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Kære medlem!
Så er endnu et funktionsår afsluttet, og vi fik sat et flot punktum med
generalforsamlingen hos ivarsson & Co.
Vi har sagt goddag og farvel til et par bestyrelsesmedlemmer, og det nye
’hold’ er nu klar til næste års udfordringer.
Vi har et spændende år i vente.
Som du kan læse i referatet fra generalforsamlingen, så fik vi generalforsamlingens opbakning til et par vedtægtsændringer.
I bestyrelsen arbejder vi allerede nu på en konference til næste efterår.
Samtidig vil vi i bestyrelsen gerne have en øget fokus på pigerne i vores
branche. Andelen af piger i vores medlemsskare er ikke særlig stor, og
procentsatsen for piger, der melder sig ud, er desværre meget høj. Vi vil
derfor gerne gøre FUT mere attraktiv for jer piger, og i den forbindelse
vil vi derfor også gerne søge efter at få en pige til at indtræde i bestyrelsen til næste år.

FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:
Søren Bendix
Formand
Prinsesse Christines Vej 16, st.tv.
2300 København S
Tlf. 70 25 19 14
sbe@fut.dk

Claus Wiuff Petersen
Næstformand, kasserer
Finsensvej 51, 4.th.
2000 Frederiksberg
Tlf. 20 10 25 61
cwp@fut.dk

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

Søren Anthonsen

Branchens elever er vigtige for os alle, og der bliver gjort meget fra alle
i branchen for at tiltrække de unge til trælastbranchen. I FUT vil vi
selvfølgelig stadig gøre vores og tilbyde vores traditionsrige elevtur til
Sverige, samt den nye tur rundt i Danmark. Til sommer vil vi tilbyde
noget nyt. Vi laver en ”elev-events”, hvor vi vil samle de unge. Her vil de
få mulighed for at møde nogle af os lidt ’ældre’, som vil fortælle om de
spændende muligheder, der er i branchen – f.eks. studieophold i udlandet og hjælp til, hvordan man kommer af sted.
Selvom kalenderen fortæller, at det er december, og juleudsmykningen er
kommet frem i gadebilledet, er der stadig meget travlt i hele branchen.
Der er ikke meget, der tyder på, at det stopper lige med det samme. Forbrugertilliden er stadig i top, boligpriserne stiger, og alle forventer, at
julehandlen sætter endnu en ny omsætningsrekord.
Så fremtiden ser lys og lovende ud!
Jeg vil ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Søren Bendix
Formand

PR-ansvarlig
Slotsherrensvej 145, 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 66 11 78 87
san@fut.dk

Peter Lenarth Landergren
Møldamager 58
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 39 93
pll@fut.dk

Michael Levorsen
Højrupsvej 52, 3. mf.
9900 Frederikshavn
Tlf. 27 12 72 99
mle@fut.dk

Anders Bilstrup
Sønder Kongevej 52
6000 Kolding
Tlf. 21 70 98 79
abi@fut.dk
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Marianne
Mouritzen
FUTs kontaktperson
hos Trælasthandlerunionen
fut@fut.dk
Tilmeldinger til arrangementer, indmeldelser,
fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt
til ovenstående adresse.
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FUT-Stafetten 2005:

Trælastbranchen skal
huske fagligheden
Kurt Kirkegaard er tømrermester og driver
virksomhed med 70 ansatte i Krogager syd for
Grindsted. Kurt Kirkegaard har i mange år været
aktiv inden for byggeriets arbejdsgiverforening
BYG og politisk i Venstre og er i dag medlem af
Folketinget.

1. Lidt om dig selv?
Jeg har de sidste 28 år drevet
tømrerforretning og har i dag 70
ansatte. Vi driver virksomheden med
afdelinger i Krogager syd for Grindsted og i Billund. Den 1. november i
år har jeg ansat en direktør, som har
den daglige ledelse af virksomheden
så jeg kan få mere tid til mit arbejde
i Folketinget, hvortil jeg blev valgt
for Venstre ved folketingsvalget den
8. februar i år.
Jeg er formand for Folketingets
erhvervsudvalg og er medlem af
bolig-, uddannelses- og trafikudvalget.
Jeg har i gennem mange år være
aktiv i BYG (Byggeriets Arbejdsgiverforening) både lokalt, regionalt
og på landsplan; bl.a. sad jeg i bestyrelsen, da BYG blev fusioneret med
Entreprenørforeningen til Dansk
Byggeri.

3. Hvilke fordele/ulemper har du ved at
have samhandel med en trælast?
Fordelen ved at købe gennem en
trælast er, at de er lagerførende for
os med de produkter, vi har behov
for i hverdagen, hvilket giver en
kort leveringstid. Ulempen er, at
trælasten på nogle områder er et
fordyrende mellemled, når de ikke
tilfører varen nogen yderligere
værdi, og vi undgår trælasten i disse
tilfælde. I mange situationer burde
trælasten være mere opmærksom på
sin egen rolle - og hvis de ikke kan
tilføre noget yderligere til varen, bør
de selv stå af og lade både dialogen
og handlen gå direkte.
Derudover er fokus på lagerstørrelser blevet en ulempe, da mange
af de varer vi som håndværkere
har brug for, ikke er på lager i den
mængde, vi har behov for - eller er
blevet en skaffevare.

2. I hvilken forbindelse har du kontakt
med trælasten?
Tidligere havde jeg selv den daglige
kontakt med trælasten. I dag er det
begrænset til et absolut minimum,
og er primært kun deltagelse i forhandlinger om årsaftaler.
Vi har tidligere kun haft én
hovedleverandør inden for trælastområdet, men på grund af specielt
kædeudviklingen har vi skiftet til
mere privatejede trælastvirksomheder.

4. Hvilke fordele/ulemper ser du ved at
handle med producenten?
Fordelen er, at det er en direkte
kontakt, hvor man aftaler mellem to
parter. Dette giver en minimering
af fejlmulighederne. Ulempen er,
at der kræves en ekspertise i håndværksvirksomheden, som mange
mindre virksomheder ikke har. Her
har trælasten en mulighed for at
bidrage positivt, når man har viden
og faglighed til at hjælpe den mindre håndværker.
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5. Er byggeriet i Danmark for dyrt ?
Der er ingen tvivl om, at byggeriet
i Danmark er for dyrt. Det skyldes
flere faktorer. Vi har i byggeriet en
uhensigtsmæssig adfærd på flere
områder. Vi er for traditionsbundne
i vores organisering af byggeriet.
Vores uddannelse i branchen er ikke
optimal. Udbudsmaterialet, som
håndværkerne skal give pris efter, er
af for ringe kvalitet med for mange
fejl til følge. Håndværkeren skal tit
være bindeled mellem bygherren og
de projekterende, og være garant
for, at tingene fungere, men samtidig bliver håndværkeren presset i
prisen.
Også den udbudsform vi bruger i
Danmark er med til at gøre byggeriet dyrere, da vi i en virksomhed som
min bruger rigtig mange resurser på
at udregne tilbud, som vi aldrig får.
Det gælder alle led i byggeriet - lige
fra producent over trælast til håndværker og de projekterende - og det
er et ikke ubetydeligt resursespild,
der sker på den konto hvert år.
Endelig er der specielt blandt producenter af byggematerialer nogle
leverandører, der udnytter deres
monopollignende stilling samt det,
at handelsmønstret ikke altid er det
mest optimale, hvis der skal sikres
materialer til billige priser.

...fortsættes næste side
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fortsat fra side 3:
6. Hvordan tror du handelsmønstret ser ud om 5-10 år?
Konkurrencen og fokuseringen på prisen på
byggematerialer er kommet for at blive. Nogle
vil tabe denne kamp,
og nogle vil for at blive
på markedet prøve at
tilbyde et koncept, hvor
de går direkte til slutbrugeren og bygherren
og tilbyder deres materialer monteret. Blandt
de store trælastkæder og
blandt de store entreprenører er der fokus
på at reducere antallet
af leverandører, og dette
vil være med til at tvinge
nogle til at gå solo, hvilket vi specielt har set
blandt køkken- og vinduesproducenter.
7. Er discountbølgen kommet for at blive?
Som nævnt er konkurrencen og fokuseringen
på prisen kommet for
at blive. Som håndværker oplever vi oftere og
oftere, at vores kunder
kan købe materialer til
samme pris som vi. Nogle
kunder vælger selv at stå
for materialeindkøbet.
Det betyder, at vi må
ændre vores adfærd ved
at flytte dækningsbidraget
fra de materialer, vi ikke
leverer, over på timelønnen.
Der opstår ofte problemer omkring garanti på
arbejdet, når håndværkeren ikke leverer både
materialer og montagen,
og derfor vil det blive
en stor udfordring at få
denne garantiproblematik løst.
8. Hvad mener du, trælasten kan gøre anderledes/
bedre? Her tænker jeg også
på at bevare vor berettigelse
i markedet?
Strukturen i den danske
byggebranche ville lide

under det, hvis trælastbranchen forsvandt, men
det skal ikke være en
sovepude for branchen.
Jeg vil opfordre hele
branchen til at overveje,
hvad trælastens rolle skal
være i værdikæden, og
samtidig være opmærksom på de trusler, der
er. Adfærden i kæderne
og branchen, hvor fokus
kun er på bundlinien, er
en trussel for deres berettigelse, da man ofte glemmer fagligheden og den
uddannede arbejdskraft
til fordel for måske billige lønninger.
Et fagligt dygtigt personale i en trælast kan
bidrage positivt i en
håndværkers hverdag
ved at kunne være sparringspartner og hjælpe
med at gennemsøge
markedet for gode og
fornuftige materialer og
løsninger til de konkrete
opgaver.
En anden udfordring
er globaliseringen. De
folk i byggebranchen der
tror, at globaliseringen
ikke rammer byggeriet,
tager fejl. Den er kommet
for at blive og vil blive
mere synlig. Specielt vil
producenterne opleve
en konkurrence fra Østeuropa, som har et stort
potentiale, når de får
styr på deres leveringsterminer. Håndværkere
fra Østeuropa vil fortsat
komme til Danmark, og
de har vist deres berettigelse både med produktivitet og kvalitet.

Generalforsa
Lørdag den 5. november var ivarsson &
den årlige generalforsamling i FUT.

86 FUTere, unge og ældre
medlemmer i skøn forening, mødtes hos ivarsson
& Co. A/S og blev i døren
modtaget af direktør Klaus
Kristensen og bestyrelsen
fra FUT.
I baggrunden trippede
det øvrige personale fra
ivarsson for at give vores
medlemmer en så dejlig
dag som muligt.
Dagens program var som
følger:

Kl. 09.00
Mulighed for at spise en
solid sønderjysk morgen-

mad med tilhørende kaffe,
te eller – for nogle tiltrængt
– kold dejlig juice til at friske hjernen inden dagens
spændende program.

Kl. 09.30.
Velkomst ved FUTs formand Peter L. Landergren
og en kort præsentation af
FUTs bestyrelse.
Herefter fik direktør
Klaus Kristensen, ivarsson
& Co. A/S, ordet. Han bød
velkommen til så mange
FUTer fra hele landet, men
var dog lidt skuffet over
at kunne konstatere, at de

■
En nervøs direktør Klaus Kristensen venter på gæsterne.
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Co. A/S i Rødekro vært for

sønderjyske FUTer ikke var
mødt talstærkt op.
Det var en stor dag for
Klaus Kristensen. Han har
været medlem af FUT i 33
år og var stolt over at kunne være vært for generalforsamlingen, ligesom han
havde gjort alt for at forberede denne dag, så alle ville
få nogle gode timer. Salgspersonalet, der efterfølgende blev præsenteret, var
klar til at hjælpe og sørge
for en god oplevelse.
Efter disse indledende
ord gennemgik Klaus
Kristensen virksomheden

ivarsson & Co. A/S. Her fik
vi indblik bl.a. i virksomhedens historie, sortiment,
vision, nøgletal og den samlede nordiske organisation.

