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Kære medlem!
Efteråret er så småt ved at snige sig over os, og der er forhåbentlig
kommet en masse nye unge mennesker ind i vores branche som elever. Det kommer sikkert ikke bag på nogen, at vi i FUT har særlig
fokus på branchens elever og unge. Derfor vil vi opfordre dig til at
sikre, at jeres elever bliver meldt ind i FUT. Som medlem af FUT
får eleverne mulighed for at være med i opløbet om FUT-fagprøveprisen samt deltage i arrangementer og studieture, og derigennem få styrket både fagligheden og det sociale netværk på tværs af
branchen.
Her i efteråret giver vi for anden gang branchens elever mulighed
for at deltage på en elevtur i Danmark, hvor vi besøger nogle vigtige og væsentlige producenter til branchen. Denne elevtur er tænkt
som en god introduktion af disse leverandører og deres produkter
for branchens nye elever, og vi er sikre på, at mange af branchens
elever får muligheden for at deltage på denne intensive 3-dags studietur.
Om 2 måneder er det tid til årets generalforsamling. Efter et år,
hvor vi i bestyrelsen har haft fokus på at skabe positive resultater,
har det været rat at opleve, at vores Kina-tur her i september i
løbet af 3 uger var udsolgt, og vi var nødt til at oprette venteliste.
Det er lykkedes os at skaffe yderlige pladser, således at 45 aktive
Fut’er kan drage ud på dette års store oplevelse.
På årets generalforsamling, der afholdes hos ivarsson og Co A/S
i Rødekro, vil bestyrelsen - udover vores planer og budget for næste
år - også fremlægge et forslag om at ændre vores vedtægter. Det er
ikke nogle store ændringer, som foreslås, men nogle justeringer, som
gør at vedtægterne bliver ført up-to-date. Vi håber, at alle vil modtage dette forslag positivt.
I løbet af de næste måneder tilbyder vi dig som medlem mange
spændende og fagligt relevante arrangementer, andre af mere
social karakter. Vi håber, at du som aktiv Fut’er bliver inspireret
af vores tilbud, og vi glæder os til at møde dig engang i løbet af
efteråret.
Peter Lenarth Landergren
Formand
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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

Marianne
Mouritzen
FUTs kontaktperson
hos Trælasthandlerunionen
Tilmeldinger til arrangementer, indmeldelser,
fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt
til ovenstående adresse.
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FUT-Stafetten 2005:

Kundefokus er afgørende
Lars Pedersen har for nylig startet sin egen virksomhed, Pedersen Håndværks Service.
Lars har en baggrund som faglært håndværker samt adskillige års erfaring som leder i
større produktionsvirksomheder. Nu har Lars så valgt at prøve kræfter med egen virksomhed. Virksomheden udbyder opgaver udført indenfor flere fagområder, og Lars har
fra start specialiseret sig indenfor køkken-bad-garderobe montering. Qua virksomhedens
opgaver, som er mangeartede, har Lars en naturlig kontakt til trælastforretninger.

1. Lidt om dig selv?
Jeg er 37 år, bor sammen med Sanne
og vores 3 børn i Vanløse, hvorfra
jeg driver min virksomhed. Jeg har
som dreng boet med mine forældre
i Ghana og flere steder i Danmark.
Jeg blev udlært håndværker i 1989
og har haft forskelligt arbejde som
håndværker. Jeg har været leder i en
international læskedriksvirksomhed
og i en større dansk møbelvirksomhed, og har taget en uddannelse som
erhvervsdiplomleder i strategi og
ledelse.
2. I hvilken forbindelse har du kontakt
med trælasten?
Det har jeg både som privatperson
og som selvstændig erhvervsdrivende – det er for mig et naturligt og
nødvendigt sted at handle materialer, som bruges enten privat eller i
forhold til min virksomheds kunder.
I forbindelse med mine opgaver hos
kunden har jeg ofte brug for professionel assistance hvad angår materialevalg, muligheder, pris m.m. Som
nystartet erhvervsdrivende er det
vigtigt for min virksomhed at have
en professionel sparringspartner,
der kan rådgive med udgangspunkt
i den store viden, der er i trælastbranchen.
3. Hvilke fordele/ulemper har du ved at
have samhandel med en trælast?
Fordelene som nystartet er, at jeg kan
søge råd og vejledning hos dygtige
folk.
Jeg kan lade mig inspirere – og få
indsigt i forskellige løsningsmodeller
til min kunde. Det bevirker, at jeg
kan fremstå innovativ hos min egen
kunde - og hele tiden være den, der
selv kommer med en god idé over
for min kunde. Bortset fra det, er det
også et godt salgsargument overfor
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kunden at have et godt og stabilt
leverandørnetværk bag sig.
Ulempen, hvis der skal nævnes
noget om det, er for mig at se kun
rent prismæssigt. Det siger sig selv,
at prisen for at handle ved en forhandler frem for ved producenten
er højere. Selvfølgelig kunne jeg gå
til producenten; dette ville også være
mere prisattraktivt for min kunde i
sidste ende, men spørgsmålet er, om
mulighederne ikke samtidig begrænses.
Men jeg ville ikke undvære forhandlerleddet, for det gør meget for
mig.
En anden ulempe er den massive
ensretning af butikkerne – at både
de private og de professionelle bliver
blandet sammen. Lige nu føler jeg,
at der mange steder fumles lidt med
at lukke alle typer kunder ind. Men
har trælasten egentligt gjort op med
sig selv, hvilke konsekvenser det har
for såvel kunder som for forretningen? Dette er noget, mange trælaster
bør finde en fornuftig løsning på.
For alle kunder - uanset om man er
privat eller professionel - skal jo have
en god oplevelse af at komme på
trælasten!
4. Hvilke fordele/ulemper ser du ved at
handle med producenten?
Fordelene er jo rent prismæssige
– det er jo ingen hemmelighed, at
mellemled som regel er fordyrende.
Ulempen er jo den, at en producent kun har sine egne varer, og
derfor vil være meget ensrettet i sin
indstilling til, hvad man skal købe.
Jeg ser det sådan, at man må være
fleksibel over for kunden – dette
gælder i alle led. Og holde sig til
det, man er bedst til - og indtil andet
er bevist, ser jeg kun fordele ved at
handle på trælasten.

