tidligere arbejdet indenfor vores branche.
I øvrigt har virksomheden
kunnet fejre to jubilarer:
Den 1. december 2004
fejrede John Marquart 25
års jubilæum, og den 9.
februar 2005 kan Svend
Bendtsen ligeledes fejre 25
års ansættelse.

Denne nye service tilbydes uden omkostninger for dig.

Jobannoncer
Og husk - skal du søge nye medarbejdere, får du ikke nogen
bedre spalteplads end i FUT-bladet. Her henvender du dig
nemlig til de bedste fagfolk inden for trælastbranchen.
Jobannoncer indrykkes mod et mindre beløb.

Henvendelse til:
FUT v/ Johan Juul Larsen
Tlf. 40 73 48 66 · jjl@danogips.dk

Trælastsælger
- professionelle kunder
Til styrkelse af vort salg overfor professionelle kunder
søges en kompetent medarbejder til følgende arbejdsfunktioner:
●

Indkøb, tilbudsgivning og internt salg
Løn og tiltrædelse efter aftale.

Kontakt Michael Thomassen for yderligere oplysninger,
evt. på mail: mt@klbyg.dk

DRIVE

-IN

TRÆLAST

·

BYGGEFORUM

·

BYGGEMARKED

Kongelundsvej 364-376 · 2770 Kastrup · Tlf. 3250 5506 · www.klbyg.dk
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Kina - status før FUTs stortur i september 2005:

Besøg Kina før
du handler
Vigtigt selv at have været i landet og
skabt sig personlige relationer, hvis man
skal klare sig i forretningsmiljøet i det
store land, mener Dansk Industri.
Af journalist
Lars Solberg
Kina har i snart mange år
været Asiens svar på Klondyke - mulighedernes land,
der lokker danske handelsfolk og virksomheder med
forførende løfter om big
business. I dag er det dog
ikke bare et lykkeriddereventyr. Virksomhedsdrift,
indkøb og sourcing i Kina
har fundet en mere etableret form, og i dag er det
et seriøst forretningsområde. Omkring 300 danske
virksomheder har allerede
etableret sig i det store
land, og mange flere grossister, indkøbere og underleverandører aftager hver
dag masser af varer inden
for alle områder.
Men trods den totalt
speedede kommercielle
udvikling i Kina med
en økonomisk vækst på
omkring 10 procent om
året, er Kina stadig på
mange måder som en fremmed planet i forhold til
det hjemlige erhvervsliv.
Der skal tages en række
forholdsregler, hvis man
ønsker at komme i økonomisk clinch med kinesere.
Dansk Industri (DI) har
gennem de senere år fulgt
intenst med i udviklingen.
Organisationen har samlet
en del erfaring, som den
gerne vil give videre. Daniel
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Schleyer Schultz er business
development consultant i
DI med blandt andet Asien
som speciale.
Hans overordnede gode
råd til danskere, der ønsker
enten at drive forretning,
få sin vare produceret på
en fabrik eller købe ind i
det store land, er:
- Rejs derud! Det er
meget vigtigt, at danske
erhvervsfolk lærer at håndtere det at handle i Kina
og med kinesere. Det er
en evne, som enhver vil
kunne få gavn af i fremtiden. Kinas betydning vokser hele tiden, så landet er
svært at komme uden om,
næsten lige meget hvad
man beskæftiger sig med
inden for dansk erhvervsliv.
Og her er det meget afgørende, at man selv kommer ud og oplever landet
og den særlige kultur, der
er inden for handels- og
virksomhedsområdet. Selvfølgelig er der en række
internationale konsulentfirmaer, der kan håndtere
disse muligheder for de
danske firmaer, hvis det
kun handler om et enkelt
produkt, som eksempelvis
skal bruges i en produktionsmaskine. Men hvis det
er større samhandel, er det
meget vigtigt, at man har
vist sig derovre og har oplevet hele den kommercielle
atmosfære.