Kl. 09.45
Så var det på tide for halvdelen af forsamlingen at få
strakt benene, idet der for
dem var rundvisning i ivarssons nye domicil, der indeholder 1.400 m² administrations- og undervisningslokaler, samt en tur rundt i
den 5.500 m² store lager- og
produktionsbygning.

Kaffen blev indtaget i ivarssons nye, dejlige lokaler.

I undervisningslokalerne
fik vi lejlighed til at stifte
nærmere bekendtskab med
udvalgte produkter.
Den ’sidste halvdel’ blev
underholdt af salgschef
Claus Krebs, der stod for
en nærmere præsentation
af virksomhedens hovedprodukter.
Derefter blev holdene
’vendt om’, således at alle
fik hele turen.

Kl. 11.45
Som traditionen byder var
næste punkt plantning af
en blodbøg. I skønt samarbejde mellem direktør
Klaus Kristensen og FUTs
formand Peter Lenarth.
Landergren blev blodbøgen behørigt plantet.
Placeringen af træet var
ifølge Klaus Kristensen særdeles velvalgt; dels vil kom...fortsættes næste side
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fortsat fra side 5:

mende gæster se træet, når
de stiger ud af deres biler,
dels gør træets placering,
at Klaus Kristensen fra sit
hjørnekontor kan kikke ud
på det og mindes denne
dag.
Som afslutning på denne
årlige tradition fik træet,
FUT og ivarsson et trefoldigt leve med på vejen.

Der blev vist rundt
på fabrik og set nyt
skæreanlæg.

Kl. 12.00 - Frokost
Herefter var maven klar til
frokost, og sulten blev stillet ved et dejligt anrettet
bord med en lækker frokostbuffet.

Foredrag: ’Her i livet har vi
en forpligtelse til at tage
ordet’
Efter en dejlig frokost har
man en tendens til at falde
lidt sammen, men som
Klaus Kristensen sagde i
sin præsentation af solooperasangerinden Vibeke
Krogsgård: ’Nu kommer der
en lille kvinde med en stor
stemme!’ Og det varede ikke

længe, før hele forsamlingen – primært mænd – blev
kommanderet op for lave
stemmeøvelser. Tro det eller
lad være, men der var ikke
så dårligt et mandskor gemt
i vores medlemsskare…
Det viste sig hurtigt, at
Vibeke Krogsgårds budskab
var, at vi skulle glemme alt
om fine ord og salgsargumenter, da det slet ikke er
her, den næste ordre ligger.
I halvanden time blev vi
ført igennem teknikker, der
kan lære os at få ordren
ved den rette stemmeføring, kropssprog, men også
via teknikker til at tænke

positive tanker bliver gladere og derved vise omverdenen, at man er ovenpå og
klar til de udfordringer, der
kommer i hverdagen.
Disse teknikker blev
’trænet’ på en humoristisk
måde, der flere gange fik
os til at grine og tænke
over de input, vi fik ’banket
ind i hovedet’.

Der blev i invitationen til
generalforsamlingen i sidste
blad lovet, at vi ville få et
anderledes foredrag, hvor vi
ville få noget brugbart med
hjem – og dét gjorde vi!

FUT fagprøvepris 2005

Der blev lyttet ivrigt til foredraget om ivarsson & Co..

Til dette års FUT-fagprøvepris har Mommark Handelskostskole nomineret
otte opgaver, som fagprøvekomiteen har gennemlæst
og bedømt.
De nominerede var:
• Thomas Andersen,
STARK Græsted: ’Glaserede teglsten i Nordsjælland’.
• Allan Knudsen, STARK
Nykøbing Sj.: ’Icopal
Decra’.
• Lars Mosborg, Chr.
Sørensen A/S: ’Junckers’.
• Lone Opstrup Olesen,
Ryomgård Tømmerhandel & Byggecenter:
’Håndværkeraften’.
• Mikkel R. Skou, Hillerød
Trælast A/S: ’Bygborsen.
dk’.
• Kjartan Svare, J. Torstensen A/S: ’Vi fejrer 5 års
fødselsdag’.
• Jeanette Bak Sørensen,
Diges: ’Trægulve fra
Moland’.
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• Henrik Skov Thomsen,
Voetmanns Tømmerhandel: ’Vælg det rigtige
undertag’.
Fagprøvekomiten har i år
bestået af:
• Adm. direktør Palle
Thomsen, Trælasthandlerunionen-TUN
• Trælastdirektør Jørn Lassen-Schmidt, STARK Bøtkers Esbjerg
• Uddannelsesleder Jørgen
Olsen, JYSK A/S
• Indkøbschef Sussi Timmermann, C. F. Petersen
& Søn
• Peter L. Landergren, formand for FUT.
Komiteen har som tidligere år bedømt fagprøverne ud fra nogle klart
definerede kriterier, og
der har været enighed om,
hvordan de nominerede
skulle placeres.
Resultat blev, at…
• 1. præmien på 10.000 kr.
gik til Lars Mosborg, Chr.
Sørensen A/S.

Vinderne af
fagprøveprisen.
Fra venstre
Kjartan Svare (2),
Jeanette Bak
Sørensen (3) og
Lars Mosborg (1).

• 2. præmien på 7.500
kr. gik til Kjartan Svare,
J. Torstensen A/S.
• 3. præmien på 5.000 kr.
gik til Jeanette Bak Sørensen, Diges.
FUT ønsker igen alle tre
vindere tillykke med dette
flotte resultat, men også et

stort tillykke til de øvrige
nominerede – tak for de
flotte opgaver. FUT ønsker
jer alle held og lykke i
branchen fremover.
Tak til komiteen for det
flotte stykke arbejde med at
bedømme de nominerede
opgaver.

FUTs generalforsamling.
Efter en mindre pause med
kaffe og kage kunne selve
generalforsamlingen starte.
Peter L. Landergren startede med at byde velkommen. En særlig velkomst
blev rettet til foreningens
...fortsættes næste side

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

7

Plantning af
blodbøg - fra
venstre direktør
Klaus Kristensen,
ivarsson & Co.,
FUT-formand
Peter Lenarth
Landergren og
Claus Wiuff
Petersen fra FUTs
bestyrelse.

fortsat fra side 7:

æresmedlemmer, og herefter kunne der tages hul på
dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Peter L. Landergren foreslog Klaus Kristensen,
ivarsson & Co. A/S; denne
blev valgt med klapsalver.
Denne takkede for valget
og konstaterede derpå, at
generalforsamlingen var
lovlig og rettidig indkaldt,
da FUTs medlemsblad nr.
3 udkom i september 2005,
indeholdende generalforsamlingens dagsorden i
henhold til vedtægternes §
12 og 13.
Ordet blev herefter givet
til FUTs formand, Peter L.
Landergren, der aflagde
foreningens beretning:

2. Beretning 2004/2005
Selvom FUT har rundet de
54 år, og har oplevet flere
år med usikkerhed om
foreningens fremtid, er det
med stolthed, at vi kan fortælle omverdenen, at FUT
igen er i god form, både
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hvad økonomi, medlemstal
og berettigelse angår.
Vi har gennem året
arbejdet målrettet med at
gennemføre den plan og
idégrundlag, som vi på sidste års generalforsamling
kunne præsentere.
Vi opdelte denne plan i
tre hovedgrupper – for de
unge, for de øvrige medlemmer og for foreningen
generelt.
Hvordan ser det så ud
efter årets arbejde med
planen?

For de unge:
Bibeholde elevturen til Sverige
i foråret. Turen blev gennemført. Som sædvane
var det en super god tur,
hvor branchens elever
fik mulighed for at stifte
bekendtskab med træets
vej fra skoven gennem savværket. Selvom vi ikke har
opbakning fra hele branchen på elevturen, mister
vi ikke modet, da turen er
blevet en så væsentlig del
af branchens uddannelse,
at vi selvfølgelig fortsat vil
gennemføre den.

Forsøge at gennemføre en
elevtur i Danmark i efteråret,
som et primært tilbud til de nye
elever i branchen. Her har vi
faktisk siden sidste generalforsamling gennem ført to,
nemlig den første i november sidste år, og så dette års
tur, som løb af stabelen her
først i denne uge. Begge
ture har været en succes.
Ideen er at give nye elever
mulighed for at lære nogle
af de væsentlige produkter
bedre at kende på et tidligt
tidspunkt af uddannelsen,
for på den måde at gøre
dem mere dus med produkterne og kunne give en
bedre rådgivning. Vi kunne
dog godt tænke os lidt flere
deltagere, men vi tror, at
virksomhederne først skal
kende elevturens muligheder for at styrke uddannelsesforløbene for eleverne.
Både når det gælder
turen til Sverige og elevtur Danmark oplever vi
en meget stor opbakning

fra leverandørerne, som
altid tager meget åbent og
positivt imod eleverne. Vi
oplever, at leverandører
henvender sig til os og ikke
omvendt.
Forsøge at udbyde den Byggetekniske uddannelse igen om
to år. Vi har gennemført
uddannelsen over sidste
vinter, med to hold. Vi har
evalueret forløbet grundigt,
både på og efter kurset.
Vi har kunnet notere stor
tilfredshed med FUTs
tilbud, og deltagerne har
været glade for uddannelsen. Programmet og
indholdet var sammensat i
samarbejde mellem FUT og
Vitus Bering i Horsens, som
gennemførte kurserne for
os. På et punkt overraskede
deltagernes tilbagemeldinger i evalueringen os,
nemlig omkring modulet
om materialeudtræk og
mængdeberegning, hvor
deltagerne gerne så, at der
var afsat mere tid. Det gør
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vi noget ved og har derfor
tilbudt et suppleringskursus
for deltagerne fra sidste
vinter her i november.
Ligeledes tager vi ønskerne
med, når vi planlægger
uddannelsen igen, og jeg
kan da fortælle, at de første har henvendt sig for
at spørge om, hvornår vi
kører uddannelsen igen.
Tilbyde dagsarrangementer
for elever og unge som f.eks. en
’havnedag’ med trælast og/eller
plader som tema. Det har
været planlagt, men måtte
aflyses, da skibsforbindelserne fra Finland udeblev,
da vinteren trak ud, men
arrangementet er på planen igen i den kommende
vinter.
Informere nye elever på
Mommark om FUT. Dette
kører videre, og der er
aftalt møder for de kommende fire hold, som
starter deres første skoleophold i løbet af vinteren.
I samarbejde med TUN at
lave et netværk af personer og

virksomheder, som kan være
behjælpeligt med at formidle
og planlægge uddannelses- og
studieophold i udlandet og at
informere de unge om mulighederne ved at tage uddannelsesog studieophold i udlandet,
og informere om mulighed for
økonomisk støtte til ophold fra
FUT-fonden og andre fonde
i branchen. Her arbejdes
der på højtryk for at blive
færdig med materialet til
’Jeg vil ud nu’. Processen
har været mere kompleks,
end vi i første omgang
havde planlagt. Der kom i
en periode flere spørgsmål
på bordet end svar, men
efter ihærdigt samarbejde
mellem TUN og FUT er vi
i løbet af vinteren klar til at
gå i luften.
Der arbejdes på flere
områder. Her kan jeg nævne udarbejdelse af inspirations- og informationsmateriale på tryk og hjemmesiden
www.jegviludnu.dk, som vil
uddybe informationsmaterialet med flere facts, tjek-

lister og interviewes med
branchefolk, der har været
på ophold i udlandet, og
endelig masser af nyttige
adresser og links.
Den smule, vi i løbet af
det sidste år har fortalt om
dette projekt, har allerede
givet flere henvendelser fra
unge i branchen, og der
er også kommet tilbud og
kontakter på praktiksteder
fra folk i branchen. Både i
TUN og FUT håber vi, at
disse tiltag igen kan inspirere branchens unge til at
drage ud i en kortere eller
længere periode og på
denne måde få en personlig oplevelser for livet, men
samtidig hjembringe nyttig viden og inspiration til
branchen.
At gennemføre arrangementer for elever, hvor der informeres om muligheder både karriere- og uddannelsesmæssigt i
branchen efter elevtiden. Her
må jeg desværre erkende,
at dette mål har vi endnu
ikke nået – ikke fordi vi

ikke har arbejdet med det,
men på flere punkter har
denne plan berøring med
det nævnte samarbejde
med TUN. Derudover har
vi arbejdet på at få vores
koncept til at have det rigtige indhold og set-up. Det
har vi fundet nu, og i løbet
af vinteren vil vi tilbyde
branchens elever et spændende dagsarrangement,
hvor vi giver eleverne både
oplevelser og information
om de muligheder, som
den samlede branche kan
tilbyde.
Det var status på planerne for de unge. For de
øvrige medlemmer indeholdt planerne bl.a. nogle
arrangementer af mere
social end faglig karakter,
Målsætningen for disse er
at afholde arrangementer,
der ikke nødvendigvis skal
omhandle brancherelateret
viden eller informationer,
men give en social oplevel...fortsættes næste side