5. Er byggeriet i Danmark for dyrt?
Umiddelbart ja,- men spørgsmålet er,
om det pt. er et problem. Vi har for
tiden en voldsom vækst og opgang
i økonomien i Danmark – og alle
kører på 1. klasse.
Alene det er med til at gøre tingene dyre. Men generelt ser jeg, når jeg
er ude på opgaver her i København
og omegn, at mange vælger dyre og
helst individuelle løsninger. Dette er
dyrt i sig selv - der fravælges ”standard” og ønskes noget, ingen andre
har. Ligesom alt andet i samfundet
skal meget i byggeriet være unikt.
Men selvfølgelig er der jo også ved
opgangstider tendens til, at der bliver
skruet lidt på prisen i leddene. Dette
gælder for producent, trælast og
håndværker.
Men generelt mener jeg, at hvis
man kan udføre et godt stykke arbejde og efterlever kundens ønsker, og
selv har et ønske om at levere et godt
produkt, så bliver prisen sekundær.
6. Hvordan tror du handelsmønstret ser
ud om 5-10 år?
Handlen vil ændre sig mere og mere
til den netbaserede del. At jeg afgiver
ordre til trælasten via en netbaseret
kontakt, samt at forespørgsler og
tilbud i langt videre udstrækning
ordnes via nettet, ligesom fakturering
i højere grad sendes direkte i mit
økonomi system via e-mail. Det er
jo på mange måder i dag noget, der
udvikles hurtigt, og jeg tror, at leverandører generelt skal være opmærksomme på, hvilken administrativ
belastning de kan afhjælpe deres
kunder med ved hjælp af netbaserede løsninger.
Men samtidig tror jeg også, at det
vil blive mere og mere almindeligt
at kigge udenlands. Mange af vore
...fortsættes næste side
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fortsat fra side 3:
kunder gør det. Så på
mellemstore projekter ser
jeg ikke det svære i at få
varerne fra Hamborg med
en fragtmand.
Og dette konkurrenceelement indebærer, at de
danske trælaster skal gøre
sig mere dygtige på flere
parametre - ellers vil de blive løbet agterud i forhold
til den markedsplads, der
dagligt udvikles i globaliseringens navn.
Trælasterne skal – turde
– gøre op med sig selv og
nøgternt vurdere, hvem de
tjener penge på. Tid er en
konkurrenceparameter, og
spørgsmålet er hvor længe
håndværkeren har tid til at
stå i kø bag private kunder
i den trælast, hvor de gennem mange år har handlet
deres varer!
7. Er discountbølgen kommet
for at blive?
Ja, det er den. Alle – uanset om man er professionel
eller privat – kigger da på
prisen. Kan man få en sammenlignelig vare lidt billigere hos naboen, er der vel
ikke megen tvivl om hvor
købet foretages. Nogle gange kan jeg godt undre mig
over, at trælastens pris er så
meget ved siden af - og det
på den selv samme vare.
Og man er vel købmand!
Men der er også mange
varer af dårlig kvalitet – og
selvfølgelig skal man tænke
sig om; en boremaskine
til 99,00 inkl. moms! …ja,
den kan vel køre rundt i 45 minutter.
Men i dagens Danmark
er der jo plads til alle og
flere til. Men jeg mener
nu, at godt bagerbrød - dét
får man hos bageren!
8. Hvad mener du, trælasten
kan gøre anderledes/bedre?
Her tænker jeg også på at
bevare vor berettigelse i markedet?
Som sagt – at de tør stå
ved det, som de er. Træ-
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lasten har et kundekartotek, brug det! Udarbejd
en tilfredsundersøgelse
blandt kunderne, og brug
lejligheden til at spørge
kunderne. Spørg dem,
hvad de mener er vigtigt
for dem og hvad der evt.
skal gøres anderledes for
at vedblive med at være
den foretrukne samarbejdspartner. Det må jo
være ret simpelt at finde
ud af, hvad ens kunder
synes er vigtigt. Samtidig
kommer der så forhåbentlig også en dialog og et
mere konstruktivt samarbejde.
Men kan en trælast
opnå en loyal kunde? Ja,
det kan de – hvis de giver
kunderne gode oplevelser.
Ikke kun én gang, men
hver gang. Det er dygtig
og venlig betjening, nærvær til kunden, overholdelse af aftaler, dygtig vejledning – ja, selv små ting,
der gør oplevelsen fuldendt, så man opnår loyale
kunder. Hos disse kunder
spiller pris en sekundær
rolle.
Trælasterne rundt om
besidder en væsentlig
resurse i forhold til deres
kunder, og det er deres
dygtige medarbejdere. De
medarbejdere, der dagligt betjener og vejleder
kunder i forretningen - de
medarbejdere, der dagligt korresponderer med
kunder i projektrelaterede
opgaver - og endelig de
medarbejdere, der dagligt
korresponderer med kundernes ledelse og bogholderier. Kort sagt dem der
har kontakten til kunderne, de ved præcist hvad
der efterspørges, hvad
enten det gælder materialer, service, fakturering
osv. Så et råd til trælasternes ledelse er kort sagt
– lyt til jeres kunder og
jeres medarbejdere!
■

Branchefolk i udlandet:

Greenland cal
Det var i foråret 1995, at Grønland kom på
tale. Min ”bedre halvdel” havde fundet et
godt job hos Grønlands Lufthavnsvæsen
i Nuuk, og som med mange af de
opslåede jobs var der mulighed for at
tage samlever/ægtefælle med. Jeg havde
da været 9 år i samme tømmerhandel i
Kolding, og tiden var moden til forandring.
Der skulle ske noget, og derfor var det ikke
så svært at træffe beslutningen.
Af Lilian Stenberg
Jeg havde et meget begrænset kendskab til Grønland.
Grønland – det var da vist
den der store ø midt ude i
havet…
Vi drønede ned til den
lokale boghandel og købte
”Turen går til Grønland”
og ”Grønlands-guide”. Og
det var god og inspirerende
læsning. For det vil ikke
være rigtigt at påstå, at der
ikke er skævheder i vores
samfund. Og også det kunne vi forberede os på ved at
læse alt tænkeligt materiale
om Grønland.
Min tidligere chef hos
Grønborgs Tømmerhandel
hjalp mig med at skaffe
kontakt til Superbyg, så
den 31. juli 1995 sad jeg
i flyet mod Nuuk. I min
bagage havde jeg megen
eventyrlyst og en 2-års kontrakt med Superbyg Nuuk.
Med skibet kom alt vores
bohave, og vi kunne efter
få måneders ventetid flytte
ind i vores lejlighed.

Her hører jeg hjemme!
2 år var til at overskue, da
der i kontrakten ligeledes

var en betalt ferie frirejse
efter 12 månders ansættelse. Men efter 3 uger måtte
jeg konstatere, at her hører
jeg hjemme! I dag er jeg så
rykket til en anden trælast,
nemlig C&N Trælasthandel
Nuuk a/s.
De fleste tilkaldte binder
sig for en kontrakt på 2 års
varighed. Der er flere årsager til, at arbejdsgiveren
ønsker kontrakter. Dels er
det meget dyrt at flytte en
familie hertil, da flybilletter
og bohaveflytning hurtigt
løber op i 100.000 kr. Derudover skaffer arbejdsgiveren bolig, hvor man selv
betaler f.eks. 3500 kr., men
hvor den reelle husleje
måske er 4 gange højere.
Dels er indkøringsperioden
længere, da butikkerne er
meget afhængige af erfaring grundet de meget store sæsonudsving, vi oplever.
Her i Nuuk, hvor der
lever små 13.000 mennesker, kommer man meget
tæt på sine kunder, og
meget salg bliver ”personligt” salg. Det er selvfølgelig
også et spørgsmål om pris
og varesikkerhed, men den
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Lilian Stenberg

ling
Elementbyggeri i Nuuk.

C&N trælasthandel Nuuk.

Andelsbolig-byggeri
i Nuuk.

personlige samhandel er
meget vigtig. Det er ofte
blandt kunderne, at man
finder sine venner og skaber kontakter til foreninger
m.m. Det er kunderne som
sørger for, at det er sjovt at
gå på arbejde…
Der er i Grønland uanede muligheder for oplevelser og personlige sejre.
Der er et specielt sammenhold blandt de ”tilkaldte”. ”Tilkaldte” er vi
med en anden nationalitet
end grønlandsk. Vi er
typisk danske, som er ansat
i en privat virksomhed med
dansk ledelse, eller vi er
akademikere, der bliver
ansat i offentligt regi. Ligeledes er her mange danske
håndværkere, men ofte er
de her i en tidsbegrænset
periode. Det er altid til at
høre, når der er kommet
nye håndværkere hertil, da
den jyske dialekt så stadig
slår igennem…
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2005

En anden forskel på en
dansk og en grønlandsk
tømmerhandel er tiden.
Hvis en vare er udsolgt, så
går der minimum 4 uger,
inden den atter er på lager.
Det er derfor uhyre vigtigt
at have styr på lageret og
disponeringen. Alligevel
hører man ofte ”næste
skib”. Alle vores materialer
kommer via Aalborg, hvor
der er containerhavn til
Grønland. Dette kræver en
omhyggelig forsendelsesafdeling, da en transportskadet vare er en dyr vare.
Husk på, at der igen vil gå
4 uger, inden kunden får
sin vare.
Vores varesortiment er
stort set identisk med en
dansk trælasts. Dog er byggestilen nogen anderledes
her, idet vi bygger næsten
alt i træ. Murstensbygninger er fåtallige og det på
trods af, at der ingen træer
vokser i Grønland, men

vi er omgivet af fjeld. Alle
materialer bliver derfor
importeret, hvilket er en
omkostningskrævende
post.
Fragten på 1 rulle 95
mm isolering udgør 75% af
varens værdi. Til gengæld
bliver der ikke opkrævet
moms på materialer. Et
almindeligt en-families
hus bliver opført til ca. 1719.000 pr. kvadratmeter alt
inklusive. Det er bl.a. en
meget høj byggemodningsafgift, som er årsagen til
dette. Materialerne, som
oftest kommer fra Danmark, er ligeledes en tung
post. Der er i disse år ved at
være en tendens til at kigge
mod Canada efter materialer. I 2005 er der i alt 8
anløb af canadiske skibe,
som bl.a. lodser byggematerialer. Endnu dog primært
til canadiske entreprenører,
som opererer på det grønlandske marked.

Høje leveomkostninger
Leveomkostningerne i
Nuuk er høje. En agurk
koster ca. 25 kr. – en
liter flyfrisk mælk ca. det
samme. Men vi betaler så
”kun” 42% i skat med fast
personfradrag på 4800 kr.
pr. måned.
Så når alt kommer til
alt, så er vores tilværelse
mere end tålelig. Når vi så
samtidig har muligheden
for fantastisk natur, mange
gode sejloplevelser med
legende hvaler og frække
sæler, altid godt skiføre 4
måneder om året samt en
svømmehal, moderne biograf, velfungerende kulturhus m.m. - ja, så er det her,
jeg stadig hører hjemme.

■
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Nyt fra sekretariatet

Michael Levorsen

Ny mand i
FUTs bestyrelse
Fra medio juni i år har
Michael Levorsen været
medlem af FUTs bestyrelse,
hvor han afløste Claus
Krebs.
Michael er 34 år og kommer fra Frederikshavn. Han
er udlært hos Elling Tømmerhandel i 1992.
Efter læretiden stod den
på et halvt års savværksop-

hold i Sverige, så en lille
afstikker uden for branchen og efterfølgende ni
år hos Brejnholts Tømmerhandel i Randers. Men det
nordjyske trak i Michael,
der flyttede tilbage til
Frederikshavn og siden 1.
februar i år atter har været
ansat som sælger hos Elling
Tømmerhandel.

FORVALTER /
KØRSELSLEDER
Grundet øget aktivitet søger vi en person med
erfaring indenfor kørsels- og lagerlogistik.
Du har arbejdet med lager og lagerstyring, har
erfaring med kørsel, kendskab til edb, ordenssans
og truckkørekort.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og få tingene
til at glide på en rationel og fornuftig måde.
Vi tilbyder et travlt og afvekslende job i et dynamisk og rart miljø.
For yderligere oplysninger kontakt Ove Nielsen tlf. 62176852
eller Hans Jørgen Riber tlf. 41562597.
Skriftlig ansøgning sendes til:

Velkommen tilbage fra
ferie! FUTs sekretariat
hos TUN er igen oppe at
køre på fuld styrke.
Som sædvanlig er du
velkommen til at ringe,
hvis du er i tvivl om
noget vedrørende arrangementer, kontingent,
medlemskab eller FUT
generelt.
For at kunne give dig
den bedste medlemsservice, bedes du oplyse, at
det er angående FUT, du

ringer. Dit medlemsnummer må du også meget
gerne have klar – det står
på FUT-bladet.
Marianne Mouritzen.

FUT Personaleinfo

Festdag for alle tidligere
DDT’ere i ”Import og
Distribution”
Fredag den 28. oktober
2005 slår festudvalget igen
dørene op til en forrygende festlig og hyggelig aften.
Tidligere og nuværende
kolleger inviteres hermed
til festdagen, som igen
afholdes i Vejlby-Risskov
Hallens Restaurant, 8240
Risskov ved Århus.
Prisen er sat så lavt som
kr. 300,- ekskl. drikkevarer, der dog kan købes til
”høkerpriser” på selve festdagen.
Vi afholdt senest festen
i 2003, og her deltog 106
tidligere DDT’ere.

Dørene åbnes kl. 15.00,
og der er mad, dans og
underholdning til den lyse
morgen. Vi går til bords kl.
18.00.

Information
For yderligere info om pris,
menu og flere detaljer –
kontakt Pia Cederskjold på
tlf. 86 99 97 27 / 51 80 97
27 eller Bo Louring på tlf.
86 21 99 06 / 21 77 02 40.
Vi kan også kontaktes via
mail:
piacederskjold@hotmail.com
blouring@mail.tele.dk

HUSK - DET ER GRATIS!
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.
Denne service tilbydes uden omkostninger for dig.
Henvendelse til:
FUT v/ Johan Juul Larsen - Tlf. 40 73 48 66 · jjl@danogips.dk
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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
3. - 4. november 2005 og 17. - 18. november 2005.
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 2005

Adresse

Forhandler

Tlf.

Referat fra temaaften:

Introduktion i Coaching
Torsdag den 16. maj var vi 18 aktive FUT’er, som havde sat
hinanden stævne hos Kwintet Kansas i Odense.
Vi skulle have en introduktion i, hvordan Coaching
bliver brugt som et vigtigt
redskab i moderne virksomhedsledelse.
Rammerne for aftens
arrangement var helt i
top. Og der var ingen
undskyldning for ikke at
trække i arbejdstøjet, da vi
befandt os i Kansas' showroom! Efter et meget flot
traktement startede vi med
en kort introduktion af
Kansas, inden vi gik over til
aftens hovedemne.
Christian Dinesen fra
Dinesen Gruppen skulle
føre os ind i Coachingen’s
univers. Christian er certificeret Coaching træner og
arbejder til dagligt med at
uddanne nye Coaches.
Niels Henriksen fra Moth
& Partners var i aftenens
anledning Christians assistent. Niels fik i forbindelse
med en case bl.a. mulighed
for at vise, hvordan det
med en papirbold og via
god Coaching lykkedes at
ramme en skraldespand
med ryggen til spanden.
Christian fik på en let og
forståelig måde vist og fortalt os, hvordan man med
Coaching og fokusering på
medarbejder og kolleger
kan frigøre ressourcer og
dermed opnå bedre resultater.
Christian fortalte i korte
træk, hvad Coaching går
ud på:
1) Hvem det er, der kan
Coaches?
2) Hvordan Coachen hjælper fokuspersonen?
3) Hvad kendetegner en
god Coach?
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Kwintet Kansas i
Odense var vært for
Coaching-aftenen.

Christian Dinesen fra Dinesen Gruppen
skulle føre os ind i Coachingen’s
univers. Niels Henriksen fra Moth &
Partners var assistent.

Koncentrerede tilhørere...

4) Hvordan fungerer det i
praksis?
5) Hvad er det vi opnår
med Coaching?
6) Hvordan skal Coachens
adfærd være?
På de evalueringer, som
vi modtog efter kurset, kan
vi se, at deltagerne syntes

kurset var både spændende
og relevant.
Der er selvfølgelig ingen
af deltagerne, som efter de
par timer, vi var sammen,
kan kalde sig for eksaminerede Coaches – men vi gik
alle hjem med en appetitvækker. Dinesen Gruppen

og Moth og Partners er
altid klar til at tilbyde et
helt kursus.
Tak til Kansas for et godt
værtskab og Moth & Partners og Christian Dinesen
for et par interessante
timer.
■
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Foredragsaften
med TOP

Bjarne Lund
Johansen, direktør
i Træbranchens
Oplysningsråd.

Blandt FUT´s mange medlemstilbud for
den forestående, forhåbentlige milde
efterårstid, har vi i samarbejde med
direktør i Træbranchens Oplysningsråd,
Bjarne Lund Johansen, sammensat et
yderst interessant foredrag.
Denne aften runder vi
nogle af de mange nye
krav og normer, som vi
alle skal til at rette os
ind efter i nær fremtid.
Nogle har måske allerede
måtte ”springe ud” i det,
uden måske at være klædt
ordentligt på til denne
opgave.

DECRA®

Aftenen har fem hovedtemaer:

Nye profileringskrav til
profilbrædder
Vi gennemgår en netop
gennemført brandprøvning
af profilbræddebeklæd...fortsættes næste side

Elegance

Decra er et smukt tag med 30 års produktgaranti. Det
er udviklet med en stærk stålkerne, der er velegnet til
nybyggeri og renovering, da det ofte kan lægges direkte på det eksisterende tag.
Decra Elegance er nyeste version fra Icopal. Med sit
elegante og stilrene udseende er Decra Elegance gan-

ske enkelt prikken over i’et. Det eksklusive udseende
understreges af den blanke overflade, der giver taget liv
og kontrast.
Vil du vide mere om Decra Elegance er du velkommen
til at besøge www.icopal.dk eller kontakte Icopals kundeservice på tlf: 44 88 55 33.

Leverandør af den indre ro

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2005
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Foredragsaften
med TOP

STED OG DATO
Tirsdag den 4. oktober 2005
Kl. 17.30
på Blommenslyst Kro
Middelfartvej 420
5491 Blommenslyst

fortsat fra side 9:
ning, samt ser nærmere på
profilering og opsætning af
disse.

PRIS
295,- kr. pr. deltager. Check skal fremsendes pr. post sammen med tilmeldingskuponen.

CE-mærkning af
byggematerialer
Hvilke byggematerialer er
CE-mærket, hvilke skal med
tiden CE-mærkes, og hvilke
skal ikke mærkes. Til dette
emne gennemgåes også
en tidsplan for den række
af kommende produkter,
som skal med under denne
mærkning, slutteligt dokumentation af dette.

Europæiske normer og
produktstandarder
Under dette tema ser vi
nærmere på, hvor langt
man er nået med europæiske normer og standarder
i EU. Igen gennemgåes de
produkter, som allerede
er standardiseret og de
produkter, som står for tur.
Vi ser også nærmere på
hvilken indflydelse dette vil
have i vores hverdag.

INFORMATION
Claus Wiuff, tlf. 40 26 40 64

Brandkrav til
trækonstruktioner og
beklædninger
I forbindelse med ovenstående tema sammenlignes
vore nuværende brandkrav
i forhold til de nye funktionsbrandkrav. Vi stifter
kendskab med det forventede, skærpede regelsæt,
som specielt omhandler
træbeklædning.

Træ & trækonstruktioner
Hvilken vejledning kan
vi forvente og modtage
fra vor del af byggeriet?
Hvordan dokumenterer vi
alle disse nye tiltag overfor

vores kunder ude i forretningerne, specielt med
hensyn til nye regler for træ
samt konstruktioner osv.
Alt i alt er der denne aften
lagt op til et meget spændende foredrag, i et hyggeligt og kollegialt forum.
Arrangementet afholdes
tirsdag den 4. oktober 2005
kl.17.30 på Blommenslyst
Kro, Middelfartvej 420,
5491 Blommenslyst.
Pris: 295,- kr. incl. kromenu, dessert samt 1 øl/
vand til maden.
Sidste tilmeldingsfrist for
dette arrangement er 16.
september 2005.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i 'Foredragsaften med TOP', tirsdag
den 4. oktober 2005 i
Blommenslyst.

Foredragsaften med TOP
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

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

Tilmelding pr. post, med
check på kr. 295,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 16. SEPTEMBER 2005!
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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

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2005

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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Besøg hos TV2 Midt/Vest

STED OG DATO
Onsdag den 12. oktober 2005.
Kl. 17.30
på Between Brasserie
Nørregade 26
7500 Holstebro

Kom og besøg TV2 samme med lokale Fut'ere...
I rækken af arrangementer,
som nødvendigvis ikke skal
have faglig karakter, har vi
nu fornøjelsen at tilbyde
dig en rundvisning på TV/
Midt-Vest.
Ved det første åbent-hus
arrangement i 1990 fik
20.500 personer lejligheden til at se den flotte tvbygning.
Vi håber på stor deltagelse af Fut'er, der har interesse i at se en anderledes
virksomhed end vores egen
sammen med andre ”artsfæller” indenfor branchen.
BEMÆRK – det er tilladt
at invitere én gæst med pr.
deltager.

Kl. 19.00
på TV2 Midt/Vest
Søvej 2
7500 Holstebro

MÅLGRUPPE
Alle Fut-medlemmer.

FORMÅL
At give medlemmerne mulighed for at
deltage i arrangementer med et mere
socialt end rent fagligt sigte.

PROGRAM

TV2 Midt-Vest
Kl. 17.30

Kl. 19.20
Kl. 19.30
Kl. 20.00
Kl. 21.00
Kl. 21.30

Mødes på 'Between Brasserie' til lidt
social hygge. Hvor vil der blive serveret
en lækker sandwich med en øl eller
vand.
Velkomst og orientering ved en af stationens medarbejdere.
Overværelse af aftenens udsendelse
direkte fra en balkon i studiet.
Rundvisning.
Kaffebord og debat.
Afslutning.

PRIS
100,- kr. pr. deltager. Check skal fremsendes pr. post sammen med tilmeldingskuponen.

INFORMATION
Jens Pedersen, tlf. 86 67 22 50

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i besøget hos
TV2 Midt/Vest, onsdag
den 12. oktober 2005.

Besøg hos TV2 Midt/Vest
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Bemærk: Arrangementet starter kl. 17.30 på
Between Brasserie i
Holstebro.

Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

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

Tilmelding pr. post, med
check på kr. 100,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 23. SEPTEMBER 2005!
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01 Perle

Eternit® PLAN
stærk plade - mange farver

11 Sand

66 Ice

55 Jade

34 Siena

DANSK ETERNIT-ANN.
FRA FUT-blad
2-2005
side
5
33 Okker
44 Rust
21 Flint
67 Granit

Fabrikant
Svend O. Eskildsens
mindefond
uddeler igen legatportioner
Fondens formål
er at virke til gavn for unge under
uddannelse indenfor branchen
TRÆLAST OG BYGNINGSARTIKLER
Endvidere er det fondens formål
at yde støtte til træbranchens aktive
arbejde for udbredelse af træets
anvendelse i samfundet.
Ansøgning om legatportioner snarest.
Ansøgning stiles til:
B. E. PROFILER A/S
Sylbækvej 10, Postbox 2404, 8230 Åbyhøj
Att. Anne-Mette Hegelund
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2005

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
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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Nyt glatførekursus:

STEDER OG DATOER

Klar til vinteren
Selv for de mest erfarne
bilister er det ubehageligt
at blive overrasket af glatte
og fedtede veje.
Derfor tilbyder FUT igen
i år glatførekurser, før den
danske vinter for alvor sætter ind.
Det er altid en god idé at
prøve kræfter på en bane,
inden det rigtig går løs ude
i trafikken.
På kurset vil du blive
kyndigt vejledt af erfarne
instruktører, du får teori
og undervisning i, hvordan
man skal reagere. Efter den
teoretiske del skal vi ud og
afprøve bilens og naturens
kræfter på et moderne
anlæg med tørbane og kunstig glatbane med højre- og
venstrekurver. Her skal vi
træne nedbremsning, undvigemanøvrer og udskridninger.
Vi har fået mulighed for
at gennemføre i Viborg,
Fredericia og Roskilde lørdag den 29. oktober om
formiddagen.

Lørdag den 29. oktober, formiddag.
Køreteknikken
Ålandsvej 2, 8800 Viborg
Køreteknisk Anlæg Fredericia
Parallelvej 5, 7000 Fredericia

Da der er max. deltagerantal på hvert hold, anbefales hurtig tilmelding..!!

KTI Køreteknisk institut
Abildgårdsvej 17, Tjæreby
4000 Roskilde
Alle tre steder mulighed for kørsel
i egen bil!

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

PRIS

PROGRAM
• Velkomst, teoriundervisning med
• kaffe og rundstykker.
• På tørbane.

SPAR

• Pause.

KR.

• På glatbane.

495,- pr deltager. Check skal fremsendes pr. post sammen med tilmeldingskuponen.
Bemærk, at der er op til 400,- kr. at
spare i forhold til et normalt kursus.
FUT er vært ved frokosten.

INFORMATION

OP TIL

400,-

Peter Lenarth Landergren,
tlf. 74 74 39 93

LINKS

• Evaluering og frokost.

www.johnny1.dk
www.kti.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i glatførekurset, lørdag den 29.
oktober på adressen
(sæt kryds):

14

Klar til vinteren - Glatførekursus
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

❑ Køreteknikken,
Viborg.
❑ Køreteknisk Anlæg,
Fredericia.
❑ KTI, Roskilde

Adresse:

Tilmelding pr. post, med
check på kr. 495,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen

Firmanavn:

Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

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

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 30. SEPTEMBER 2005!