Tre punkter
I forhold til det kinesiske
virksomhedsmiljø fremhæver Daniel Schleyer Schultz
tre punkter, hvor det er
afgørende, at man gør sit
hjemmearbejde og tager
sine forholdsregler. Det er
omgangsform, kvalitetskontrol og copyright.
Den første handler om
det kulturelle aspekt, som
er milevidt fra, hvad vi kender fra Vesteuropa.
- Den måde, som vi driver
en virksomhed i Vesten
med vores omgangstone,
kan man ikke tage med sig

til Kina. Der skal udvises
ganske særlige hensyn,
ellers kan selv en god forretning for begge parter
ende på gulvet, siger han.
Først og fremmest er det
vigtigt med gode personlige
relationer, fortæller han.
- Det er meget vigtigt,
at der opstår en god kontakt til nøglepersoner i
den kinesiske virksomhed.
Derfor er det vigtigt, at
man selv tager derud. Og
det er afgørende, at der
er en konstant personlig
kontakt. Det nytter ikke, at
den adm. direktør for den
danske virksomhed tager
derud og får en aftale, for
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Til efteråret 2005 kan
du komme med FUT
på stortur til Kina.
Program og tilmelding
i næste nummer!

derefter at sætte andre til
at varetage opgaven. Derfor
skal man vælge en medarbejder, som har mulighed
for at bevare den nære
personlige kontakt til kineserne, siger han.

Hierarki
Endvidere er det ifølge
Daniel Schleyer Schultz vigtigt, at man opfører sig korrekt i forhold til den asiatiske sociale omgangskodeks
og ikke mindst respekterer
det udprægede hierarki,
der er i Kina.
- Man kritiserer ikke de
produkter, man får produceret, i et større forum,
hvor kinesiske overordnede
og underordnede er sammen. Det vil medføre, at de
overordnede taber ansigt.
Man kan godt kritisere på
en lempelig måde, men det
skal være ansigt til ansigt
og ikke i plenum, fortæller
han.
Daniel Schleyer Schultz
understreger, at hans råd
er meget generelle. De
gælder selvfølgelig ikke alle
vegne. I Sydkina i nærheden af Hong Kong er man
mere vant til vesteuropæisk
omgang og kan opføre sig
mere på den måde.

Kvalitet og rettigheder
Det andet punkt handler
om kvaliteten på de produkter, man køber.
- Når man aftaler en
større ordre, får man typisk
et prøveeksemplar i meget
god kvalitet. Den første
større sending er så lidt
dårligere, men acceptabel.
Den næste levering kan
være noget direkte møg.
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Derfor er det meget vigtigt,
at man som køber er med
hele vejen i processen,
siger han.
Der er dog internationale
firmaer, som har specialiseret sig i lokal kvalitetskontrol - eksempelvis firmaet
Global Industries, hvor der
både er danskere og lokale
kinesere, som kan holde
øje med produktionen.
Det tredje og sidste punkt
er området med copyright
og IPR (Intellectual Property Rights - rettigheden til
en produktionsform eller
knowhow).
- I Kina er det meget
svært at fastholde sine rettigheder. Vi har desværre
set flere eksempler på,
at samarbejdet med en
kinesisk virksomhed ender
grundet uoverensstemmelser, men den kinesiske
virksomhed bliver bare ved
med at producere produkterne og sælger dem så
til en anden kunde. Også
selv om det er den danske
kunde, der har udviklet
konceptet og måske endda
har fået en speciel maskine
transporteret til Kina. Man
skal overveje nøje, hvad
man skal have produceret
derovre og hvordan. Måske
er det bedre at bruge flere
underleverandører og samle produktet et helt femte
sted, fortæller han.

Kom over og se
Så man skal tage sine forholdsregler og lære etiketten, inden man tager kontakt til de kinesiske producenter eller handelsmænd,
men det vigtigste er at
komme derover og opleve
det på egen krop.
- Det er blevet meget lettere at drive forretning i
Kina. Systemerne er mere
fleksible og gennemskuelige. Men man skal ved
selvsyn se, hvordan tingene
foregår. Det gør fremtidige
forretninger med kineserne
meget lettere.
■

Et helt andet marked:

Kina er
ingen dans
på roser
I godt to år har Danske Trælast A/S
haft kontor i Beijing, men det kræver stadig en stor indsats at indkøbe
varerne og få dem hjem til tiden.
Af journalist Lars Solberg
Godt nok ligner en af de
sidste kommunistiske regimer i verden, Folkerepublikken Kina, paradoksalt
nok et kapitalistisk paradis,
hvor selv turistskiltene på
Den Himmelske Fredsplads
i Beijing er sponseret af
American Express, men
alligevel er landet endnu
langt fra den kommercielle
effektivitet, vi kender fra
Vesteuropa.
Det afholder dog ikke
indkøbere af byggevarer og
værktøj at gå på megashopping i Kina. En af de store
opkøbere inden for området er Danske Trælast, der
med sine over 220 byggemarkeder og trælaster
i hele Norden har nok af
hylder at fylde.
Koncernen køber primært varer til GDS-området, og det er både værktøj
og byggevarer som presenninger og andet. Almindelige byggematerialer til
det professionelle område
købes ikke i Kina, da de er
for tunge at få hjem.
Danske Trælast køber ind
i hele verden, men Kina
har i snart mange år været

et af de foretrukne steder.
I 2002 besluttede de at
oprette deres eget kontor i
Beijing. Og i dag sidder der
fem mand i den kinesiske
hovedstad – to udstationerede og tre lokale kinesere.
fortsættes næste side

Fakta om
Kina
Befolkningstal 2002:
1.284 mio.
Areal: 9.597.000 km²
Valuta: Renmimbi.
BNP: USD 4,5 billion.
BNP per indbygger:
USD 994.
Realvækst i BNP 2002:
8 procent.
Dansk vareeksport
2003: 4.986,4 mio. kr.
Dansk vareeksport
vækst 2002: 17 procent.
Befolkning: 93 procent
Han-kinesere, resten
55 forskellige etniske
minoriteter.
Tidsforskel fra Danmark: Plus syv timer.
Kilde: Udenrigsministeriet.
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fortsat fra side 13:
De har meget travlt, og der
bliver ikke mindre travlt,
fortæller Ole Mikael Jensen, der er indkøbsdirektør
i Dansk Trælast.
- I Kina er der omkring
1,3 milliarder indbyggere.
Det er et kæmpe land, som
oplever en voldsom vækst.
I de seneste år er bruttonationalproduktet steget
med 10 procent hvert år.
Så det er et område, hvor
der udviklingsmæssigt sker
noget hele tiden, siger han.

Vanskeligheder
Men på trods af, at der er
sket meget med Kina bare
i de to år, Danske Trælast
har været der med eget
kontor, er det ikke noget
let job købe ind i det store
land.
- Det er forbundet med
svære problematikker at
handle ind i Kina. Inden
for byggematerialeområdet
i Danmark er vi vant til, at
vi kan ringe den ene dag
og bestille en ordre, og så
er den hos os næste dag. I
Kina kan det ikke lade sig
gøre. Når vi skal købe nogle varer, skal de bestilles tre
måneder før, vi skal bruge
dem. Så det kræver meget
grundig forberedelse og
planlægning, hvis man skal
få glæde af de billige kinesiske produkter i Danmark,
fortæller han.
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Gadehandler i aktion - et noget andet syn end herhjemme. Foto fra den gamle bydel i Shanghai.

Ole Mikael kan remse
en hel liste af områder op,
hvor der er indbygget problemer.
Ud over planlægning
hedder de: disponering,
logistik, EU-godkendelser,
kvalitetskontrol, attester og
manualer.
- For at få varerne igennem de mange godkendelser og systemer kræves der
tålmodighed og erfaring.
Og selv om vi efterhånden
kender de fleste procedurer, kan vi stadig få sved på
panden, siger indkøbsdirektøren.

Stigende kvalitet
Til gengæld glæder Danske
Trælast sig over en stigende

kvalitet på de kinesiske produkter.
Før i tiden tjekkede indkøbere i Kina udelukkende
pris, men nu kigger de også
efter kvalitet. Og i dag er
der noget at kigge efter,
mener Ole Mikael Jensen.
- Kvaliteten på mange
produkter er relativ høj. Vi
taler ikke om tysk højtautomatiseret produktion, men
den kinesiske knowhow og
produktionsteknologi har
forbedret sig betydeligt,
fortæller han og nævner,
at det i dag eksempelvis er
muligt at få en rigtig kvalitetsboremaskine.
Men ikke alle virksomheder er fulgt med. En
stor del af den kinesiske
industri er stadig meget
primitiv.
- Kina er omkring 3.000
kilometer på hver led,
og der findes alle mulige
virksomheder med varierende effektivitet. Nogle
har udviklet sig, men der
er også mange steder, hvor
man ser selv store produktioner, der minder om
dansk industri i 1950’erne.
De ansatte står ved en gammeldags stansemaskine, og
der er intet samlebånd, da
arbejdskraften er så billig,
siger han.
Så Kina er en blandet
landhandel, og det kan

gøre livet besværligt for
indkøberne.
- Det er problematisk,
at standarden svinger så
meget. Det kan være svært
at udvælge den helt rigtige
producent, og det er ikke
let at styre kvaliteten på
produkterne i den ordre,
man har afgivet. Derfor er
det vigtigt at være til stede
i landet og skabe sig et netværk, fortæller Ole Mikael
Jensen.
Så Danske Trælast’s
import fra Kina bliver
bestemt ikke mindre.

Også andre markeder
Men selv om Ole Mikael
Jensen forventer vækst i
importen fra Kina, skal
Danske Trælast også handle
ind andre steder. Den kommercielle opdagelsesrejse
stopper ikke ved Kina og
Asien.
- På grund af globaliseringen er hele verden blevet
et potentielt indkøbssted,
og det gælder om at være
fleksibel og opmærksom,
når vi køber ind. Vi har
blandt andet netop handlet
i Sydafrika, så der dukker
hele tiden nye interessante
markeder op, siger indkøbsdirektøren.
■
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Årets helt store ’Elev-Event’:

SWEDOOR

Elevtur Sverige

TARKETT
VIDA TIMBER

Husk at tilmelde jeres elever – lad dem
ikke gå glip af denne oplevelse!
Så er programmet til en af
årets helt store elev-events
klar. Elevtur Sverige.
For 37. gang skal vi igen
en tur over Øresund. Vi
skal besøge spændende
virksomheder, som alle
leverer varer til den danske
byggeindustri. Vi skal også
besøge to savværker, samt
i skoven for at se moderne
træfældningsmetoder, så
vi får en god forståelse for
træets vej fra skoven til
færdigt pakketræ – klar til
afsendelse til Danmark.
Er du elev - eller måske
nyudlært trælastekspedient. som ikke lige nåede
turen sidste år - har du nu
chancen for at tilmelde dig
en lærerig, spændende,
hyggelig og selskabelig tur
sammen med elever fra
branchen. En tur, som du
senere vil kunne tænke tilbage på med gode minder.
Turen finder sted i dagene 7.-9. marts 2005.

1.dag – mandag den
7. marts
Traditionen tro mødes vi
under uret på Københavns
Hovedbanegård. Bussen
afgår kl. 07:00 PRÆCIS.
Turens første besøg er
hos Swedoor i Åstorp.
Her besøger vi den største
fabrik i Vest-Wood regi.
I Åstorp produceres
både indvendige celle- og
formpressede døre samt
de mere end 80 forskellige
yderdøre, som vi kender
fra det store Swedoor/Kilsgaard program. Her er
mere 75.000 m² produktion
samt lager under tag, og
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2005

BENDERS TAGSTEN

Elevturen byder på besøg med højt fagligt indhold - men som det ses af det indsatte billede, er der også tid til det sociale...
Billederne er fra Elevtur Sverige 2004.

man beskæftiger ca. 500
mennesker i dette enorme
anlæg.
Den samlede produktion
lyder årligt på 630.000
indvendige døre, og hertil
kommer godt 67.000 yderdøre.
Efter et par spændende
timer hos Swedoor vil vi
køre videre til vores næste
vært – Tarkett i Hannaskog.
Vi skal her besøge verdens største lamelgulvfabrik. På denne fabrik laves
størstedelen af det store
samt meget brede Tarkett
program, som vi alle benytter i dagligdagen. Vi får
her en dybere indsigt i den
nyeste udvikling inden for
3-lags lameltrægulve, samt
de nyeste låsesystemer
- Ultraloc og Combiloc. Vi
runder også alle de forskellige topbehandliger, som

gulvene kan have fået før
de forlader fabrikken, hvor
de så end skal hen i verden.
Efter vores besøg hos Tarkett vil vi sidst på eftermiddagen køre til Växjö, hvor
vi overnatter på Quality
Hotel.

2. dag – tirsdag den
8. marts
Efter en god nats søvn og
et godt morgenbord er vi
nu igen tanket op til nye
udfordringer. Vi skal på
andendagen rigtig ud i skoven. I samarbejde med Jens
Kruuse & Co. skal vi besøge
Vida Group, som er en af
Sveriges største privatejede
savværksgrupper. Vida
Group består af otte savværker og beskæftiger ca. 590
personer.
Vi starter dagen med at

køre til Vislanda, hvor vi
skal besøge savværket Vida
Timber. Her vil vi få en
grundig rundvisning på og
forklaring om savværkets
forskellige funktioner. Vi
vil bl.a. få mulighed for at
se spærtræsproduktion og
fingerskarvningsanlæg samt
taglægte- og regleproduktion.
Sidst på formiddagen
kører vi videre mod Borås.
Her skal vi besøge Borgstena Timber, det tidligere
Andersson Såg. Undervejs
på ruten gør vi hold i skoven, hvor vi skal se, hvordan moderne skovmaskiner
fungerer.
I Borgstena vil vi ligeledes
få en rundvisning på savværket. Her vil vi kunne se,
hvordan man bl.a. skærer
fortsættes næste side
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Elevtur til
Sverige

STED & DATO
Sverige fra mandag den 7. marts til
onsdag den 9. marts 2005.

fortsat fra side 15:
sidebrædder. Ligeledes vil
vi få mulighed for at se et
trykimprægneringsværk.
Efter dagens sidste besøg
kører vi til Skövde, hvor
vi overnatter på Scandic
Hotel Billingen.

lov at kikke på nogle af Sveriges dyreste travheste!
Efter vores besøg på hos
Benders går turen sydover mod Helsingborg og
Københavns Hovedbanegård, hvor vi forventer at
ankomme klokken 17:00.

3. dag – onsdag den
9. marts

Praktiske oplysninger

Onsdag er det BMC i
Ålborg, som er vores vært.
Vi skal en tur til Edsvära,
hvor Benders Tagsten har
deres hovedkontor.
Koncernen Benders er
på kun 40 år vokset til en
Skandinavens største tagstensproducenter. De har
fabrikker i både Sverige,
Tyskland og Grækenland.
Vi vil her få mulighed for
at se hele produktionen at
tagsten. Benders familien
ejer samtidig et af Sveriges
største og mest anerkendte
hestestutterier (Stutteri
Palema), som ligger lige
ved siden af hovedkontoret.
Så mon ikke vi også lige får

Rejsen tilbydes igen i år til
den lave pris af kr. 595,00
pr. person. Denne pris er
kun mulig via økonomisk
hjælp fra FUT-fonden.
Prisen inkluderer bustransport fra Københavns
Hovedbanegård, to overnatninger i dobbeltværelse
samt mad fra frokost mandag til og med frokost onsdag (ekskl. drikkevarer).
Bindende tilmelding skal
– sammen med en check
på kr. 595,00 stilet til FUT
– være FUT i hænde senest
mandag den 14. februar
2005.
Tillæg for enkeltværelse i
to nætter kr. 400,00.

Da turen er at betragte
som en erhvervsrejse, så
gælder det gule sygesikringsbevis ikke. Tjek derfor,
om din arbejdsgiver har en
rejseforsikring. Hvis ikke
det er tilfældet, kan denne
tegnes separat. Husk at
krydse af på tilmeldingen,
såfremt du ønsker at tegne
erhvervsrejseforsikring.
Pris kr. 165,00 (europæiske basisdækning for unge
under 35 år).
Husk ligeledes at oplyse
CPR-nummer ved tegning
af erhvervsrejseforsikring.
Du vil modtage bekræftelse på din tilmelding samt
program og deltagerliste
umiddelbart efter tilmeldingsfristen.
Vi glæder os til at se jer.
Skulle der være evt.
spørgsmål vedr. turen, er
I meget velkommen til at
kontakte en af undertegnede (se tlf.nr. etc. på side 2).
FUT v/
Søren Anthonsen
Claus Wiuff Petersen
Søren Bendix

MÅLGRUPPE
FUT-elever som ønsker en lærerig
oplevelse. En oplevelse fra din elevtid,
som du aldrig glemmer. Et 'must' for
2. års elever, men 1. års elever er også
meget velkomne.

FORMÅL
At give branchens elever et indblik
i bl.a. skovdrift, savværksdrift samt
produktion af byggematerialer. Hertil
kommer det sociale element, med
samvær med andre af branchens
unge.

PRIS
595,- kr. pr. deltager + evt. tillægspris
for erhvervsrejseforsikring og enkeltværelse. Den lave pris skyldes et
betragteligt tilskud fra FUT-fonden.

LINKS
www.swedoor.dk
www.tarkett-sommer.com/danmark
www.vida.se
www.scandic.se
www.choicehotels.se
www.benders.se
www.bmc-danmark.dk

Tilmeldingskupon...
Jeg ønsker at deltage i
Elevtur 2005 til
Sverige.
❑ Ønsker erhvervsrejseforsikring (kr. 165,-)

Elevtur Sverige 2005
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:

CPR-nr.

❑ Ønsker enkeltværelse (kr. 400,-)
Tilmelding vedlagt check
på beløbet sendes til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 11065SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 14. FEBRUAR 2005!
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Udenlands
rejse-guide
FUT og TUN er gået sammen om et projekt om en
'udenlands rejse-guide' til
de unge i branchen.
Det er TUNs og FUTs
ønske og mål at gøre det
muligt for flere elever og
udlærte i branchen at komme til udlandet og samle
erfaring.
Målet er at oprette en
hjemmeside med praktiske
oplysninger så som hvor
man kan tage hen, hvilke
forhold man skal tage højde for, hvor der kan søges
legater etc.
Det er også ønsket at lave
info-møder, hvor interesserede kan mødes med
folk, der allerede har været

i udlandet. Beskrivelser og
anekdoter fra folk, som selv
har været af sted, er som
regel den bedste information, man kan få.
Desuden vil denne guide
indeholde oplysninger om
de fonde under FUT og
TUN, hvorfra det er muligt
at søge om rejselegater og
dermed økonomisk støtte
til opholdet.
Kort sagt: TUN og FUT
ønsker at skabe en checkliste til de af branchens
medarbejdere, der ønsker
at komme udenlands, men
som ikke rigtig ved, hvor de
skal begynde eller slutte.
Den færdige guide vil
kunne ses på www.fut.dk.

OBS!
Kontingent 2005

Vi er startet på et nyt år, og det er derfor igen
tid til at betale kontingent til FUT.
Kontingentet for 2005 er kr. 295, og girokort er udsendt.
Støt op om din forening og alle de gode
tilbud, den giver dig. Skynd dig at betale dit
kontingent!

FUTs nye sekretariat:

Hvordan er det gået?
Det er nu efterhånden tre måneder siden FUT fik sekretariat hos TUN, og alt er kommet på plads.
FUTs kontaktperson hos TUN, Marianne Mouritzen,
føler, at medlemmer tager det som den naturligste ting,
at de kan ringe til sekretariatet - og det kan man jo kun se
som en blåstempling af aftalen.
Marianne Mouritzen.

Walter Jessen gruppen søger
En virksomhed i DLH koncernen

- dækker hele Østdanmark & Bornholm

Salgsmedarbejdere
for vore ekspanderende salgsafdelinger
ASNÆS

Stillingerne omfatter opsøgende salg, ordremodtagelse,
tilbudsgivning, forhandling med leverandører i købssituationen samt edb-registrering i Aspect/4.
Du vil indgå i et yderst velfungerende team af arbejdskolleger, og for den rette person er det et job med gode
fremtidsmuligheder.

BRØNDBY
TUNE
KARLSLUNDE

RINGSTED
KORSØR

God løn efter kvalifikationer.
Tiltrædelse: Efter nærmere aftale.
NYHED: SOM KUNDE I WALTER JESSEN GRUPPEN

Skriftlig ansøgning mrk. Salgsmedarbejder.

får du
nu mulighed for, på dine sædvanlige gode betingelser,
at handle i 6 stærke virksomheder, der er godt placeret i
hele ØstDanmark.

Sdr. Ringvej 27, 2605 Brøndby - Telefon 43 96 11 14 - Telefax 43 96 10 52

Kontaktperson: Salgsdirektør Michael Arent.

Motorgangen 1-5, 2690 Karlslunde - Telefon 46 15 20 91 - Telefax 46 15 24 99

Mellem Broerne 10, 4100 Ringsted - Telefon 57 61 00 50 - Telefax 57 67 01 81
Ørnumvej 10, 4220 Korsør - Telefon 58 37 00 13 - Telefax 58 37 00 30

Walter Jessen A/S · Sdr. Ringvej 27 · 2605 Brøndby
4396 1114 · www.wj.dk
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Industrivangen 1, 4550 Asnæs - Telefon 59 65 22 07 - Telefax 59 62 87 07

graﬁsk produktion: oestreklame.dk

Industrisvinget 1-5, Tune, 4000 Roskilde - Telefon 46 16 24 00 - Telefax 46 13 89 76

Tilbud er gældende i november - december 2004 samt januar-februar 2005. Alle priser er excl. moms, og gælder fragtfrit leveret på Sjælland og brofaste øer, excl.
broafgift, ved køb for min. kr. 2000,- excl. moms, såfremt andet ikke er nævnt. Mellemsalg forbeholdt, eller så længe lager haves. Forbehold for trykfejl.
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Havnedag med
Stora Enso Træ A/S
I samarbejde med
Stora Enso Træ og
Fredericia Shipping arrangerer
FUT en havnedag mandag den
18. april 2005.
Kom og oplev, hvordan et
skib fyldt med trælast bliver
tømt.
Dagen henvender sig til
alle i trælasten. Om du er
elev, nyudlært, forvalter
eller trælastindkøber - eller
bare har et ønske om at få
en bedre forståelse for hele
logistikken bag trælastens
vej fra savværket ud til jeres
trælast - så er her den helt
rigtige lejlighed til at få et
indblik på helt nært hold.
Samtidig vil vi krydre
dagen med en masse faglig
snak om trælast og trælastsorteringer, så skynd dig at
melde dig til!

STED OG DATO
Fredericia Shipping
Møllebugtvej 5
7000 Fredericia
Mandag den 18. april 2005
kl. 9.00-12.30

MÅLGRUPPE
Alle aktive FUT-medlemmer som
ønsker at få en bedre forståelse for
logistikken bag træet.

PRIS

PROGRAM

Arrangementet er gratis.

INFORMATION

Kl. 9.00-9.30:
Velkomst v/direktør Jesper Hansen og salgschef
Bo Louring, Stora Enso Træ A/S, og FUT.
- Hvorfor er vi her i Fredericia?
- Hvem er Stora Enso Træ A/S
- Hvor kommer træet fra?
- Hvad har vi på trælastprogrammet her i dag?

Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14.

Kl. 9.30-10.45:
Salgschef Bo Louring:
- Nyheder fra Stora Enso Træ A/S
- Trælast generelt
Kl. 10.45-11.30:
Rundvisning i trælastterminal og trælastudlosning,
samt evt. besøg på skibet.
Kl. 11.30-12.30:
Frokost med afsluttende konkurrence.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i: 'Havnedag'
18. april 2005.

Havnedag - Stora Enso Træ A/S
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 11065Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 7. MARTS 2005!
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ivarcem®

bølgeplader

- kvalitet på toppen
ivarcem® P3:
Småbølge profil til tage, facader, balkoner, legehuse m.v.

ivarcem® P5:
Bølgeplader til renovering eller tilbygning med samme profil i
naturgrå og farve sortblå.

ivarcem® P6R:

1

Profil i farverne lysegrå, sortblå, teglrød, rødbrun, mocca samt i
natur-grå. Mange forskellige længder.

ivarcem® P9R:
55,8

177,0

177,0

177,0

177,0

177,0

1030,0

78,8

Bølgeplader til renovering eller tilbygning med samme profil i
naturgrå og farverne teglrød, rødbrun og mocca.

ivarcem® PRO-9/R:
Er det økonomiske sikre profil til bl.a. landbrugs- og industribyggeri i naturgrå og farverne sortblå og lysegrå. Profilet der dækker
20% mere og vægten er under 20 kg. pr. plade.

R-udgave med indstøbte polypropylen bånd. Dermed opfyldes kravene til tagelementers styrke mod gennemtrædning.

Markedets bredeste sortiment i fibercement bølgeplader
ivarsson leverer brandsikre byggeplader, tagprodukter
og facadeplader til solidt, dansk byggeri.

ivarsson & Co. A/S
Kometvej 26 · 6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 · Fax: 74 66 10 20
www.ivarsson.dk · Mail: info@ivarsson.dk

GRÅ STYRKE
B10-MARKETING

Mindre cementforbrug og holdbare betonløsninger...
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AALBORG CEMENT® er højstyrkecement.
Det sikrer dig den fornødne styrke i belastede
betonkonstruktioner.
AALBORG CEMENT® betyder også, at du opnår en cementbesparelse på mindst 30%, end
hvis der anvendes lavstyrkecement. Så er du
også fri for at slæbe så mange sække...

Aalborg Portland A/S
www.aalborg-portland.dk
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FUT
c/o Trælasthandlerunionen
Egebækgård, Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring

Icopal

®

Tryg fra toppen

ANNONCØR-HOLDET BAG FUT-BLADET!

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Elevtur Sverige

07.03.200509.03.2005

14.02.2005

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Havnedag i Fredericia

18.04.2005

07.03.2005

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

Stortur til Kina · Rally-dag · Besøg hos TV/Midt-Vest
'Iron-man for træmænd' - stål i byggeriet
Besøg i det nyopførte Horsens Statsfængsel
Det nye Bygningsreglement · Generalforsamling hos ivarsson

Ansvarshavende redaktør: Johan Juul Larsen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.900 eks.

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -