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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se samt øge netværket imellem vores medlemmer. Af
denne type arrangementer
har vi i årets løb arbejdet
med og tilbudt medlemmerne følgende:
• Glatførekursus tre centrale steder i Danmark.
• Rundvisning på TV2
Midt/Vest
• Vinsmagning / ølbrygning.
• FUT golfturnering.
Hvordan er disse arrangementer så blev modtaget af
vores medlemmer?
Glatførekursus er tilbudt
i to omgange – et arrangement i København sidste efterår, og her i dette
efterår tre steder i landet
på den samme lørdag. Desværre må vi nok erkende,
at vores medlemmer ikke
benytter sig af dette tilbud
i det omfang, vi havde forventet. Udover at der er
mange penge at spare, er
der ingen tvivl om, at den
formiddag sikkerhedsmæssigt er en god investering
for de mange af vore medlemmer, der tilbringer lang
tid i deres bil.
Rundvisningen på TV2
Midt/Vest måtte aflyses
pga. manglende tilslutning,
selvom vi havde valgt netop
TV2 Midt/Vest, der gav
vores medlemmer vestpå
muligheden for at deltage,
idet de ellers ofte skal køre
langt for at være med.
Omkring vinsmagning
har vi arbejdet på et arrangement hos en dansk vinproducent, men har måttet
opgive i år, fordi vi ikke har
kunnet få lavet en fornuftig
aftale omkring arrangmentetsplaceringen.
FUT golfturneringens
udgangspunkt var først
at analysere de øvrige
golfarrangementer, der
afholdes både på detailog leverandørsiden. Hvad
kan FUT tilbyde, som vil
være anderledes end de
øvrige matcher, der afhol-
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Vibeke Krogsgård har
lokket Søren Bendix på
scenen.

des? Efter grundig analyse
er det besluttet at gennemføre ”kaningolf” for
interesserede medlemmer
i foråret 2006. Her vil der
være mulighed for sammen
med andre FUTer at stifte
bekendtskab med sporten.

Øvrige arrangementer
Vi har gennemført en
temaaften om vådrum i
samarbejde med bla. Byggeskadefonden, hvor vådrum og fuger generelt var
på programmet. Vi valgte
at afholde et arrangement
i øst og et i vest, da indholdet var meget aktuelt for
alle i branchen. Desværre
måtte vi konstatere, at kun
tre medlemmer på Sjælland mente at have behov
for at deltage i denne
aften. Hvad årsagen er,
ved vi ikke præcis, men vi
har gennem de seneste år
flere og flere gange hørt,
at folk har lysten, men
ikke føler at de har tiden
til at deltage. Selvfølgelig
trækker familien og andre
fritidsaktiviteter også,
men vi har også hørt og
fornemmet, at arbejdspresset ude i forretningerne
i dag er så stort, at folk i
stigende grad føler, at de
ikke har overskuddet til at
efteruddanne sig og holde
sig ajour. Som ansat i bran-

Klaus Kristensen fik ligeledes
lov til at opløfte sin røst...

chen kan jeg da godt føle
dette pres, men jeg føler
også, at det er meget fattigt, hvis virksomheden og
medarbejderen ikke i fællesskab ikke kan skabe en
ramme i hverdagen, hvor
folk har mulighed for at få
tid til at holde sig orienteret og deltage i relevante
kurser og arrangementer
uden at skulle føle, at
man svigter sit job og sin
arbejdsgiver.
I løbet af 2005 aftenarrangementer om det nye bygningsreglement. Efter at have ventet i
over et halvt år på at de nye
regler i bygningsreglementet, var de pludselig vedtaget lige før sommerferien.
Vi arbejder lige nu sammen
med en kreds af leverandører på at gennemføre nogle
arrangementer i løbet af
vinteren, hvor vi vil præsentere de nye regler om
varmetab og ikke mindst
eksempler på, hvordan
disse vil udmønte i sig den
måde vi konstruerer vores
bygninger på.
Vi har dog i løbet af året
haft fokus på disse regler.
Her i oktober samlede vi
55 medlemmer til en aften
med TOP om de mange
nye regler, vi møder i branchen, og her kom TOPs
direktør Bjarne Lund
Johansen ind på de nye varmetabsregler.

Efter meget ihærdig
indsats er det lykkedes for
FUT at få lov til at tilbyde
vores medlemmer et besøg
på byggepladsen på det nye
statsfængsel ved Horsens.
Til gengæld har vi måttet
erkende, at vi nok ikke har
været ’betydningsfulde’
nok til at få lov til at besøge byggeriet af DR-byen i
Ørestad.
En 10-dages studietur i
efteråret 2005 til Kina. Det
skal ikke være nogen hemmelighed, at for en del
af bestyrelsen er der gået
mange timer gennem det
sidste år med at planlægge
og forberede årets studietur til Kina. Det var derfor
en meget stor tilfredsstillelse, at vi allerede efter
kun tre uger kunne melde
turen for udsolgt og måtte
oprette venteliste. Det lykkedes os at skaffe yderligere billetter, således at vi
i september kunne drage
45 mand afsted til området omkring Shanghai og
Suzhou på den kinesiske
østkyst. Som mange af jer
nok har hørt, har det for
alle været en kæmpe oplevelse, både at opleve den
del af Kina, hvor tingene
sker, men også at opleve og
fornemme Kinas potentiale
for fortsat vækst, med de
konsekvenser det vil have
på vores hverdag.
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Der er i bestyrelsen stor
enighed om, at vi med
Kina-turen har fundet et
bæredygtigt koncept til
fortsat at tilbyde vores medlemmer studieture. Deltagerantallet har vist, at turen
stadig har sin berettigelse.
Vi har altså i årets løb
som nævnt alt i alt gennemført 19 arrangementer med
i alt 432 deltagere, eller
22,7 i gennemsnit. Vi har i
årets løb mødt i alt 315 af
vores medlemmer til arrangementerne.
I efteråret 2006 FUT- konference. Vi er påbegyndt arbejdet med at planlægge den
næste FUT-konference, som
vi afholder i slutningen af
september 2006. Vi vælger
denne gang at finde krystalkuglen frem igen og kikke
lidt på de udfordringer, vi
i branchen står overfor. Vi
er ikke længere i planlægningen, end at vi stadig er
lydhøre for input, så har du
noget, så lad os det endelig
høre.

Generelle planer
Endelig havde vi også nogle
få planer for foreningen
generelt, som vi også har
arbejdet med i årets løb.
Vi udgiver fire blade årligt
af minimum samme omfang og
kvalitet som tidligere. Vi har
ikke oplevet nogen problemer i kommunikationen
med vores medlemmer,
selvom vi valgte at reducere
antallet af blade til fire.
Der kan være en mindre
forhindring i vores planlægning af arrangementer og
tilbud, da vi kan komme ud
for, at der er lidt for langt
tid fra bladet udkommer
og til arrangementet afholdes. For at løse dette har vi
overvejet, at hjemmesiden
og bladet ikke altid skal
følges ad, således at nogle
tilbud kan komme på hjemmesiden før de kommer i
bladet. Derfor kan vi kun
opfordre alle i at tilmelde
sig vores nyhedsmails for på
denne måde at blive holdt
ajour.

Vi har opdateret vores
hjemmeside www.fut.dk og
udbygget den med en side om
FUT-fonden. Vi har valgt at
implementere et nyt set-up
og design på hjemmesiden,
som vi kunne præsentere her i begyndelsen af
september sammen med
FUT-blad 3. Vi er dog ikke
færdige, da dette medie
er i en stadig udvikling og
mulighederne til stadighed
bliver flere.
At udbygge kredsen af
annoncører til bladet, og give
annoncørerne flere muligheder
for at blive ’set’ sammen med
FUT. I vores bestræbelser
på at skabe en balance i
foreningens økonomi har
vi udbygget vores kreds af
annoncører, så vi i dag har
et FUT-venligt dusin af samarbejdspartnerne i branchen. Udover at disse er
synlige i bladet har de fået
plads på vores hjemmeside
og på vores arrangementer,
som i har kunnet se her i
dag.

At give FUT en mere ’professionel’ profil overfor medlemmer og samarbejdspartnere
som følge af administrationssamarbejdet med TUN
er måske lidt af en stor
mundfuld. Året har været
det første hele med hjælp
fra og samarbejde med
TUN. Og jeg må blankt
erkende, at det har været
en stor hjælp og et skub i
en god og positiv retning,
vi har fået ud af samarbejdet med TUN. Marianne
Mouritzen er blevet en god
og naturlig del af foreningen. Medlemmerne har
taget Marianne til sig, og
mange spørgsmål bliver i
dag klaret på den måde.
Det er ligeledes en stor lettelse for os i bestyrelsen,
at vi i dag får hjælp til de
administrative opgaver,
således at vi kan bruge
vores tid og kræfter til
noget fremadrettet.

...fortsættes næste side

Sælger med potentiale søges
Sælger søges til virksomhed i vækst
Vi er en virksomhed
• der importerer og distribuerer sibirisk lærk til Byggebranchen.
• der opererer Internationalt bl.a. i Rusland,
Østeuropa og Skandinavien.
• der arbejder med branding, markedsføring og produktudvikling.
• med kort afstand fra Idé til beslutning.

Du er en person
• med branchekendskab og erfaring.
• der er udadvendt og opsøgende.
• der arbejder energisk og målrettet.
• der ser opgaver frem for problemer,
ser udfordringer frem for begrænsninger.

Vi tilbyder dig
• et job hvor du har stor indflydelse på indhold og virksomhedens udvikling.
• udviklings og karrieremuligheder.
• kvalificeret sparing hos kompetente kollegaer.
• løn efter kvalifikationer
Finder vi dig, vi skal bruge, kan du bo hvor som helst i Danmark. Har ovennævnte fanget din interesse? Så send din ansøgning
med cv til:
Wimex A/S, Durupvej 33.A, Glyngøre, 7870 Roslev. - Mrk. Sælger med potentiale
Har du spørgsmål til jobbet er du meget velkommen
til at kontakte os.
Viggo Pedersen 97732600 / 28191516
Erik Bach
97732600 / 29281517
Wimex A/S · Durupvej 33 A, Glyngøre · 7870 Roslev · www.wimex.dk
Wimex A/S er et 100% danskejet aktieselskab med domicil i Glyngøre. Wimex er markedsledende med sibirisk lærk i Skandinavien. Wimex er i konstant
udvikling og vækst, og ejerkredsen har importeret sibirisk lærk siden 1997.
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De forskellige udstillinger
hos ivarsson & Co.
blev studeret.

Bestyrelsen
Vi har ændret arbejdsformen i bestyrelsen til
at bruge flere emails og
internetbaseret kommunikation. Gennem året har
vi afholdt fem møder og
et telefonmøde. I vores
arbejdsgrupper har der
både været holdt møder og
telefonmøder, men emailen
har på mange måder gjort
vores beslutningsproces
meget hurtig, hvis det er
nødvendigt.
Beslutningen om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer til syv blev gennemført på sidste generalforsamling, og vi er i løbet
af året blevet bekræftet i,
at vores arbejdsfordeling i
bestyrelsen fungerer efter
hensigten med den nuværende størrelse.
Vi har, som alle nok
ved, i løbet af året lavet en
rokade i bestyrelsen, da vi
måtte sige farvel til Claus
Krebs, som har været med
i knap tre år. Jeg vil gerne
endnu engang takke Claus
for hans indsats i FUT.
Heldigvis kunne vi byde
Michael Levorsen velkommen, da han sprang til
som suppleant i bestyrelsen.
At styrke samarbejdet med
leverandører i branchen
omkring afholdelse af arrangementer er en naturlig proces
i at styrke FUTs platform i
branchen. Vi bliver altid
taget godt imod hos leverandørerne, og de er altid
med på vores ideer om at
bruge deres viden og kompetence i formidlingen til
vores medlemmer.
At styrke dialogen med den
øvrige del af branchen, som
vi har påbegyndt i løbet af
det sidste år, har også været
naturligt efter de resultater
vi oplevede sidste år. Vi
har fortsat dialog med bl.a.
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Mommark Handelskostskole, TUN og BLF.

FUT-fonden
At søge økonomisk støtte hos
fonde mv. til konkrete aktiviteter og tiltag har været det
bærende i FUT-fondens økonomi. Vi valgte i højere grad
at se på de muligheder,
som denne kilde var for at
sikre økonomien i de aktiviteter, vi tilbyder vores unge
medlemmer, og derfor har
vi undersøgt muligheden
hos flere fonde. Vi har i
sidste regnskabsår søgt og
modtaget følgende donationer:
• Danske Trælast Jubilæumsfond, kr. 30.000.
• DLH Fonden, kr. 20.000.
• TUN Uddannelsesfond,
kr. 15.000.
• Trælastbranchens Fond
af 1975, kr. 20.000.
• Svend O. Eskildsens Mindefond, kr. 10.000.
Efter regnskabsafslutningen
har vi desuden modtaget
eller fået tilsagn om følgende donationer:
• Kai Gustavs Møller Fond,
kr. 50.000.

• Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond af
1987, kr. 22.500.
• TUN Uddannelsesfond,
kr. 15.000.
• Arbejdsgiverforeningen
for Tømmerhandlere i
København og Omegn,
kr. 10.000.
Vi takker for disse meget
flotte donationer. Alle beløbene er indgået i FUT-fonden, og de vil blive bruge
til fondens formål, som jo
er støtte til branchens elever og unges uddannelse
i udlandet, støtte til FUTs
aktiviteter overfor disse, og
endelig uddeling af årets
fagprøvepris.

Kontingent og medlemmer
Vores sidste plan for det
driftsår, som vi afslutter i
dag, var at hæve kontingentet. I den forbindelse havde
vi overvejet, hvilke konsekvenser dette kunne have i
forhold vores medlemsantal. Vi havde forventet, at
vi igen i år skulle opleve en
markant nedgang i medlemstallet. Efter at vi måtte
igennem de sædvanlige
rykkerprocedurer kunne vi
konstatere, at vi kun havde

tabt små 110 medlemmer.
Mange af disse taber vi
primært fordi medlemmer flytter, men glemmer
at meddele det til os. Post
Danmark meddeler ikke
flytning på alle, og derfor
mister vi disse medlemmer.
Ved regnskabsafslutningen i august havde vi 1395
medlemmer, og i torsdags
(3. november, red.) var
medlemstallet oppe på
1430 medlemmer.
Ved gennemgang af de
medlemmer, som vi måtte
sige farvel til i årets løb,
bemærkede Marianne, at
i forhold til vores samlede
antal medlemmer var en
forholdsvis stor andel af
dem piger. Ved en nøjere
gennemgang kunne vi
konstatere, at 20% af vores
kvindelige medlemmer
havde forladt os i løbet af
ét år, hvor det kun var 6%
af de mandlige.
Det vakte selvfølgelig
vores forundring, men
efter nogle drøftelser om
erfaringerne fra vores tilsammen mange år i branchen, fornemmer vi måske,
at pigerne i vores branche
har det lidt svært. Vi ved
godt, at vores erfaringer
og det begrænsede statiske
grundlag, som vores medlemsdatabase giver, ikke
er fuldstændigt. Men jeg
tror, at vi i branchen har et
problem med at fastholde
de piger, vi tager i lære.
Gennem de sidste tre år er
der i trælastbranchen ansat
i alt 43 kvindelige elever ud
af i alt 235. Hvad årsagen
er, ved vi ikke endnu, men
med den mangel, der er på
gode folk i branchen, må vi
arbejde på at fastholde de
dygtige piger vi har og vil
få i branchen i fremtiden.
FUT kan ikke påtage sig
rollen alene, da virksomhederne jo også er en del af
dette, men vi er fast besluttede på at bidrage til en
forhåbentlig positiv udvikling, så vi kan fastholde
pigerne i branchen.
>>
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Tak
Jeg vil her til sidst takke alle
de personer, medlemmer
og andre, som bestyrelsen
og FUT har været i berøring med i årets løb, for
deres positive opbakning.
Specielt vil jeg gerne takke vores trofaste annoncører i bladet, fonde der har
bidraget til FUT-fonden,
vores Fagprøvepris-komité,
foreningens revisorer og
virksomheder, som har
været værter eller medvirkende ved vores arrangementer i løbet af året.
Jeg vil også takke TUN
for et godt samarbejde i
årets løb, og for den støtte
og hjælp, vi modtager gennem Marianne. Vi har i
bestyrelsen haft et godt
samarbejde med Marianne
i årets løb, og vi har ikke
lagt skjult på, at den hjælp
gør en forskel i vores daglige arbejde. Vi betragter
nu Marianne som en af
’drengene’. Tak for hjælpen, Marianne.

Jeg vil takke Johan Juul
Larsen, som i dag forlader
bestyrelsen, for fire gode
og aktive år. Jeg ved, at det
er med megen vemod, at
du har overgivet bladet til
andre i bestyrelsen, da det
har været dit faste arbejde
gennem de fire år, og det
er her, du har lagt din store
indsats. Vi takker dig for dit
store arbejde i bestyrelsen
og forventer, at du stadig
vil være aktiv i foreningen.
En stor tak til bestyrelsen
for et godt samarbejde
igennem de sidste to år,
hvor jeg har været formand. Vi har i bestyrelsen
aftalt, at jeg fratræder som
formand i dag og overlader
posten til nye kræfter. Vi
har ligeledes aftalt, at jeg
ikke forlader bestyrelsen
endnu, men tager endnu
en tørn som menigt medlem. Tak for jeres opbakning og jeres bidrag i vores
arbejde, det har været en
fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Jeg vil også takke ivarsson
& Co. for værtskabet ved
denne generalforsamling.
Tak for en dejlig dag i flotte rammer og for et spændende sammensat program.
En speciel stor tak til
Klaus Kristensen og Claus
Krebs for jeres indsats i spidsen for ivarsson & Co. i dag,
men også til det øvrige personale, fordi I ville bruge en
lørdag sammen med FUT.
Tak til Jer alle.
Der var efterfølgende
ingen spørgsmål til formandens beretning, som blev
godkendt med klapsalver.

3. Fremlæggelse af det
redigerede regnskab
Bestyrelsesmedlem Claus
Wiuff Petersen gennemgik
årsregnskabet, der udviser
et positivt driftsresultat på
kr. 113.019,87.
Bestyrelsen er meget stolt
over, at udmeldingen på
sidste års generalforsamling
om at skabe en forening

med en bæredygtig økonomi er blevet indfriet,
således at der er resurser
til at iværksætte fremtidige
aktiviteter og videreudvikling af foreningen.
Efter gennemgang spurgte dirigenten, om der var
spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, hvilket
der ikke var.

4. Behandling af
indsendte forslag
4.b. Bestyrelsens plan
4.b. Budget 2005/2006
4.c. Bestyrelsens forslag
om ændring af vedtægter
Klaus Kristensen foreslog,
at punkterne a og b blev
slået sammen og behandlet
og godkendt sammen, hvilket der ikke var indvendinger imod.
Derefter gav Klaus Kristensen ordet til bestyrelsesmedlem Søren Bendix, som

...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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For FUT generelt:

Budget 2005/2006
(tkr.)
Indtægter:
Kontingent
(1299 x 295) ................. 354
Renter ............................ 10
Annoncer...................... 170
Indtægter i alt.............. 563

563

Udgifter
arrangementer:
Generalforsamling.......... 35
Konference ..................... 50
Øvrige arr. ...................... 70
Arrangementer i alt ....-155

-155

PR-udgifter:
FUT-bladet.................... 200
Porto FUT-bladet ............ 55
Hjemmeside (fut.dk) ...... 30
Øvrige PR ....................... 40
PR-udgifter i alt ..........-325

-325

Øvrige udgifter:
Bestyrelsen .................... 60
Kontor/gaver/telefon ..... 25
TOP .................................. 4
Porto .............................. 10
Øvrige udgifter i alt ......-99

-99

Resultat .............................
FUT-fonden:
Fondens saldo
1.9.2005 ...................... 436
Donationer ................ 137,5
Elevtur DK ..................... -50
Elevtur Sverige .............. -35
Fagprøvepris .............. -22,5
Elev-events ................... -25
’Jeg vil ud nu’................. -25
Rejselegat ..................... -20
Saldo 31.8.2006 .......... 396
fortsat fra side 13:

fremlagde næste års budget
(se boksen her på siden).
Efter fremlægningen var
der følgende spørgsmål:
Kim Nielsen: ’Hvorfor
er der budgetteret med en
lavere kontingentindtægt?’
Svar fra Søren Bendix: ’Vi
forventer, at vores medlemsskare er på 1.300 medlemmer.’
Bo Louring: ’Er der ikke
støtte fra DLH Fonden i
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2006?’ Svar fra
Søren Bendix:
’Vi har noteret 40.000 kr.
under punktet
øvrige estimerede donationer, og der
håber vi på, at
DLH indgår.’
Herefter
præsenterede
Søren Bendix
de indsatsområder, som
bestyrelsen vil
arbejde på i
2005/2006:

Fremtiden – de
unge

Afholdelse af
elevtur til Sve-16
rige i foråret
2006.
Afholdelse af
elevtur i Danmark i efteråret 2006.
Elev Events
– foråret 2006.
Øget information omkring
FUT til eleverne på Mom396
mark Handelskostskole.
Færdiggørelse af hjemmesiden ”jegviludnu.dk”.
Senest 2007 skal de første
medlemmer rejse ud – gerne før.

Fremtiden – øvrige
medlemmer:
Konference – september
2006.
Byggeteknisk uddannelse
– efteråret 2006.
Forsætte faglige og sociale
arrangementer.

Fokus på pigerne i branchen.
Pige i bestyrelsen – pige
indtræder nov. 2006.
Medlemsundersøgelse.
Holdet bag FUT – tættere
samarbejde med annoncører.
Fastholde 4 medlemsblade
– forsat fokus på kvaliteten
i bladet.
Deltage i udvalg og interessegrupper.

Vedtægtsændringer
Der var ingen spørgsmål til
det fremlagte.
Herefter blev ordet givet
til FUTs formand, Peter
L. Landergren, hvis tur
det var til at orientere om
bestyrelsens bevæggrunde
til forslag om ændring af
FUTs vedtægter, hvoraf den
væsentligste gik på at fjerne
vedtægternes krav om, at
generalforsamlingen hvert
år skiftevis SKAL holdes
henholdsvis øst og vest for
Storebælt.
Dirigent Klaus Kristensen spurgte forsamlingen,
om der var spørgsmål eller
kommentarer til vedtægtsændringerne.
Bo Louring: ’Kassererposten nævnes ikke mere.
Er dette ikke et problem?’
Svar fra Peter L. Landergren: ’Marianne Mouritzen
(FUT-sekretariatet) klarer
alle vores bogføringsopgaver i dag. Derfor eksisterer
denne funktion ikke mere
som stillingsbetegnelse,
men ansvaret og kontrollen
overgår til næstformanden.’
Der var ikke flere spørgsmål om budget, fremtidsplaner samt vedtægtsændringer, som alle blev
godkendt.
De nye vedtægter kan
læses i deres helhed på
www.fut.dk.

5. Valg til bestyrelsen
Afgående var Johan Juul
Larsen, Tommerup, og

tidligere på året udtrådte
Claus Krebs, Aabenraa.
Klaus Kristensen kunne
oplyse, at jfr. vedtægterne
skulle der vælges to nye
bestyrelsesmedlemmer.
Dog har bestyrelsen medio
juni i år inddraget Michael
Levorsen i bestyrelsen, og
han skulle formelt vælges af
medlemmerne.
Da der ikke var forslag
fra forsamlingen, foreslog
bestyrelsen Anders Bilstrup,
Kolding, som det syvende
medlem af bestyrelsen.
De to nye medlemmer at
bestyrelsen blev valgt med
klapsalver, og Klaus Kristensen konstaterede, at de begge var valgt til bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter
Klaus Kristensen spurgte,
om forsamlingen havde
nogle forslag. Glenn Johansen blev valgt.

7. Valg af revisor
De nuværende revisorer,
æresmedlem Morten Bergsten og Jes Graversen, var
villige til genvalg og blev
valgt uden modkandidater.

8. Eventuelt
Herefter var ordet frit –
dog kunne der ikke ændres
på nogle af de foregående
punkter. Ingen ønskede
imidlertid ordet.
Klaus Kristensen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var afsluttet
og takkede for god ro og
orden, hvorefter han gav
det afsluttende ord til Peter
L. Landergren.
Denne takkede igen ivarsson & Co. og alle de ansatte for deres store indsats
for dagen og FUTs generalforsamling, og ønskede alle
de deltagende medlemmer
en fortsat god dag.
Der blev afslutningsvis
udråbt et kraftfuldt trefoldigt leve for FUT.
Jens Pedersen, FUT.
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005
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Her er Helle.
Helle er i gang med at betale sine regninger
Næste gang du skal betale abonnement, kontingent eller andre tilbagevendende
udgifter, så spil bolden videre til Betalingsservice. Det er det nemmeste i verden.
Og du behøver ikke spekulere på, om regningerne bliver betalt.
Tilmeld regningen i din netbank, i dit pengeinstitut eller hos den, der har sendt
regningen. Så går resten af sig selv.

www.betalingsservice.dk

50
50 års jubilæum i
trælastbranchen

01 Perle

Eternit® PLAN
stærk plade - mange farver

11 Sand

66 Ice

55 Jade

34 Siena

21 Flint

67 Granit

33 Okker

44 Rust

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..!

Fra Jørgen Jensen, Helsinge, har
vi modtaget dette lille punktvise
tilbageblik over 50 år i branchen…
Fra lærling til administrerende direktør – gennem hårdt arbejde lært i
Danmark, Sverige, Polen
og USA.
Det kostede mig mit
ægteskab, lige før mit
sølvbryllup.
Jeg ser frem til at fortsætte i vor branche i de
næste fem år!
Arbejde er for mig en
glæde. Jeg ønskede i starten at blive arbejdsdreng.
’Det var der penge i!’
Så endte det med en
læreplads i 1955 hos Th.
Rasmussens Trælast i
Korsør, til 150,- kr. om
måneden.
Og en skat i ti rater à
kr. 3,55. Det var tider!
Jeg har gemt mine slutopgørelser fra 1955-2004.
Det er ikke sjov læsning!
Elsker trælastbranchen,
den er stadig spændende
og udfordrende. Havde
vi bare nogle flere lærlinge i gang, som gik ind
i branchens med ildhu.
Det er stadig svært i vore
dage. Netop dette punkt
arbejdede min gode ven
Jes Torp Olsen med i
mange år. Vi er bagud
med denne udfordring.
I dag arbejder jeg i
Østerbro Tømmerhandel

i Smidstrup og på Østerbro. Ja, der er gang i
den! Arbejdet her er som
i de gode gamle dage.
Vægten på eternit er nok
den samme, cementvægten i poser er faldet fra
50 kg til 40/25 kg. Det
samme er pilsnerne.
Jeg har mange gode
kolleger at takke for min
dejlige tid i trælastbranchen. Uden dem var det
nok ikke blevet så sjovt
og festligt.

Gode læremestre
De chefer, jeg husker
som mine bedste læremestre, er DLH’s Frees
Horneman og Dalhoff
Larsen. Senere min
mangeårige chef Erik
Glistrup, en meget driftig mand med supergode
ideer. I dag har jeg en
ung, ukuelig chef, Allan
Lundberg, som virkelig
tordner frem med ideer
og gode tiltag.
KOM NU trælastchefer
– få ansat nogle lærlinge
i bedste ånd, så vores
branche forbliver ung.
Vilje, flid og hårdt arbejde er vejen til succes!
Jørgen Jensen.

www.dansketernit.dk
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Velbesøgt TOP-foredrag
Foredraget ved Bjarne Lund Johansen blev som ventet lidt af et
tilløbsstykke. Arrangementet blev gennemført med 53 deltagere.
På denne aften blev der i
en yderst faglig ånd forelæst, gennemanalyseret og
ikke mindst debatteret de
nye krav og normer, der så
småt er begyndt at sætte
dagsordenen i vores hverdag.
De programsatte emner
var nye profileringskrav,
CE-mærkning, nye EU-normer og produktstandarder,
de nye brandkrav og slutteligt blev der rundet af
med de kommende krav til
træ/tømmer samt trækonkonstruktioner.
Alt i alt en lærerig aften i
den rigtige FUT-ånd.

Direktør Bjarne Lund Johansen fra TOP stod
for en velbesøgt FUT-aften.

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005
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FUT-stortur til

Et typisk transportmiddel i Kina

Torsdag den 15. september - så kom endelig dagen, hvor måneders
planlægning skulle gennemføres og stå sin prøve. Spændte og klar til
at tage hul på programmet stod vi 45 FUTer i Kastrup Lufthavn.
Vejret i Danmark ville vi
alle gerne glemme for en
stund - grå overskygget
himmel, krydret med regnbyger. Vi håbede alle på, at
det skulle erstattes med sol
og varmere himmelstrøg.

Fredag den 16. september
Lidt kvæstede og ømme
i bagen ankom vi til
Shanghai. Med hensyn til
vejret blev vi ikke skuffet
- udenfor lufthavnen havde
vejrguderne sørget for 28
graders varme og en høj
luftfugtighed, der straks fik
alle til at lede efter vand.
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I bedste turiststil blev
vi modtaget af to guider
med FUT-skilt. Bagagen
blev afleveret, og turen til
Suzhou foregik med bus.
Undervejs fik vi nogle
praktiske informationer om
Shanghai og Suzhou, begge
byer som skulle være vores
baser på turen.
Efter indlogering på
Bamboo Hotel i Suzhou gik
vi i gang med turens første
faglige arrangement. Vi fik
besøg på hotellet af Christina Maria Hansen fra South
Denmark Asia Office, et
regionalt kontor i Suzhou,
der drives af Erhvervsudvik-

ling Center Vest (EU Vest)
og Sønderjyllands Amt.
Kontoret arbejder primært med at hjælpe danske
virksomheder med rådgivning ved etablering i Kina,
EU-relaterede opgaver og
oplysning om dansk knowhow primært for region Syd.
Men primært som døråbner
og kontaktled til kinesiske
handelsforbindelser samt
offentlige instanser.

Lørdag den 17. september
City-sightseeing i Suzhou
i bus med lokal guide. På
denne tur fik vi besøgt en

af Kinas fire mest kendte
Haver (Gardens) – en tidligere privatejet have, opført
af en lokal rigmand. Et
fantastisk syn, en flot have
opbygget efter de tre elementer vand, sten og luft.
Derefter gik turen til en
silkefabrik med navnet nr.
1. Under dette besøg fik
vi først en orientering om
silkelarvens liv fra vugge til
grav. Derefter var der rundvisning på spinderiet, hvor
vi kunne se, hvorledes man
trækker de tynde silketråde
ud fra pupperne - og vikler
tråde på spindetråderne til
de færdige produkter.
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005

Så var der tid til at handle i fabrikkens egen tøjbutik, der indeholdt et rigt
udvalg lige fra silketørklæder, skjorter, nattøj og slips
til flotte damekjoler.
Aftenens program var et
besøg i en anden Garden,
hvor vi blev underholdt
med musik og dans fra fortidens Kina.

Søndag den 18 september
Denne dag indeholdt en
heldagstur til Tong Lee
Water City, der ligger i en
af forstæderne til Suzhou.
Stedet er omkranset af mindre kanaler med de klassiske kinesisk træbåde.
Dagen blev brugt til at
besøge en lokal have og
på egen hånd at handle
i de mange lokale forretninger – og dette på kinesisk manér, hvor der skal
forhandles om pris hele
tiden.
Afslutningsvis gik vi en
tur gennem en del af den
meget fattige del af byen.
Underligt at se så fattige
mennesker bo i små lejligheder - og så en halv
kilometer derfra: kæmpe
højhuse og glitrende butikker, der bugner af varer.

Mandag den 19. september
Tjekket ud af hotellet og
klar i bussen var vi parate
til at tage afsked med Suzhou, men inden turen tilbage til Shanghai by skulle
vi på byggepladsbesøg
sammen med civilingeniør
Jes Jensen fra firmaet JJN
Consulting Engineering &
Project Management. Firmaet står for råd og vejledning til internationale virksomheder, både omkring
nybyggeri og tilpasning af
eksisterende bygninger.
Under turen fik vi en
spændende orientering
omkring virksomhedskulturen, byplanlægning,
distributionskanaler for
byggematerialer og finansieringsmuligheder.
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005

En af de smukke kinesiske haver.

Der var planlagt to besøg.
Et byggepladsbesøg på
Hitachis nye kabelfabrik
og et besøg på den danske
fabrik Grundfos, som Jes
Jensen havde været meget
involveret i.
Hele det område, hvor
bl.a. de to ovennævnte virksomheder ligger sammen
med mange andre internationale virksomheder,
er meget nyt, dvs. omkring
fem år gammelt. Hele dette
enorme industriområde,
med sine brede boulevarder, nyplantede træer

og dusinvis
af nyopførte
boligblokke,
gjorde et stort
indtryk på
os. For det er
stort, det er
nyt, og der er
fart på.
Boligblokkene var til
arbejderne
– der blev sørget for busser
til og fra virk...fortsættes
næste side

Spinderi af silke er en
meget møjsommelig
proces.

Her nærstuderes,
hvordan silkepupper
bliver til.
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fortsat fra side 19:

somhederne. Arbejderne
kommer fra alle egne af
landet, så der bliver sørget
for dem.
Formiddagen blev afsluttet med en hyggelig lunch
– og uden at prale, så var
vi alle på dette tidspunkt
’udlærte’ i serveringskutymen på kinesiske restauranter, med runde glasplader,
hvorpå der blev serveret
et udtal af mindre retter,
hvorefter man roterede
pladen, indtil den ønskede
ret stod ud for én. Dernæst
at ’hente’ den ind via sine
spisepinde.
Turen gik nu mod
Shanghai og indlogering
på Hengsheng Peninsula
Hotel.
Mødet med Shanghais
skyline var for mange ganske overvældende med
skyskrabere overalt, og
NU kunne man forstå, at
33% af hele verdens byggekraner står her i denne
by – men, kære læser, tænk
lige efter - 33%!
Disse glitrende højhuse,
ca. 3000 bygninger med
20 etager eller derover, er
skudt i vejret indenfor de
sidste ti år og har forvandlet et øde område til en
kæmpe by.
Om aftenen fik vi et foredrag af Carsten Holm fra
handelsfirmaet E-way, som
er beskæftiget på en lang
række områder. Bl.a. skulle
firmaet til det netop over-

Alt blev ordnet i floden
- som her vask af tøj.

ståede valg i Irak levere alt
valgmaterialet.
Et meget spændende
foredrag, hvor vi hørte om
Shanghai by, kultur, kinesernes holdninger til folk
fra vesten, gode handelsfif –
samt gode steder at shoppe.

Tirsdag den 20. september
Kombineret med Citysightseeing I Shanghai gik
turen forbi ShangJia Furniture Co. Ltd. møbelfabrik.
Formålet med dette besøg
var at få indsigt i kinesisk
møbelproduktion.
Besøget var delt op i to
afsnit. Vi lagde ud med en
rundvisning i deres 5000
m2 store møbeludstilling.

En kinesisk
dame tigger.
Tiggeri er nu
også en del af
Kina.

Besøg på Grundfos'
fabrik - alle iført
korrekt beklædning.

20

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005

Her fik vi indsigt i design
af møbler, der primært var
rettet mod kunder i hotelindustrien og erhvervslivet.
Derefter gik turen ud til
en af deres møbelfabrikker,
hvor vi kunne se fremstillingen af møblerne.
Så gik turen til Shanghai
museum, South China Pea
Pearl (perlebutik), som var
en god oplevelse.
Resten af eftermiddagen
var til fri afbenyttelse.
Vores lokale kinesiske
guide, som fulgte os under
hele vores ophold i Shanghai, ønskede kun at gøre
det bedste for os - og hans
standard sætning var: ’Everybody gets happy, right?’.
Så turen i bus gik nu gennem små gader i retning af
en markedsplads, hvor det
var muligt at erhverve sig
alverdens ting lige fra hatte
til frøer. De fleste valgte at
blive sat af ved markedspladsen.
Man opdagede hurtigt, at
hvis man ikke lige er til vil-

Servering ved det runde bord.

de gadesælgere, der ’overfalder’ én – med netop et
tilbud på noget, man ikke
anede man havde brug
for, så var dette sted ikke
lige sagen. Men mange af
os fandt det helt fantastisk

og vendte endda tilbage
igen for at gøre nogle gode
indkøb.

Onsdag den 21. september

dag, hvor vi kørte 100 km
syd for Shanghai i provinsen Jiaxing for at besøge
en af leverandørerne af
plywood i Kina.

DLH var vært for denne

...fortsættes næste side
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Her står vi foran Shanghai
National Museum.

Efter sejlturen var der et
lille møde, hvor provinsen
Jiaxing blev præsenteret.
Afslutningsvis blev vi underholdt af et lokalt band.
Trætte og en oplevelse
rigere drog vi ’hjem’ til
Shanghai.

Torsdag den 22. september

fortsat fra side 21:

At det var noget helt specielt, at en større delegation fra Danmark ankom, fik
vi hurtigt at føle - udover
at blive modtaget af et fantastisk vejr med 38 graders
varme og en RF på 90%,
stod der 11 personer klar
til at modtage os udenfor
administrationsbygningen,
herunder guvernøren for
provinsen samt den øverste
direktør for virksomheden.
Derudover var der
ophængt et kæmpe banner
over døren med en varm
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velkomst til deres danske
venner, og et lokalt TV-hold
og nogle fotografer stod
klar til at lave historier til
de lokale medier.
Eksportchef Erik Hein,
DLH i Taastrup, fik derved
muligheden for at komme
i kinesisk TV sammen med
sin kinesiske kollega Wang
Chenyang – som samtidig
måtte agere interviewer og
oversætter.
Efter en kort velkomsttale
og gaveaflevering til vores
kvindelige deltager var der
rundvisning på fabrikken.

De skræller ('peeler') ikke
på stedet, men oplægger og
færdiggør x-fineren, som er
MR-limet.
Efter et dejligt besøg på
en lokal restaurant, hvor
der netop til vores besøg
var engageret fire musikere, tog vi hul på dagens
sidste programpunkt, som
ligeledes var arrangeret af
fabrikken. Det bestod af en
sejltur på søen, hvor formand Mao afholdt sit sidste
hemmelige møde, inden
kommunistpartiet blev dannet.

Værtskabet denne dag tilhørte i den grad Moland
Byggevarer. Vi mødtes
med Jørn Christensen fra
Moland på gulvfabrikken,
der ligger på havnen i
Shanghai.
Selve turen derned var
en kaotisk tur. Vi sneglede
os forbi et kæmpe område,
hvor der blev støbt betonsøjler til endnu en motorvej – vejen skærer sig igennem bolig- og industriområder som et kæmpe sår.
At se arbejderne, der
kravlede rundt og viklede
stål samt fylde beton i støbeformene fra bambusstilladser, var noget af et syn.
Alle disse arbejdere kom
fra andre og mere fjerntliggende områder af Kina.
Dette var tydeligt at se, da
vores blege ansigter kikkede ud på dem gennem bussens ruder. Det blev gengældt med smil og pegen,
ja til tider gik arbejdet helt
i stå, når de skulle se på os.
Endnu engang blev
modtagelsen udover det
sædvanlige – nye TV-hold
og pressefolk var igen mødt
op. Gruppefoto sammen
med fabrikkens ledelse,
inden vi fik en grundig
rundvisning på gulvfabrikken, hvor der var mulighed
for at se, hvordan lamelgulvene produceres.
Så gik turen til en meget
fin resturant, hvor der var
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005

kræset godt for os med lækker mad og vi kunne spise
med ’guldbestik’. Og til
manges glæde var der her
vin til maden og ikke øl.
Overmætte tog vi afsted
til Maersk Sealands containerterminal. Terminalen,
der ligger på fastlandet
med direkte forbindelse
til Yangzi-floden, slog i sit
første år, 2003, alle rekorder med en omsætning på
én million 20 fods containerenheder. Sidste år passerede knap tre millioner
enheder gennem havnen.
Efter velkomsten fik vi
mulighed for at se ’kommandocentralen’, hvorfra
hele containerterminalen
styres - lige fra det øjeblik
lastbilen kommer ind på
området med en container
til den sættes ombord i et
skib.
Pladsen udenfor kommandocentralen var en
kæmpe oplevelse. Der var
containere overalt, og skibe
liggende ved kajsiden blev

Her studeres kvaliteten nærmere.

losset, mens andre skibe
kunne ses ligge for anker
ude på floden, klar til at
komme ind.
Vi fik en rundvisning i
bus ude på arealet, og man
blev igen overvældet, når

man kørte rundt imellem
tårnhøje stabler af containere, der ventede på at
komme ombord.
At Mærsk vil blive endnu
stærkere på containerfragt
blev synligtgjort af, at

Mærsk havde investeret i
en kommende giganthavn
– Yangshan - på havet 30
km fra Shanghai. Ifølge
rygterne har Mærsk 30%
...fortsættes næste side

Find din nærmeste forhandler på www.danwo.dk

Vi sælger:
Lamelparket, lamelplank,
massive plankegulve, fliser,
klinker, hårdttræsbeklædning
og terrassebrædder
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005
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Sådan bydes danskere
velkommen.

fortsat fra side 21:

ejerskab af den nye havn, et
projekt til ca. 5 mia. kr.
Om aftenen blev vi
beværtet af Moland Byggevarer. Dette skal fremhæves,
idet vi indtog aftensmaden
på et ’tysk’ spisested med
tyske pølser, kål og bayersk
øl samt god musik. Det var
lige hvad vi havde brug for
efter de mange dage med
kinesisk mad.

Erik Hein, DLH,
giver interview til
kinesisk TV.

Fredag den 23. september
Om formiddagen besøgte
vi en lokal byggemesse, som
var arrangeret af den lokale
leverandørforening. Udstillerne var alle fra Shanghaiområdet.
Vi var åbenbart nogle
vigtige gæster og blev vist
rundt af en generalsekretær. Messen var lidt af en
skuffelse for de fleste, da
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over 60% af udstillerne
enten solgte køkkener
eller trægulve. På messeområdet var der også en
lille messe for golf, som er
i kraftig vækst i Shanghai.
Men det, der nok gjorde
mest indtryk, var en udstilling om 60 boligprojekter i
og omkring Shanghai. Det

var projekter for de rige
kinesere, men stilen og
arkitekturen var alt anden
end kinesisk, da alle projekterne lige så godt kunne
være tyske eller amerikanske.
Samtlige projekter var
super flot præsenteret, med
flotte modeller, men der

var ikke gjort noget ud af
at præsentere byggematerialerne, hvilket vi som
trælastfolk havde sat næsen
op efter.
Vores sidste aften i
Kina blev afholdt som en
’Farewell Dinner’, hvor vi
alle kunne tage afsked med
hinanden.
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005

Lørdag den 24. september
Så var det dagen, hvor vi
skulle tage afsked med
hotellet, Shanghai og Kina
og rejse hjem til ’hverdagen’, der truende lå og ventede på os.
Efter en lang hjemrejse,
og ikke mindst med efterfølgende kamp for at nå flyveren tilbage til Jylland, fik
jeg ikke taget afsked med
alle, men det vil jeg nu
råde bod på ved at takke
alle deltagerne på turen,
og tak til nordjyden Hans
J. Wellejus
fra Samson
Travel for
en god rejseledelse.
Tak for de
mange nye
venskaber,
som jeg fik
på turen
- jeg håber
at se jer
igen på den
næste FUT
stortur.
Og må
jeg slutte
af med at
konstatere,
at denne
tur har givet
mig mange
indtryk og har overbevist
mig om, at Kina i fremtiden
vil påvirke verdenshandlen.
Når så mange dygtige
kinesere vågner endnu
mere op i Kina og er indstillet på at konkurrere på dét,
vi hidtil har været gode til i
Danmark – ja, så bliver det
en kæmpe udfordring at
bevare vores arbejdspladser.
Jens Pedersen.

Jørn Christiansen
fra Moland byder
velkommen.

Alt blev
studeret nøje på
fabriksbesøget.

Der hænger stadig 'paroler' rundt
omkring på fabrikken, så man
ikke er i tvivl om, at dette er en
kommunistisk arbejdsplads.

Havnen i Shanghai.

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005
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Hele holdet klar til afgang.

Elevtur Danmark
- efterår 2005
Med dette års Elevtur Danmark blev der skrevet endnu et
kapitel til FUTs traditionsrige historie omkring elevture.
Turen var igen et godt eksempel på den gode blanding af
godt fagligt indhold kombineret med det sociale element
i FUT, hvor der på tværs i branchen blev knyttet nye
kontakter/venskaber deltagerne imellem.
Turen blev ikke den deltagersucces, som vi i FUT
havde forventet, set i forhold til turens første leveår,
2004. Dette kan skyldes
mange forskellige faktorer;
dog må vi nok sande, at
deltagerantallet ikke må
komme under de 15 elever,
som deltog i dette års tur.
Dels er der økonomien,
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vi hele tiden skal være
opmærksom på, dels er der
det sociale i at være en del
af en større gruppe, hvor
alle elever bidrager med
hver sit syn på hverdagen.
Her følger dagsberetninger skrevet af tre af turens
deltagere: Andreas Laut
Ibsen, Nadja Hübschmann
og Stefan Køhling.

Mandag den 31. oktober
Isover
15 forventningsfulde
FUTer mødtes på Fredericia banegård mandag den
31. oktober kl. 9.00, hvor
vi stod på bussen. Vores
chauffør Peter skulle sørge
for, at vi kom til rette sted
på rette tidspunkt. Og i første omgang gik turen mod

Saint-Gobain Isover A/S i
Vamdrup,
Det første, der faldt os i
øjnene var et skilt, hvorpå
der stod: 64 dage. Dette
undrede os. Forklaringen
på dette tal er, at det er 64
dage siden, de sidst har
haft en ulykke på fabrikken. Rekorden på 468 dage
er ret imponerende.
Derefter blev vi modtaget
på Saint-Gobain Isover A/S
af Allan Bendixen, Peter
Melgaard og Keld Pedersen. Vi startede med en
kort præsentation af virksomheden for derefter at
gå en tur gennem produktionen, hvor vi fulgte varen
fra råvare til færdigvare.
Efter endt rundvisning
fik vi lidt mere historie og
nogle nøgletal. Derefter
takkede vi mange gange for
de timer, de havde sat af til
at vise os rundt på fabrikken, samt den tid de brugte
på at fortælle os historien
bag virksomheden.

VELUX
Derefter satte vi kursen
mod nord for at finde
VELUX i Thyregod, hvor
vi blev modtaget af Jørgen
Jensen og Finn Arup.
Her startede vi med en
kort præsentation af virksomheden for derefter
at få en rundvisning på
fabrikken, som producerer
polyuretanvinduer. Det
var en meget spændende
gennemgang af de forskellige led på vejen til det
færdige vindue. Det er
tydeligt, at vejen gennem
produktionen er præget af,
at der ikke er nogen tilfældigheder - der er en plan
for ALT, hvad der kan ske,
uanset hvad vinduet kommer ud for gennem sin vej
til færdigt vindue. Det var
meget fascinerende.
...fortsættes side 28
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På besøg hos Vest-Wood.

Foredrag hos Isover.

WE LEAD.
WE LEARN.

WISA® for fremtiden.
At bygge er at skabe noget nyt. Man kan
sammenligne det med at nå højder, som
ingen før har nået. Produceret af de
bedste råvarer af UPM opfylder WISA®
træprodukter dine behov og forpligtelser
til kvalitet med respekt for fortiden og
med stærk focus på fremtiden.
www.upm-kymmene.com
www.wisa.com
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Besøg hos Rold Skov Savværk

fortsat fra side 26:

Efter endt gennemgang
af produktionen fortsatte
vi med historien om virksomheden, gennemgang
af produktprogrammet og
alt i den forbindelse, f.eks.
navne på de forskellige produkter osv.
Mandagens sidste punkt
var, at vi skulle indlogeres
på Danhostel i Randers. Vi
ankom lidt efter kl. 18, afleverede vores oppakning og
skyndte os ned for at indtage dagens første rigtige
måltid; det var godt nok
dejligt.
Vi var tidligere på dagen
blevet enige om, at vi skulle
ud og bowle om aftenen,
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så vi fandt byens ’bedste’
bowlersted.

Tirsdag den 1. november
Danogips
Hos Danogips i Hobro blev
vi modtaget af Flemming
Søndergaard, som er Danogips-konsulent i Nordjylland, og han stod så for en
gennemgang af virksomhedens historie.
Danogips er en del af
Knauf-gruppen - de producerer og forhandler forskellige varer, f.eks. gipsplader,
loftplader, kalk/cement,
fyldeprodukter, stålprofiler
og andet tilbehør til gipsprodukterne osv.

På fabrikken er der 20
mand på hver af de tre skiftehold ved gipspladeproduktionen, og i loftproduktionen er der 40 mand på
hvert skift. Hver dag kører
50 sættevogne ud fra Danogips i Hobro.
Gipsplader består af
naturprodukter og genbrugsprodukter. I Spanien
ejer gruppen selv en mine,
hvor der udvindes gips. For
at lave en plade: Gipsen
knuses og vandet trækkes
ud. Majsstivelse, sæbe og
glasfiber tilsættes, og dette
flydende produkt hældes
ud mellem to lag karton,
hvorefter det køres ind i en
ovn og hærdes. Vi fulgte

denne spændende forvandling til færdigt produkt.
Efter fabriksgennemgangen kom Jørgen Sloth Nielsen, som er teknisk chef,
og fortalte om de utallige
anvendelsesmuligheder for
gips og gipskonstruktioner.
Slutteligt indtog vi frokosten hos Danogips. Inden
turen gik videre mod Swedoor-Kilsgård i Løgstør.

Swedoor-Kilsgaard
Swedoor-Kilsgaard er en
del af Vest-Wood Gruppen,
som er Europas største
producent af dørløsninger
- og verdens tredjestørste.
Vi blev godt modtaget af
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005

Sørens Nør, som er konsulent i Nordjylland. Vi fik
en kort gennemgang af
virksomhedens historie, før
Søren detaljeret og meget
grundigt viste os rundt på
fabrikken og lageret.
Swedoor-Kilsgaard distribuerer indvendige døre
(fyldnings-, formpressede
og glatte døre) og udvendige døre fra det 45.000
m2 store anlæg, der også
producerer massive fyldningsdøre. I West-Wood
Gruppen er der i Danmark
750 ansatte.
Slutteligt bør det nævnes,
at Vest-Wood Gruppen lige
har modtaget Den Danske
Logistikpris 2005, og Løgstør-afdelingen har fået tildelt prisen for at være den
bedste læreplads inden for
snedkeruddannelsen.
Herfra gik turen videre
mod vandrehjemmet i
Viborg, hvor vi skulle overnatte.

Onsdag den 2. november
L. Hammerich & Co. /
Troldtekt
Vi ankom til L. Hammerich
& Co. lidt over kl. 9 og blev
modtaget af salgschef Hans
Peter Aarslev, salgskonsulent Kim Jespersgaard og
fabrikschef Bjarne Kristensen. Over morgenkaffen
fik vi så først gennemgået
historien bag virksomheden.
Etableringen af virksomheden fandt sted i 1935.
Det var egentlig et samarbejde mellem L. Hammerich og Hedeselskabet, der
lå til grund for opstarten.
Man modtog hos L. Hammerich træ fra Hedeselskabet – træ, som var hovedingrediensen i produktionen
af træbeton.
Virksomhedens vækst
var stigende indtil midten
af 70`erne, hvor en brand
medførte en nedgang i produktionen. Samtidig faldt
efterspørgslen efter træbeton, så man var nødsaget
til at foretage en strukturFUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005

ændring. Man byggede
en ny produktionshal og
koncentrerede sig udelukkende om træbeton. Fra
dette tidspunkt har organisationen udviklet sig til det,
vi alle kender i dag.
Herpå fulgte vi så produktionen af træbetonpladerne, fra det opskårne
løvtræ til færdigvaren. Formiddagens program blev
afrundet med en frokost,
inden turen gik videre.

Vi fandt Randers'
’bedste’ bowlersted - her
til venstre ses vores
chauffør Peter.

Rold Skov Savværk
Vi ankom til Rold Skov Savværks afdeling i Sabro først
på eftermiddagen, hvor
salgsdirektør Kaj Albertsen
og salgsleder Mogensen
Grum-Schwensen forestod
rundvisningen på anlægget.
Opstarten af Rold Skov
Savværk fandt – som navnet så fornemt indikerer
– sted i Rold skov omkring
slutningen af 1800-tallet.
Savværket er ejet af Lindenborg Gods og er delt i to
afdelinger, Arden og Sabro.
Her modtager man udelukkende træ fra danske
skove. Det er typisk nåletræ, der forarbejdes, dog
sker der også en mindre
forarbejdning af lærk hos
afdelingen i Arden.
I Sabro beskæftiger man
sig med afbarkning/skrælning af stokkene, hvorefter
det opskæres og eventuelt
høvles. Der produceres til
det danske marked, men
en stor del af produktionen
eksporteres, bl.a. til Irland.
Hovedparten af arbejdet er
maskinelt, men dog beskæftiger man omkring 85 medarbejdere.
Programmet blev rundet
af ved kaffebordet, hvor
vi også fik undervisning i
sorteringsreglerne for tømmeret.
Herefter fulgte så kun
køreturen tilbage mod Fredericia, inden årets Elevtur
Danmark var slut.
■
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Branchefolk i udlandet:

Fra Mors til Island
Holger Søe Jensen er for tiden bosiddende på Island, men han har
været lidt omkring, inden han landede på øen. Selvom der for tiden står
Flügger på visitkortet, har Holger gennem de sidste mange år haft en
meget stor berøringsflade med trælastbranchen. I det følgende kan du
læse om Holgers vej til Island…
Herefter fulgte fire
måneder i en isenkræmmer/smykke/legetøjsbutik.
Efter denne spændende
afstikker bød chancen sig
for at komme til trælastbranchen, da man i den
lokale trælast, Superbyg i
Nuuk, manglede en isenkræmmer. At det lige var
en isenkræmmer, man
manglede, kunne nu ikke
skræmme mig, da jeg jo var
bekendt med dette område
fra min læretid. Men inden
jeg havde set mig om, kom
der også mange andre
spændende og udfordrende områder, jeg skulle have
styr på.
Holger Søe Jensen,
branchemand på
Island.

Af Holger Søe Jensen
Vejen til Island har været
lang, selvom det ikke var
mit umiddelbare mål.
Det startede helt tilbage
i efteråret 1988, hvor jeg
som udlært farvehandler
i Brandt´s Byggecenter på
Mors ønskede at komme
ud og se verden. Overvejelserne var mange – men
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pludselig faldt det hele på
plads. Jeg kunne komme til
en Flügger franchise butik
i Grønland. Det havde jeg
bestemt ikke lige overvejet,
men jeg tog udfordringen
op. Så blot få dage efter
at jeg var udlært, tog jeg
den 5. september 1988 til
Nuuk, hvor det blev til godt
halvandet år i Nuuk Farvehandel.

En anden tid
Selv om det ikke føles som
længe siden, så var det i
en tid, hvor der ikke var så
meget med lagerstyring.
Der skulle jo disponeres til
ca. to måneder af gangen,
pga. den lange transporttid
med skib.
Men det er bare at tage
udfordringen op og gøre
sig umage - så vil mange
ting lykkes for én. Det er
en af mine grundholdninger. Ønsker man at udvikle
sig, skal opgaverne også
nok komme til én. Man
skal bare gribe chancen,
når den er der. I efteråret
1992 købte Danske Trælast
fire lokale grønlandske træ-

laster, som indtil da var ejet
af Hjemmestyret.
I januar 1993 fik jeg derfor den opgave at rejse til
Sisimiut for at få den lokale
tømmerhandel omprofileret og konverteret til Superbyg-konceptet. Her tilbragte jeg tre måneder, hvor jeg
som leder skulle sørge for
butikkens daglige drift.
Samtidig blev maling en
meget stor del af Superbygs
varesortiment, bl.a. fordi
der bruges utroligt meget
træ til facaderne på grønlandsk byggeri.

Hvordan er det?
Jeg er ofte blevet spurgt
om, hvordan det er at bo
i et andet land. Og derfor
husker jeg også med et smil
på læben, da jeg ankom til
Nuuk første gang. Da havde
jeg kun to papkasser og to
store kufferter med. Da jeg
otte år senere forlod Grønland, var det blevet til en
20 fods container. Det var
en imponerende og meget
lærerig tid.
Jagt og fiskeri var noget
af det, jeg virkelig holdt
af. I det hele taget brugte
jeg naturen meget i den
periode. Der er meget rig
mulighed for at opleve den
barske natur i Grønland.
Vi var nogle stykker, der
købte hver en andel i en
19 fods jolle, med hele 2 x
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005

40 HK motor. Det var sjovt.
Det lyder måske lidt vildt
med 80 HK bag på sådan
en jolle, men afstandene
er store, så der skal noget
power til.
Ski fik jeg aldrig lært at
stå på; derimod havde jeg
fornøjelsen af at køre på
snescooter. Jeg startede
med en Yamaha 440, så en
Polaris 650 og sluttede med
en Arctic Cat 900, som let
kommer på de 200 km/t.

Det sociale liv
En anden ting, som jeg har
værdsat meget, er det sociale liv, man bliver en del af.

For selvfølgelig kommer
man til at lære mange mennesker at kende, på tværs
af alle sociale lag. Hvis man
bare tør leve sig ind i dette,
er sådan et ophold meget
givtigt.
Det er selvfølgelig noget
anderledes end i Danmark
- men sådan er det jo, når
man er ude. Så stifter man
bekendskaber på en måde,
man måske ikke ville i Danmark. Samtidig er arbejdstiderne også noget andet.
En arbejdsuge kunne let
være på 55-65 timer. Det er
der selvfølgelig mange, der
rynker på næsen af, når de
hører det. Men sådan er

forholdene nu engang, når
man er ude.
Det gode ved alt dette er,
at man får lov til at foretage
sig ting, som ville kræve
en længere erfaring i Danmark. Derfor var der også
mange unge mennesker,
der hurtigt blev voksne, når
de først kom til Grønland.
Ansvaret blev hurtigt pålagt
én, og så var det jo bare
om at udføre arbejdet efter
bedste evne.
Men det gør sig jo også
gældende i resten af verden; tør man påtage sig et
ansvar, bliver det som regel
også respekteret af ens
chef. Man skal ikke altid

bare flyde med strømmen.
Selvfølgelig skal man være
enige om målet, men om
man skal drible til venstre
eller højre for at nå det, er
så op til dig.
I 1996 gik turen så tilbage til Danmark. Forinden
havde jeg i de sidste tre år
været byggemarkedschef i
Nuuk, samt rejsende sælger
af maling langs Grønlands
vestkyst. Det var nogle gode
år, som jeg lærte meget af.

Hjemme igen
I kraft af min erfaring fik
jeg job i Rødovre hos firma...fortsættes næste side

Spånplader
til ethvert
formål
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S
Fabriksvej 2, Pindstrup, DK - 8550 Ryomgaard
Tel.: 89 74 74 74, Fax: 89 74 75 76

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

Nyt spændende
sortiment til
væg, gulv og loft
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fortsat fra side 31:

et PP Mester Maling, som
er et datterselskab i Flügger-koncernen. Her var det
planen, at jeg hovedsageligt
skulle fokusere på salg til
Grønland og Island.
Det var godt igen at have
fast grund under fødderne!
Når lige man ser bort fra
de uger, hvor programmet
stod på eksportsalgsture
til Grønland og Færøerne.
Man skulle til at sætte sig
ind i helt nye udfordringer,
men nu var der jo kun en
arbejdsuge på 37 timer - så
det var jo næsten et halvdags job! Der skulle jo ske
noget hele tiden, og snart
syntes chefen, at jeg også
skulle overtage jobbet som
butikschef.
Da man i koncernen
ønskede at samle al eksport
i én afdeling, kom jeg til
Flügger Export i 2002. Her
gjaldt det ligeledes salg til
de nordatlantiske lande,
men samtidig også lidt til

Holger Søe Jensen
ses her på snescooter
i Grønland.

nogle af landene i Østeuropa.

Island
I december 2004 købte
Flügger virksomheden
Harpa Sjöfn på Island. Firmaet har egen produktion
af maling og syv butikker.
Da jeg blev spurgt, om
det var noget for mig at
rejse op og få Flügger-konceptet implementeret – ja,
så tøvede jeg ikke så længe.

Derfor er jeg nu markedschef på Island.
Nu er jeg single, og det
gør det selvfølgelig noget
nemmere. Men jeg har set
mange familier, der fungerer godt, selvom de er rejst
ud i den store verden. Det
er i hvert fald ikke nogen
hindring.
Når man bor i et andet
land, skal man prøve at forstå og leve som borgerne i
det land. Være fleksibel og
med åbent sind tage imod,
hvad det pågældende land

tilbyder én. Det er én af
de ting, jeg altid fortæller
andre, når de spørger til,
hvordan man bedst kommer til at forstå det land,
man nu bor i.
Jeg kan kun anbefale, at
man tager ud, for jeg er af
den overbevisning, at man
bliver et mere nuanceret
menneske. Det har helt
klart udviklet og styrket mig
meget.
Så det er bare med at
komme af sted!
■

Vil du være på forkant?
- tilmeld dig
FUTs nyhedsbrev
og modtag nyt
om foreningens
arrangementer, nye
tiltag etc. direkte
på din email

www.fut.dk
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TAK...
...for fire
fantastiske år!
Det er jo altid trist at
skulle stoppe med noget,
som man er glad for.
Men tiden er kommet,
hvor jeg giver plads til
nye øjne i bestyrelsen.
Desuden mener jeg, at
det er sundt og givtigt, at
vores forening løbende
får nye impulser ved ”at
lade sig udskifte” efter
tre til fem år.
Arbejdet i FUTs bestyrelse er noget, som man
ikke får mulighed for i sit
daglige arbejde. Derfor
kan jeg se tilbage på fire
år med udfordringer,
såsom faglige arrangementer, faglige rejser og
ikke mindst PR-arbejdet,
som jeg jo har været
involveret i gennem alle
årene. Det har været
umådeligt spændende.
Her en stor tak til Odsgard for et rigtig godt
samarbejde.
Gennem FUT-arbejdet skaber man utroligt
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Nyt fra sekretariatet
Jeg vil starte med at sige
velkommen til de mange
nye medlemmer, FUT
har fået her i efteråret.
Og vi håber naturligvis
på at se alle de nye – og
selvfølgelig alle de trofaste – medlemmer til så
mange arrangementer
som muligt i vinteren og
forårets løb.
Sekretariatet står som
altid klar til at svare på
spørgsmål vedrørende
arrangementer, kontingent, medlemskab eller
FUT generelt. Bare ring!
Og husk, at for at kunne
give jer den bedste
medlemsservice, bedes I
oplyse, at I ringer angående FUT.
Og så en lille bøn:
Husk at melde adresse-

ændring til FUT. Vi får
mange blade retur, hver
gang vi udsender et nyt
FUT-blad. Mange af jer
har betalt jeres kontingent, men da vi ikke ved,
hvor I er flyttet hen, kan
vi ikke eftersende bladet.
Sidst, men ikke mindst,
tak for samarbejdet i
årets løb – og god jul til
alle FUT-medlemmer!
Marianne Mouritzen.

mange gode kontakter
til medlemmer, trælastforretninger, leverandører og ikke mindst til
bestyrelsen. Tak til alle.
Såvel erfaringerne fra
arbejdet, samt alle de
gode bekendtskaber og
venskaber kan jeg bruge
til evig tid.

Bak op!
Til sidst vil jeg ønske den
nye bestyrelse alt held og
lykke fremover. Bestyrelsen er mere end nogensinde blevet et rigtig godt
team. Alle bidrager i stor
stil med deres til, at foreningen bliver attraktiv
for vores medlemmer.
Så kære medlemmer
og samarbejdspartnere:
bak op omkring foreningen og dermed bestyrelsen - det vil jeg gøre som
aktivt FUT-medlem.
Johan Juul Larsen

Ny mand i
FUTs bestyrelse
På generalforsamlingen
den 5. november blev
Anders Bilstrup, Kolding,
indvalgt i FUTs bestyrelse.
Vi har bedt ham skrive en
kort præsentation:
Jeg er 28 år gammel og
udlært tømmerhandler hos
Grønborg Tømmerhandel
a/s i Kolding, hvor jeg efter
uddannelsen arbejdede som
intern sælger i et par år.

Anders Bilstrup
– ny mand i
FUTs bestyrelse.

Derefter rejste jeg til
USA, hvor jeg boede i et
år. Så gik turen tilbage til
Grønborg, hvor jeg var på
lageret i ca. seks måneder.
Efterfølgende var jeg i en
kort periode ansat i byggemarkedet, inden jeg blev
ansat som ’farende svend’”
hos In-wood A/S, hvor jeg
nu har været i knap tre år.
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Tema-aften:

Branddøre og betydningen af
den kommende CEN 1634 norm
I samarbejde med NCM
Core A/S arrangerer FUT
onsdag den 8. februar 2006
en aften om branddøre og
betydningen af den kommende fælleseuropæiske
CEN 1634 standard.
NCM Core A/S er etableret i 2004. Firmaet ligger
i Vester Hassing nord for
Limfjorden og har specialiseret sig i højt forædlede
letvægts-produkter indenfor brandsikring.
NCM Core A/S producerer SkamoCore branddøre og LiteCore marine
paneler.
Denne aften vil der være
fokus på branddøre. NCM
Core A/S kan levere ultralette BD30, BD60 og BD90
døre, som vejer markant
mindre end de traditionelle branddøre, som er på
markedet i dag.
Der er tale om et nyt koncept, idet dørene er produceret med en trækarm
og for- og bagside med

eukalyptus hårde plader
eller MDF. Det nye og revolutionerende er, at kernen
er af kalciumsilikat, som er
et meget let, ubrandbart og
formstabilt materiale.
Branddørene opfylder DS
1051, 2, ISO 3008 og ikke
mindst den nye CEN 1634
norm, som om få år vil
være den eneste standard
for branddøre i Europa.

NCM Core A/S er sandsynligvis den første fabrik i
Europa, som har fået sine
produkter godkendt efter
denne standard.
Så hvis du har lyst til at
vide mere om branddøre
generelt, og også gerne vil
snuse til hvad fremtiden
bringer, er der lagt op til
et par spændende timer på
denne aften.

Velkomst ved dir. Poul Møller og dir. Anette Stagstrup.
Let traktement.

Kl. 18.30:

Præsentation af NCM Core A/S, herunder:
• Idégrundlag
• Information om kalciumsilikat
• Ultra lette branddøre
• Marinepaneler
• Rundvisning på fabrikken

Kl. 20.00:

Kaffe med kage

Kl. 20.15:

Information om de fælleseuropæiske
CEN normer, herunder:
• Baggrunden for CEN normerne
• CEN 1634
• Hvordan tester man en branddør?
• Hvad skal man vide om branddøre?
• Regler for montering af branddøre

Kl. 21.00:

Afslutning

NCM Core A/S
Industrivej 12
Vester Hassing
9310 Vodskov
Onsdag den 8. februar 2006
kl. 18.00-21.00

MÅLGRUPPE
Alle aktive FUT-medlemmer, som
ønsker at vide mere om branddøre og
de nye EU-normer.

PRIS
Arrangementet er gratis.

INFORMATION

PROGRAM
Kl. 18.00:

STED OG DATO

Michael Levorsen, tlf. 27 12 72 99.
www.ncm-as.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i tema-aften
om branddøre, onsdag
den 8. februar 2006.

Tema-aften om branddøre
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 16. JANUAR 2006!
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ANNONCØR-HOLDET BAG FUT-BLADET!

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

- nøglen til en branche -

TRÆLASTHANDLERUNIONEN

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra mandag den 5. december 2005 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter.
Sidste frist for svar er mandag den 9. januar 2006.
I sidste omgang af konkurrencen blev vinderne af hver 4 biografbilletter:
Bent Sigvardt
8381 Tilst
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2005

Søren Storgaard Jensen
7100 Vejle

Dennis Bach Olesen
9000 Aalborg
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Magasinpost -

B

FUT
c/o Trælasthandlerunionen
Egebækgård, Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring
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FUT-år!
jul og et godt

ARRANGEMENT

Temaaften om branddøre

DATO

DEADLINE

KONTAKT

08.02.2006

16.01.2006

MIchael Levorsen
Tlf. 27 12 72 99

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

• Golfarrangement
• DR-Byen
• FUT-konference 2006
• Elevtur Sverige 2006
• Byggeteknisk uddannelse
• Nye energibestemmelser 2006
• Gulvvarme
• Elev event 2006
• Trædag/havnedag

Ansvarshavende redaktør: Søren Anthonsen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.900 eks.

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -