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2005

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

Find din nærmeste forhandler på www.danwo.dk

Vi sælger:
Lamelparket, lamelplank,
massive plankegulve, fliser,
klinker, hårdttræsbeklædning
og terrassebrædder
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2005
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Aftenarrangement om stål og Leca:

Ironman for
trælastmænd
LMG Lemvigh-Müller A/S
& Dansk Leca A/S giver
hermed mulighed for et
indblik i de krav og normer, der stilles i dagens
byggeri hvad angår armeringsstål og Leca.
Man hører altid, at stålbranchen er kedelig og at
der ikke sker noget nyt. Det
passer ikke helt! De sidste
par år er der sket en masse
omkring det prismæssige,
og der er kommet nogle
”nye” produkter og normer
til.
Vi vil give et indblik i
kvaliteter, normer, løsninger og anvendelse af armeringsstål på byggepladsen,
samt fortælle om de ”nye
produkter”, der er kommet.
Det er meget naturligt,
når vi taler armering, også
at kikke på de konstruktioner, som oftest omgiver
armeringsstålet, nemlig

fundamenter og terrændæk. Dansk Leca A/S, som
er et søsterselskab til LMG
Lemvigh-Müller A/S, vil
give os opdateret viden om
konstruktioner, dimensioner og konkrete løsninger,

STED OG DATO
Torsdag den 27. oktober 2005 18.00
Dansk Leca A/S
Randersvej 75, Hinge
8900 Randers - Tlf. 87 61 02 01

således at du kan blive
klædt på til at hjælpe dine
håndværkere med at opfylde de nye krav om varmetab i bygningsreglementet.
For at sikre, at så mange
som muligt fra branchen
kan deltage, har LMG Lemvigh-Müller A/S og Dansk
Leca A/S valgt at åbne
deres døre for FUT hele tre
steder i landet.
Alt i alt er der lagt op til
en informativ aften for de
der tør være Ironman!

Torsdag den 3. november 2005 18.00
LMG-Lemvigh-Müller
Nordager 1
6000 Kolding - Tlf. 36 95 50 00
Onsdag den 9. november 2005 18.00
LMG-Lemvigh-Müller, København
Vestre Teglgade 16
2450 København SV - Tlf. 33 31 05 33

MÅLGRUPPE
Alle i branchen som i hverdagen arbejder med stål til byggeriet og som sælger til murer, tømrer og GDS-manden.

PROGRAM
18.00

18.30

20.00
20.15

21.00

FORMÅL
At give FUTs medlemmer en grundlæggende viden om jern og stål, primært
produkter, kvaliteter og betegnelser,
som vi bruger i byggeriet.
Ligeledes at give FUTs medlemmer en
up-to-date viden omkring fundamenter
og terrændæksløsninger med Lecaprodukter, og hvordan disse udføres
for at leve op til de nyeste krav i bygningsreglementet.

Velkomst ved LMG Lemvigh-Müller A/S
og Dansk Leca A/S.
Let traktement.
Præsentation af LMG Lemvigh Müller A/S.
Stål i byggeriet.
Armeringsstål – kvaliteter, typer,
godkendelser og montering.
Konstruktionsstål – Bjælker og søjler,
kvaliteter og typer.
Kaffe m/kage.
Præsentation af Dansk Leca A/S Produkter.
Leca – konstruktioner og nye isoleringskrav
iht. fundament og terrændæk.
Afslutning.

PRIS
Arrangementet er gratis.

LINKS
www.lmg.dk
www.leca.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i 'Ironman for
trælastmænd' følgende
sted (sæt kryds):
❑ Dansk Leca, Randers
❑ LMG Lemvigh-Müller,
Kolding
❑ LMG Lemvigh-Müller,
København
Tilmelding 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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Ironman for trælastmænd
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

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

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 17. OKTOBER 2005!
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Succesen gentages:

Elevtur Danmark
FUT følger her i 2005 op på sidste års succesfulde Elevtur Danmark.
Turens formål er via baggrundshistorier, produktinformation samt produktionsgennemgangen til det
færdige produkt at styrke
den grundlæggende viden
hos typisk 1. samt 2. års elever i trælastbranchen. Hertil kommer som altid det
sociale element i FUT, hvor
vi på tværs i branchen knytter nye kontakter/venskaber til de øvrige deltagere.

1. dag - mandag 31.10.05
Turen starter ved første
opsamlingssted, Høje
Taastrup station, kl. 6.20,
hvor vi mødes i forhallen.
Herfra går turen videre
mod Fredericia, hvor vi
samler de resterende elever
op kl. 9.00. Herfra starter
turen officielt med en kort
køretur mod første virksomhed, Isover i Vamdrup.

Isover
Vi indleder dette års Elevtur Danmark hos den ene
af Danmarks to store udbydere af isoleringsmateriale,
nemlig Isover. Her følger
vi den lærerige forvandling
fra råvare til det færdige
isoleringsprodukt, vi kender fra hverdagen. Isovers
fabrik i Vamdrup har de
senere år vist sig ikke bare
særdeles produktiv men
også meget miljøvenlig.
Disse faktorer gør, at lige
netop denne fabrik er med
til at sætte dagsordenen for
Saint Gobains mange fabikker verden over.

VELUX
Hos VELUX besøger vi
fabrikken i Thyregod. På et
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2005

Et glimt fra sidste års Elevtur Danmark: Der lyttes opmærksomt under besøget hos Novopan Træindustri A/S.

kæmpeareal på 26.000 m2
kombineret produktion og
lager beskæftiges 200 medarbejdere med produktionen af VELUX’s Everfinish
elementer.
Denne fabrik ligger ikke
langt fra VELUX’s første
fabrik i Østbirk. Disse to
fabrikker er i dag kun en
meget lille del af den verdensomspændende VKRGruppen.
Herpå kører vi nordpå
mod Randers, hvor vi overnatter på Danhostel Randers.

2. dag - tirsdag 01.11.05
Danogips
Efter at have indtaget morgenmaden på vandrerhjemmet kører vi igen nordpå,
mod Hobro. Her venter
dagens første besøg hos
Danogips i Hobro, som er
en del af den tyske Knaufkoncern. På fabrikken

producerer herfra gipsbyggeplader til hele det danske
marked. Det er også herfra,
der dagligt distribueres
Dano-Line lofter samt enorme mængder stålprofiler
til hele Danmark. Af denne
grund er produktions- og
lagerarealet også enormt,
hele 40.000 m2.

Swedoor/Kilsgård
Næste virksomhed her på
andendagen er Swedoor/
Kilsgård i Løgstør. Her
produceres der massive
fyldningsdøre, og stedet er
samtidig lager for hele VestWoods program af lagerdøre. Herfra sendes der
dagligt døre til alle steder i
Danmark, hvilket kræver, at
logistikken er i orden. Ca.
250 ansatte har deres daglige virke her for at opfylde
alle kunderness ønsker.
Herefter venter en mindre køretur for at komme
til Danhostel i Viborg, hvor
vi overnatter.

3. dag - onsdag 02.11. 2005
L. Hammerich
Dagen startes igen med
morgenmad på vandrerhjemmet, hvorefter turen
går mod Troldhede.
L. Hammerich/Troldhede Pladeindustri A/S
er i Danmark ene om at
fremstille træbetonplader,
den velkendte Troldtekt
træbetonplade. Vi følger
igen processen i fremstillingen af træbetonplader til
de rammer lageret. Loft-/
vægbeklædningen er særdeles velkendt i f.eks. skoler,
idrætshaller, stalde m.m.
L. Hammerich er herudover også grossist for
en række produkter. Af
disse kan nævnes Duripanel
(cementspånplader) samt
Cellboard (fibergipsplader), som vi også vil stifte
yderligere kendskab med i
løbet af dette besøg.

...fortsættes næste side
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Elevtur Danmark
fortsat fra side 17:

STED OG DATO

Rold Skov Savværk

Danmark, fra mandag den
31. oktober til onsdag
den 2. november 2005

Elevturen rundes af i
Sabro, hvor vi skal besøge
Rold Skov savværk. Savværksnavnet dækker rent
faktisk over to savværker
- det andet savværk ligger i
Arden, længere nordpå.
I Sabro får vi en grundig
gennemgang af opsavning,
styrkesortering, tørring
samt forarbejning af nåletræ. Rold Savværk opskærer
årligt ca. 150.000 m3 rundtømmer på de to savværker.
Herfra går turen igen tilbage mod Fredericia.

MÅLGRUPPE
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.

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.

Tilslutningen
til Elevtur
Danmark 2004
var stor.

PRIS

Praktiske oplysninger
Prisen for årets Elevtur
Danmark er 795,00 kr. person, igen i år er der økonomisk tilskud fra TUNs
Uddannelsesfond samt fra
FUT-Fonden.
Dette beløb dækker transporten fra starten i Høje
Taastrup eller Fredericia
til endestationen for turen
i Fredericia. To overnatninger på vandrerhjem
samt aftensmad (ekskl.
drikkevarer) fra og med

795,- pr deltager. Check skal fremsendes pr. post sammen med tilmeldingskuponen.

frokost mandag til og med
frokost onsdag. Vi skal her
gøre opmærksom på, at
turen slutter ved Fredericia
Banegård, hvorfra videre
hjemtransport er for egen
regning!
Sidste frist for bindende
tilmelding er den 20. september 2005, hvor tilmeldingskupon vedlagt check

på deltagergebyret skal
være FUT i hænde.
Mere detaljeret program
vil blive tilsendt sammen
med bekræftelse på tilmelding, primo oktober.
Yderligere oplysninger
om turen kan fås hos
Michael Levorsen og Claus
Wiuff fra FUTs bestyrelse
(se tlf.nr. på side 2).

INFORMATION
Michael Levorsen, tlf. 27 12 72 99
Claus Wiuff, tlf. 40 26 40 64

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i Elevtur
Danmark 2005 fra
31. oktober til
2. november 2005.

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

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

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

Tilmelding pr. post, med
check på kr. 795,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 20. SEPTEMBER 2005!
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Generalforsamling 2005
Lørdag den 5. november afholdes årets generalforsamling i det
sønderjyske, hvor du i løbet af dagen kan opleve en virksomhed
i vækst, en operasanger med et budskab til trælastbranchen,
uddeling af FUT-fagprøveprisen og ændring af FUT’s vedtægter.
Dybt mod syd, dejligt placeret i det sønderjyske,
ligger ivarsson & Co. A/S
i en mindre, men meget
driftig stationsby – Rødekro.
Såvel tidligere som i dag
nyder byen godt af sin
placering, idet byen ligger tæt ved den historiske
hærvej. Byen blev dengang
et naturligt opholdsted
- eller rasteplads, om man
vil – omkring de vanskeligt
passable steder, i dette tilfælde Røde Å.
Nutidens hærvej ligger
i dag lige uden for vinduerne på ivarsson & Co.’s
nye domicil, og minder
dagligt medarbejderne om,
at transporten mellem syd
og nord - og tilbage igen ikke er blevet mindre siden
hærvejens støvede stier
blev brugt som forbindelsesled.
I mere end 20 år har
ivarssons idégrundlag været
at markedsføre innovative
kvalitetsprodukter til byggeriet, der stiller stadige højere krav til kvalitet, miljø og
sikkerhed.

Siden den spæde start
i 1982 med Conchip®
cementspånpladen har
ivarsson og Co. udvidet
sit sortiment, således at
virksomheden i dag har et
meget bredt og dybt sortiment indenfor brandsikre
byggeplader, facade- og tagprodukter.
Siden 1983 har nuværende direktør og ejer, Klaus
Kristensen – der også er
aktivt FUT-medlem - stået i
spidsen for virksomheden,
der i dag også har egne
selskaber i både Sverige,
Norge og Finland.

Sælg dig selv med
stemme og krop
Der er tradition for, at
FUT’s generalforsamling
krydres med et foredrag,
og i år er ingen undtagelse. Dette års foredragsholder er måske ikke så
kendt i trælastbranchen,
men Vibeke Krogsgård
har alligevel budskabet og
stemmen, der kan vække
vores måske lidt ”søvnige”
branche.

ivarsson & Co. A/S i Rødekro er vært for årets FUT-generalforsamling.

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2005

Operasangerinden Vibeke Krogsgård står for et spændende indslag...

Vibeke Krogsgård, som til
daglig er solooperasanger,
er en meget eftertragtet
foredragsholder og underviser, der bl.a. underviser
og træner i kropslig fremtoning for mange grene af
erhvervslivet.
Vibeke Krogsgårds budskab er, at vi skal glemme
alt om fine ord og gode
salgsargumenter, da det
slet ikke er her, den næste
ordre ligger. Fokusér hellere på at blive god til at
optræde, så kommer du
bedre igennem med dit
budskab hos din kunde.
Vibeke Krogsgård vil i
sit foredrag og træningen
af os bruge teknikker, der
er velkendte i teaterverdenen. Formålet er at lære os
at komme igennem med
vores budskaber over for
vore samarbejdspartnere,

og blive bevidste om, hvilke
muligheder vi har i aktiv
brug af stemmen og kroppen i en salgssiuation.
Glæd dig til et spændende, men meget anderledes
foredrag, hvor vi alle får
noget brugbart med hjem.

FUT-fagprøvepris 2005
Til dette års FUT-fagprøvepris har Mommark Handelskostskole nomineret 8
opgaver, som Fagprøvekomiteen lige nu er i gang
med at gennemlæse og
bedømme.
Det bliver spændende at
se og opleve, hvem der er
de 3 bedste blandt branchens unge og dermed
løber med de 3 priser, men
dette bliver jo først røbet
på årets generalforsamling.
...fortsættes næste side
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fortsat fra side 19:

Dagsorden:

Generalforsamlingen 2005

Generalforsamling har flg. dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indsendte forslag.
4a. Bestyrelsens plan og budget for 2005/2006.
Andre forslag, der ønskes behandles på generalforsamlingen, skal iht. vedtægterne være bestyrelsen i hænde
senest den 1. oktober 2005.
4b. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter.
5. Valg af bestyrelse.
Johan Juul Larsen siger efter 4 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.

Udover de sædvanlige
punkter på generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge planer og budget
for næste år samt et forslag
om ændring af vedtægterne. Bestyrelsen ønsker
at vedtægterne bliver ført
up-to-date. Forslaget vil
blive offentliggjort den 1.
oktober.
Vi skulle hilse fra ivarsson og Co. og sige, at de
glæder sig til at byde dig,
kære Fut’er, velkommen
til en spændende dag i
selskab med talrige andre
aktive FUT medlemmer…
- og mon ikke der bliver en
chance for at høre mere
omkring ivarsson og ikke
mindst se nærmere på deres
nye domicil, der indeholder
1.400 kvm. administrationsog undervisningslokaler
samt 5.500 kvm. lager- og
produktionsbygninger.
FUT takker ivarsson og
Co. A/S for værtskabet og
glæder sig igen til en spændende og dejlig dag med
muligheden for at få ”en på
opleveren” ved vores årlige
generalforsamling, og ikke
mindst at være i selskab

STED OG DATO
Lørdag den 5. november 2005 kl. 9.00
ivarsson & Co A/S
Kometvej 36, 6330 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99

PRIS
Arrangementet er gratis.

INFORMATION
Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14

OBS!
Forslag om ændring
af vedtægter

PROGRAM
Kl. 9.00
Kl. 9.30
Kl. 9.45
Kl. 11.45
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 16.00

ivarsson og Co A/S er vært med kaffe
og rundstykker.
Velkomst.
Virksomheds- og produktpræsentation.
Rundvisning.
Plantning af blodbøg.
Frokost.
Vibeke Krogsgård lærer os at sælge med
stemme og krop.
FUT-fagprøveprisen 2005.
FUT Generalforsamling 2005.
Forventet afslutning.

med en lang række af foreningens medlemmer.

Vel mødt til en spændende og hyggelig dag!

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremsætte forslag
om, at vi ændrer foreningens
vedtægter (se også lederen
side 2 i dette blad).
Forslaget vil den 1. oktober
blive offentliggjort på hjemmesiden www.fut.dk.
De medlemmer, som ikke
har adgang til Internettet,
kan kontakte sekretariatet,
Marianne tlf. 4580 7877, og
få et eksemplar af forslaget
tilsendt.
Alle de medlemmer, der
tilmelder sig generalforsamlingen, vil sammen med det
tilsendte deltagerbrev ligeledes modtage et eksemplar
ændringsforslaget.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i Generalforsamling 2005 hos
ivarsson & Co. A/S.

Generalforsamling 2005
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 21. OKTOBER 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

78,8

1030,0

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

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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Byggepladsbesøg:

STED OG DATO

Horsens Statsfængsel
Efter mange brevudvekslinger, telefonsamtaler og
en masse tålmodighed er
det lykkedes for FUT at
få mulighed for at tilbyde
vores medlemmer et byggepladsbesøg på et af Danmarks mest interessante
byggerier lige nu.
Arrangementet kommer til at foregå som et
eftermiddagsarrangement
den 24. november 2005
kl. 14.00 på byggepladsen
Frodesdalsvej 25, 8700 Horsens.
Her bliver vi guidet rundt
på byggepladsen af byggeledelsen, bistået af Torben
Kleinstrup fra SwedoorJutlandia, der - som leverandør på dørsiden (vigtigt
i et fængsel!) - har et dybt
kendskab til byggeriet af
det nye fængsel.
Afslutningsvis runder vi
eftermiddagen af med en
kop kaffe samt et kort indlæg fra Swedoor-Jutlandia,

med mulighed for spørgsmål.
Til dette arrangemet er
sikkerhedssko samt hjelm
påkrævet.
Yderligere information
kan fås hos FUTs Claus
Wiuff på tlf. 40 26 40 64.

Horsens Statsfængsel
Frodesdalsvej 25
8700 Horsens
Torsdag den 24. november 2005
kl. 14.00 - 18.00

PRIS
Arrangementet er gratis.

INFORMATION
Claus Wiuff, tlf. 40 26 40 64.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i besøget i
Horsens Statsfængsel
torsdag 24. november
2005.

Byggepladsbesøg på Horsens Statsfængsel
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 20. SEPTEMBER 2005!
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Icopal

®

Tryg fra toppen

ANNONCØR-HOLDET BAG FUT-BLADET!

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

- nøglen til en branche -

TRÆLASTHANDLERUNIONEN

www.fut.dk
har fået nyt design
- klik ind og se!
Vi fejrer det med en hurtig og let konkurrence:

TIP 3 RIGTIGE
Sidste frist for deltagelse i konkurrencen er 3. oktober 2005
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2005
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Magasinpost -

B

FUT
c/o Trælasthandlerunionen
Egebækgård, Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring

ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Foredragsaften med TOP
v/ dir. Bjarne Lund Johansen

04.10.2005

16.09.2005

Claus Wiuff
Tlf. 40 26 40 64

Besøg hos TV2 Midt/Vest

12.10.2005

25.09.2005

Jens Pedersen
Tlf. 86 67 22 50

Arrangement om stål og Leca,
Dansk Leca A/S, Randers

27.10.2005

17.10.2005

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

Arrangement om stål og Leca,
LMG-Lemvigh-Müller, Kolding

03.11.2005

17.10.2005

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

Arrangement om stål og Leca,
LMG-Lemvigh-Müller, København

09.11.2005

17.10.2005

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

Glatførekursus: Klar til vinteren
Viborg / Fredericia / Roskilde

29.10.2005

30.09.2005

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

Elevtur Danmark 2005

31.10.200502.11.2005

20.09.2005

Claus Wiuff
Tlf. 40 26 40 64

FUT Generalforsamling 2005

05.11.2005

21.10.2005

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Byggepladsbesøg
på Horsens Statsfængsel

24.11.2005

20.09.2005

Claus Wiuff
Tlf. 40 26 40 64

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændende arrangementer:

Golfarrangement • Besøg i DR-byen i Ørestad
Infoaften om BR 2005
Specialarrangement: 'Holdet bag FUT'

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

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -

