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Kære medlem!

FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Velkommen tilbage fra sommerferie.
Søren Bendix
Overophedning – temperaturer på over 30 grader, flaskehalse – bilkøer på de
tyske motorveje, manglende arbejdskraft – ventetid ved isboden: alt sammen
noget, som vi alle måtte forholde os til i sommervarmen. Der er også fuld tryk
på kedlerne i vores egen branche. Desværre har det den ærgerlige konsekvens,
at vi oplever de samme symptomer som i sommerferien 2005: Ordrebøgerne er
fulde, det er svært at skaffe håndværkere, og levering af byggematerialer har i
mange situationer lange udsigter.

Formand

Desværre har vi måttet aflyse arrangementet ”Rock the Boat”, som var et arrangement for de unge i vores branche. Baggrunden for arrangementet var at give
de unge indsigt i, hvilke muligheder trælastbranchen kan tilbyde efter afsluttet
elevtid. Blandt andet havde vi aftaler med HR-partnere fra Stark og Ditas, som
skulle fortælle de unge om mulighederne, lige som vi havde hyret Mark Strudal
som inspirator. Vi modtog imidlertid kun ganske få tilmeldinger, og det er rigtig
ærgerligt!

Sogneskellet 34
8732 Hovedgård
Tlf. 20 10 25 61
cwp@fut.dk

Der er bærende kræfter i branchen, som laver PR-videomateriale til internettet,
som branchen kan bruge på handelsskoler og lignende, netop for, at vi alle kan
stå stærkere i kampen om at tiltrække de unge. I forlængelse af disse anstrengelser kan jeg godt undre mig over, at eleverne ikke af deres arbejdesgivere direkte
bliver opfordret til at deltage i et arrangement som Rock the Boat - lige som jeg
slet ikke forstår arbejdsgivere (og dem var der en del af!) som krævede af deres
unge ansatte, at de selv skulle betale for transporten samt bruge en feriedag, hvis
de ville deltage i arrangementet.
Måske er der bare for travlt – men det hjælper under ingen omstændigheder
branchen i det lange løb. Hvis ikke vi alle sammen hjælpes ad, kan vi aldrig
vinde kampen om at tiltrække de unge.
Men vi kan da glæde os over, at vi får et rigtig godt og travlt efterår.
Og så blev Stark solgt til engelske Wolseley for 15 mia. kr. De nye ejere har store
forventninger og krav til vækst og indtjening. Det bliver spændende at følge den
videre udvikling. Ligesom det bliver spændende at følge sammenlægning af
Råd & Dåd og Byggekram i Ditas. Kommer vi i samme ombæring til at se en
mere centralstyret indkøbspolitik i den frivillige kæde?
Der er mange spændende og ubesvarede spørgsmål – hvem siger, at vores branche er kedelig? Men vi skal bruge mange unge mennesker..!!
Husk i øvrigt FUT-konferencen 21.-23. september – ”Pris fremtiden - eller fremtidens pris!”. Deltag og få et bud på fremtiden fra en række branchefolk.
Søren Bendix
formand
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FUT-Stafetten 2006:

En tømmerhandler
springer ud!
Denne udgave af FUT-stafetten udformer sig
lidt anderledes. FUT har nemlig talt med en
tømmerhandler, som er sprunget ud. Har taget
springet og er startet for sig selv.
Her er en lille beretning fra en modig
mand, som fortæller
om, hvordan han
har oplevet det at
starte op selv, og
hvad dette har indebåret.
Ole Holse er ung
mand på 32 år. Har
det meste af sit voksne liv solgt byggematerialer og vejledt i
disse, som mange af
os til dagligt gør.
Men som Ole
siger, – jeg måtte
leve min fantasi og
lyst ud, og netop
starte min egen
virksomhed. Den
etablerede jeg så for
to-et-halvt år siden,
sideløbende med at
jeg stadig var ansat
som almindelig
lønmodtager hos
ANCO i Herlev.
Det var selvfølgelig forbundet med
mange tanker selv at
skulle starte op, men
jeg har ikke fortrudt
det et øjeblik. Dog
var der mange hensyn at tage, da jeg
jo for en tid besad
en dobbeltrolle som
både tømmerhand-

ler og leverandør.
Men denne rolle er
jeg helt ude af nu,
fortæller Ole, der nu
er gået 100% på fuld
tid i sin egen virksomhed.

Drømmen har altid
været der
Drømmen om egen
virksomhed har
egentlig ikke altid
været der – men da
jeg af en god ven fik
præsenteret nogle
gulve, som han
havde taget med
fra Kina, blev mine
tanker om dette
æmdret markant.
At det så lige skulle
være bambusgulve
fra Kina, som min
kommende makker Christian Wibro
kom med, ja det var
nok bare en tilfældighed.
Nu er vi to personer, der tager os af
denne lille virksomhed. Det er hårdt,
men godt. Og opgaverne er fint fordelt.
Det med rollefordelingen var heldigvis
noget, vi tog fat om
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fra starten, så der
ikke var nogen tvivl
om, hvem der skulle
hvad, og det har
kørt fint.
Men jeg kommer
ikke uden om, at det
er hårdt. Det har
jeg heller ikke været
i tvivl om på noget
tidspunkt. At jeg
muligvis selv skal stå
og tømme containere har ikke afskrækket mig endnu, smiler Ole. Det gøres i
weekenden og om
aftenen, når salgsarbejdet er omme.
I starten var der
lidt skepsis fra venner og få kolleger
– og det kan jeg
såmænd godt forstå,
når jeg som tidligere
nævnt besad en dobbeltrolle. Og hvor
ville jeg nu lægge
mit engagement?
Men opbakningen
omkring mit projekt
kan jeg ikke klage
over.
Alt i alt har det at
skifte fra tømmerhandler til selvstændig været forbundet med meget få
problemer. Jeg har

holdt ved, at alt mit
salg skal gå gennem
tømmerhandlen,
for det har jeg altid
holdt på. Dette er så
uanset, om det er til
fru Madsen eller en
stor byggesag.

Ikke helt ligetil med
kineserne
Jeg har indtil videre
været så heldig,
at mund-til-mund
metoden har fungeret og udbredt
kendskabet til vort
produkt. Så de store
udgifter til reklame
har vi ikke afholdt
endnu, og det håber
vi selvfølgelig vil holde ved. For udgifter
i en så ny forretning
er der mange af.
Men som alle
ved, så kræver det
jo udvikling og
tilpasning. Derfor
går turen en gang
imellem til Kina for
at vedligeholde den
gode kvalitetskontrol, vi kører derude.
Og jeg indrømmer da gerne, at det
ikke har været uden
”knaster” at starte

en produktion op.
Kineserne ser ikke
altid det, som vi i
Europa ser. Lakken
skal jo helst være
mat, og limen skal
opfylde de internationale lovkrav. Og
gulvbrædderne skal
helst være lige! Jo,
der er mange ting at
tage hensyn til.
Men det er lykkedes, med megen
opmærksomhed og
fokus på netop disse
ting.
Og dog. Hvis det
kommer så vidt,
at vores kinesiske
samarbejdspartner
skulle komme til at
skylde os en kreditnota – ja, så får vi
den i brædder! Og
dette er ikke til at
komme uden om.
Der kommer ingen
kontanter retur.
Det kan til tider
være lidt forunderligt at gøre forretning i Kina. Men det
er det hele værd!
Ole Holse.
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Spændende
medlemsundersøgelse

!

I uge 26 blev der gennemført en holdningsundersøgelse
blandt vores medlemmer. Junior Consult har stået for den
praktiske del af undersøgelsen med telefoninterviews og
databehandling. Personerne i undersøgelsen er tilfældigt
udtrukket fra foreningens medlemsdatabase.
TAK til alle jer som deltog.
Der er fremkommet mange
spændende og nyttige
oplysninger, som vi i bestyrelsen kan arbejde videre
med. På den måde sikrer vi,
at vi hele tiden kan tilbyde
medlemmerne i FUT så
interessante blade og tilbud
som muligt.

I undersøgelsen har vi
ønsket at få belyst medlemmernes holdning til vores
arrangementer, til FUT-bladet, til hjemmesiden samt
få generelle oplysninger
om medlemskabet.
Her følger nogle faktuelle oplysninger fra Junior
Consults rapport:

?
Aldersfordelingen i
foreningen er skæv.
Der er flere og flere
medlemmer med
stigende alder.
Således er 38%
af foreningens
medlemmer i
aldersgruppen fra 51
år og ældre.

FUTs
hje
de unge mmeside bruge
s
. 80% af
medlem primært af
m
er
aldrig be
søgt hje ne over 31 år ha
mmesid
r
en.

Vores forening består næsten udelukkende af
mænd, da vi kun har 5% kvindelige medlemmer.

72% af
at i
er er ans
m
m
e
l
d
ens me
forening tømmerhandel.
en

47% af medlemmerne har personaleansvar.

Langt
es
len af vor meldt i
e
d
e
t
s
r
ø
t
d
s
er ikke in
)
%
7
7
(
r
e
medlemm ”pr. automatik”.
FUT

Knap 50% svarer, at
den primære grund
til medlemskab er
FUT bladet.

Godt 30% svarer,
at de er medlem
primært på grund af
arrangementerne.

Der er stor tilfredshed med FUT bladet.
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Medlem
m
mener ik erne
ke
forening , at
arrangem ens
er uinter enterne
ess
ligesom ante,
ikke find de
arrangem er, at
kun hen enterne
vend
til eleve er sig
rne.

Opdatering af medlemsoplysninger
For at få opdateret de
forskellige data i FUTs
medlemskartotek, vil der
på et senere tidspunkt blive
udsendt et kort, så I får
mulighed for at se og evt.
rette de oplysninger, vi har.
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DECRA®

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
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Varme FUTer

STED OG DATO
Tirsdag den 3. oktober 2006
kl. 17.00:
Junckers Industrier A/S
Værftsvej, 4600 Køge

– et arrangement om gulvvarme!
FUT har i samarbejde med
de to førende producenter
af henholdsvis vand- og
elopvarmede gulvvarmesystemer i Danmark - Uponor
Wirsbo A/S og Devi A/S
- arrangeret en temaaften
omkring gulvvarme.
Er du også i tvivl om,
hvordan du laver et gulvvarmesystem, når der er en
strøkonstruktion? Hvad er
kravene til fremløbstemperaturen og overfladetemperatur på gulvet, eller
hvordan er det nu med varmefordelingsplader? Hvor
mange Watt skal elvarmesystemet være på – eller hvor
stor diameter skal varmeslagerne have? Disse og mange andre tekniske detaljer
omkring produkterne og
de forskellige gulvkonstruktioner vil blive belyst på
disse to tema-aftener.
Tema-aftenerne bliver
afholdt hos henholdsvis
Junckers Industrier A/S,
Køge, og Hørning Parket

Onsdag den 4. oktober 2006
kl. 17.00:
Hørning Parket
Sylbækvej 10, 8230 Åbyhøj

i Åbyhøj, så der bliver
også rig mulighed for at
høre gulvproducenternes
mening og holdninger til
gulvvarme.
Vil du være fagligt klædt
på til at kunne klare alle
spørgsmålene omkring
gulvvarme i den kommende fyringssæson, så
skal du tilmelde dig denne
temaaften.

MÅLGRUPPE
FUT-medlemmer, som ønsker at få en
bedre forståelse omkring gulvvarme.

FORMÅL
Efter denne aften vil du kunne svare
på alle spørgsmål omkring kombinationen trægulve og gulvvarme.

PROGRAM
Kl. 17.00-17.15 Velkomst.
Kl. 17.15-17.45 Let frokost (sandwich og sodavand).

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING

Kl. 17.45-18.15 Kort præsentation af vært
(Junckers/Hørning).

Senest 20. september 2006

Kl. 18.15-19.15 Produktgennemgang af Devi.

INFORMATION

Kl. 19.15-19.30 Kaffe og småkager.

Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14

Kl. 19.30-20.30 Produktgennemgang af
Uponor Wirsbo.
Kl. 20.30-21.00 Generel spørgerunde til gulvvarmeog trægulvsproducenter.
Kl. 21.00

Farvel og tak for dag.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i temaaften om
gulvvarme (sæt X):
❏ 03.10.2006 hos
Junckers Industrier,
Køge
❏ 04.10.2006 hos
Hørning Parket,
Åbyhøj
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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Temaaften om gulvvarme
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 20. SEPTEMBER 2006!
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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

Her er mere fritid

Mere fritid med ...

 Minimalt vedligehold
 Nemt at montere og tilpasse
 Stærk og holdbar

ivarplank® er en planke
som er fremstillet af ﬁberarmeret cement med
synlig åreaftegning i
overﬂaden der gør, at det
til forveksling ligner rigtigt
træ og for at opnå et naturligt resultat anvendes
hele 6 forskellige strukturer i produktionen.
ivarplank® kan anvendes
som udvendig facadebeklædning på alle former
for byggerier, hvad enten
det gælder nybyggeri eller renovering. Herudover er plankerne ideelle
som vindskeder samt til
beklædning af udhæng,
stern og gavl.

Hv

ivarplank® kan modstå
selv de skrappeste vejrforhold.
Klik ind og se nærmere
på www.ivarplank.dk for
mere info.
Er der yderligere spørgsmål er du velkommen til
at ring på telefon 7366
1999 og få oplyst den
nærmeste
forhandler
eller spørg efter en af
vores konsulenter.
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 Flot struktur
 Brandsikkert materiale
 Mange løsninger
 Fås i 10 ﬂotte farver
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Hvad for en ting?

Tillid – roden til
al samhandel
FUT har været på handelshøjskolen, hvor der forskes
i mange forskellige ting - også i ting, som vi til daglig
omgiver os med. Begrebet tillid er der således skrevet
en hel del om, og vi har her bedt ophavsmanden
Anders Bordum nedfælde et par ord om emnet.
At fjerne grundlaget for
tillid mellem mennesker
er som at fælde uden at
plante nyt. Ligeså fundamentalt som frøet er for
træet, sådan er det med tillid mellem mennesker, der
skal handle sammen. Tillid
skal skabes og som skoven
hele tiden vedligeholdes og
genskabes.
Tillid er afgørende, når
mennesker handler sammen og skal handle med
hinanden. Hvis ikke man
har tillid til sælgeren, føler
man som kunde ikke at
handlen er god. Det ved
sælgeren og giver ofte gratis gode råd og deler sin
viden. Sælgeren kan give
et godt tilbud eller putte
noget ekstra i posen, når
det er vigtigt, at kunden
kommer igen. Selv et smil
- eller autoritet understøttet
af kitler og fagudtryk - kan
gøre en forskel. Ved at give
noget i relationen skabes
kundens tillid.

Tillid smuldrer hurtigt
Brugtbilforhandlere har et
særligt dårligt rygte, fordi
de typisk er gode sælgere,
og fordi brugte biler ofte
før eller siden kræver dyre
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værkstedsbesøg. Den tillid,
som brugtvognssælgere
opbygger omkring handlen, smuldrer første gang
bilen går i stykker. Kunden
kommer i tanke om sælgerens rosende ord om bilens
stand, tænker på sælgerens
ord og ser den modstrid,
de har med virkeligheden.
Modstrid og for store
afstande mellem tale,
handlinger og virkelighed eroderer tillid. Tillid
ophæves, når sandheden
om virkeligheden fjernes,
når normer brydes, og når
oprigtigheden og viljen til
at gøre det man siger, ikke
er til stede. Men vigtigst af
alt trues tilliden, når der i
relationer ikke gives noget
tilbage, når strømmene af

bidrag og belønning bliver
for uligevægtige.

Alt bygger på tillid
Både vores samfund og
vores marked bygger
grundlæggende på tillid mellem mennesker.
I Danmark kan vi frit gå
gennem hovedstaden midt
om natten, uden at være i
fare eller føle os i fare. Det
gælder ikke i USA eller i
Afrika. Hvad ville det ikke
koste, hvis borgmesteren
i Washington besluttede
at gøre byen tillidssikret?
Jeg tror ikke, at budgettet
kunne dække en ambition
om at gøre byen sikker som
eksempelvis København.
Når vi kan have et fol-

kestyre og demokratiske
institutioner til at regulere
det offentlige rum, skyldes
det tillid til både strukturer,
institutioner og de kulturer,
vi over lang tid har opbygget. Historien i både USSR
og Irak viser som bekendt,
at man ikke bare kan
beslutte, at et samfund nu
er demokratisk. Det kræver
mere end blot folkevalgte
forsamlinger og flertalsstyre. Det kræver en kultur,
som alle har grundlæggende tillid til.
Markedet og hele vores
økonomi bygger på tillid.
Tillid til sikkerheden, til
pengemediet og til hinandens forpligtelse og moral.
Historisk set har menneskerettigheder, søfartsregler
og internationale love ofte
en baggrund i at markedet
kun kan fungere, hvis handelsfolk kan føle sig rimelig
sikre og kan handle med liv
og lemmer i behold.
Megen lovgivning har sit
egentlige grundlag derved,
at den gør det muligt at
handle og skabe et marked,

Anders Bordum er cand scient pol, Ph.D.
Som lektor på Copenhagen Business School er han
ophavsmand til en række artikler og en antologi om
tillid. Sammen med en kollega skrev han bogen ”Strategisk Ledelseskommunikation”, der blev udråbt til 2005’s
bedste danske managementbog i Jyllands-Posten og
blandt de femten bedste i Børsen.
Anders Bordum & Jacob Holm Hansen (2005): Strategisk Ledelseskommunikation – Erhvervslivets ledelse
med visioner, missioner og værdier. København: DJØF
Forlag. 420 Sider. Bogen kan bestilles på internettet:
http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757413444
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hvor
mennesker, der
har noget at købe og
sælge, kan mødes. Hvis det
er farligt at udbyde en vare,
lægges der en risikofaktor
oven i prisen. Markedet
forudsætter sikkerhed, og
sikkerhed forudsætter tillid. Et lovgrundlag kan
sikre nogen tillid, men
det meste skal opbygges
mellem mennesker, der
handler sammen. Sådan er
det også med forsikringer
og kontrakter. De træder
til der, hvor tilliden svigter.
Men tilliden er det grundlæggende.

Tillid en forudsætning
Historisk set har vi ikke
altid brugt penge som
værdibærende medie. Den
danske krones historie viser
mange udsving og tillidskriser, hvor pengene blev
praktisk talt værdiløse. Det
har taget lang tid at skabe
den tillid til pengemediet,
som kræves, for at det fungerer og letter samhandlen.
Den abstraktion, der skulle
til for at frigøre pengene
fra værdibærende materialer som guld og sølv, og
den abstraktion, der skulle
til for at gøre pengene til
papirsedler og senere til
digitale tal, som vi kender
det fra betalingskort, har
været en lang historisk proces. En proces, der handlede om at opbygge tilliden
til pengene, for at markedet lettere kunne fungere.
Det er unægtelig lettere
at have et dankort og nogle
pengesedler i baglommen, end tre høns og et
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2006

ræveskind. Selv om
vi i dag har tillid til både
kreditkort og selvskrevne
checks, udløser pengekriser stadig højere priser på
guld og værdibærende ting.
Selve markedets struktur
bygger på tillid. Ligesom
markedets funktioner, der
hvor mennesker mødes.
Her er tilliden dagligt
noget, som er en forudsætning, noget som skabes og
noget som plejes og eventuelt genopbygges. Modstrid,
falskhed, normbrud og
forpligtelsesbrud skaber tillidskriser – små som store.
På en måde er der lighedstræk mellem trævarebranchen og tillidsfænomenet. På alle niveauer er
det vigtigt for tilliden, at
man lever op til det, man
siger, holder sine løfter og
forpligter sig på at gøre
det, man siger. Det er vigtigt, at man ikke bryder de
gældende normer og regler. Det er vigtigt, at man
holder sig til sandheden,
fordi afsløringen i en løgn
altid peger tilbage på den,
som tog løgnen i sin mund,
med tillidssvigt til følge.
Modstrid gør i sig selv det
umuligt at leve fuldt op til
forventningerne om sandhed, rigtighed, og oprigtighed.
Ligesom skoven er en forudsætning for trælastbranchen, er tillid en forudsætning. En tillid der skal
plantes, plejes, vokse, og
genskabes, hvis den forsvinder. Selv om fokus ofte er
på frugten af arbejdet, betyder rødderne og grundlaget, der ikke er i fokus, ofte
mere end man tror.
Tag tid til at tænke over
tillid!
■

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..!
www.dansketernit.dk
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STED OG DATO

Vin-interesseret – så er det nu:

Torsdag den 28. september 2006
kl. 17.30-21.30

Dansk Vincenter
byder FUT indenfor

Dansk Vincenter
Byvej 55, Avedøre Landsby
2650 Hvidovre

MÅLGRUPPE
Alle FUT-medlemmer.

PRIS
Arrangementet er gratis.

Den danske ”vinsæson” nærmer sig med hastige skridt
sin afslutning, og det betyder, at denne sæsons druer
skal plukkes og gøres klar til videre produktion.
FUT er den 28. september
vært ved et spændende og
utraditionelt arrangement
hos Dansk Vincenter i
Avedøre. Vi vil på denne
aften bl.a. blive guidet
igennem det store markområde indeholdende de
omkring 10.000 vinstokke,
videre igennem processen
til vinen ender i flasken og
sælges under det det verdenskendte navn NORDLUND.
Herudover vises en
kort præsentationsvideo

omkring stedets historie,
ligesom vi selvfølgelig skal
gennem den obligatoriske
smagning af husets vin.
Jens Michael Gundersen
– navnet genkendes måske
af mange vinkendere
samt som medvirkende i
adskillige tv-udsendelser
omkring vin – er manden,
der tilbage i 1993 startede
vinavlen på dette sted. Med
sin forsøgsvingård lagde
han grundstenen til den
succeshistorie, som vi kender i dag. Dog skulle der

TILMELDING
Senest 15. september 2006

INFORMATION

gå yderligere seks år, før
Danmark skulle få sin første kommercielle vingård
– helt præcist i 1999.

Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14
Claus Wiuff, tlf. 20 10 25 61

Gratis buffet
Arrangementet afsluttes
med en buffet i vincentrets
lokaler.
Det er gratis at deltage i
dette arrangement – dog
kan der max. deltage 20
personer, så hurtig tilmelding anbefales.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i vinarrangementet hos Dansk Vincenter i Hvidovre torsdag den 28. september
2006.

Vinarrangement
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 15. SEPTEMBER 2006!
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50+

50+ branchefrokost
Lørdag den 20. maj var der 65 fremmødte
deltagere til branchefrokost for 50+ i Hansens
Gamle Familiehave på Frederiksberg.

Meget flot med de mange
deltagere, som havde taget
turen fra Jylland.
Vi har fået mange positive tilkendegivelser omkring
afholdelsen af dette arrangement. Ligeså hørte vi
mange suk fra folk, som
desværre var forhindret i at
deltage på dagen.
Men til jer alle sammen
kan vi allerede nu garantere, at arrangementet vil
blive gentaget i 2008.
Arrangementet forløb
uden problemer. Næste
gang skal vi bare huske at
lave navneskilte – der var jo
deltagere, som ikke havde
set hinanden i mere end
30 år. Alligevel gik der ikke
lang tid, førend snakken
gik lystigt blandt alle deltagerne.
Der kom mange spændende historier og beretninger, lige fra rejsebeskrivelser fra Sverige til
fortællinger om, hvordan

branchen og foreningen
FUT var i gamle dage.
For at disse historier ikke
skal gå tabt, og for at fortælle den yngre generation
lidt om, hvordan branchen
tidligere var, opfordrede vi
i FUT deltagerne at skrive
til FUT-bladet.

Samtidig synes vi, at det
gør vores medlemsblad
endnu mere spændende at
læse.
Redaktionen har fra
Hans Meredin modtaget
en spændende beskrivelse,
som kan læses på de følgende sider.
Afslutningsvis vil jeg
gerne takke de tre øvrige
tovholdere på 50+ arrangementet – Palle Thomsen,
TUN, Jens Kruuse og Peter
Odsgard – for et godt samarbejde.

FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2006

Søren Bendix
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Indlæg fra en aktiv
FUT-mand
FUT har modtaget dette
indlæg fra Hans Meredin
Petersen, som har ønsket at
fortælle lidt fra en svunden
tid – bl.a. om sin elevtid.
Jeg kom i lære tilbage i
1938, og det var såmænd
min far, som havde arrangeret det. Den 1. april
skulle jeg starte hos Otto
Bønnelycke i Roskilde. Og
så var det jo bestemt. Jeg
skulle rejse helt fra Kalundborg, hvor min far havde
egen tømmerhandel.

Vi stod fire år i lære
dengang. Lærekontrakter
var der ikke noget der hed
– og lønnen var kr. 50 om
måneden, stigende med kr.
25 om året.
Bønnelycke var meget
anerkendt inden for branchen, og de uddannede
mange elever. Men i de fire

Hans Meredin anno 1938, da han kom i tømmerhandlerlære.
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år jeg stod i lære, tilbragte
jeg kun et halvt år på kontoret. Vi blev ikke indviet i
almindeligt kontorarbejde
- men vi tilbragte megen tid
med almindelige arbejdsmandjobs. Vi var to lærlinge - Ole Høeg Hagen var
startet et halvt års tid før
mig.

Weekend?
Weekender var dengang
i 1938 et helt nyt begreb.
Arbejdstiden var for os elever 57 timer inkl. lørdage.
De første to år gik vi på
handelsskole efter arbejdstid indtil kl. 20.00 om
aftenen, derpå hjem og
lave lektier. Det var hårdt
at komme på skolebænken
om aftenen, og det hændte,
at man faldt i søvn. Men jeg
opnåede da et smukt MG
til min eksamen – så helt
slemt var det da ikke.
Når jeg sådan tænker
tilbage på, hvordan vi lærlinge blev behandlet - så
vil jeg faktisk kalde det
udnyttet i dag. Om vinteren gik meget af vores tid
med at feje og skovle sne,
så brædderne ikke skulle
tage skade. Men sådan har
tiderne jo i dag ændret sig
til det bedre.
Enkelte opgaver husker
jeg med gru. F.eks. havde vi
ulæsket stenkalk liggende
løst i et aflukket rum, og
når der skulle ekspederes
kalk, skulle det håndlæsses
i jutesække à 50 kilo. Det
støvede, lugtede og sved
i øjne og næse, så man
næsten ikke kunne ånde.
Endvidere handlede vi med
saltsyre, som blev opbevaret
i glasballoner à 50 liter, og

det skulle ofte ekspederes
over i træspande à 10 kilo.
Og som nogen sikkert kan
regne ud, spildte man selvfølgelig engang imellem,
både på tøj og sko. Og det
skulle vi jo selv betale!

14 dages ferie
Men tiden gik, og det blev
sommer. Vi havde 14 dages
sommerferie og undertiden
lidt ekstra tildelt under vinteren, hvis overforvalteren
fandt, at vi havde fortjent
dette - og det var bestemt
ikke altid!
På tømmerpladsen havde
vi mange løse katte, men
de var gode til at holde
mus og rotter væk. Og det
var så igen lærlingens job at
sørge for, at kattene havde
det godt. Hver morgen
kom mælkemanden med to
liter mælk, som jeg skulle
sørge for blev delt ud. Det
var også mit job at sørge
for, at syge katte blev aflivet. Det foregik som oftest
med en skovl; det var noget
barskt.
Tyskerne besatte Danmark, og jeg var stadig i
Roskilde - men heldigvis
sluttede min læretid den
1. april 1942, uden nogen
større festivitas.
Uden vemod lagde jeg
Roskilde bag mig og drog
mod Kalundborg, hvor
jeg som 20-årig startede
hos min far. Jeg var fuld
af energi og ville gerne i
gang. Men som mange nok
ved, var der jo varemangel
på grund af de dårlige
forsyninger under krigen.
Der var derfor ikke nogen
mulighed for at udvide forretningen og øge omsætFUT medlemsblad - Nr. 3 - 2006

FUT siger mange tak til
Hans Meredin for dette
bidrag, som er redigeret af redaktionen.

Hans Meredin anno 2006.

var en meget alsidig forretning.

ningen. Alt var på kvoter,
og der var begrænsninger
på, hvor meget kunderne
måtte købe. Denne regulering forsatte til fem år efter
krigen.
Til tømmerhandlen i
Kalundborg hørte også
et savværk. Her var otteti mand beskæftiget med
at skære løvtræskævler i
mange forskellige dimensioner. Vi skar også teak og
mahogni, ligesom vi forarbejdede loftprofiler og alle
tænkelige trælister – jo, det

Uddannelse i Sverige
Det var almindeligt i mine
unge år, at man for at
uddanne sig til en god
tømmerhandler skulle
på fagskole og i praktik i
udlandet - og helst i Sverige, som under krigen
var ”det forjættede land”.
Derfor søgte jeg og fik
plads på Härnösand Skogs
og Sågvärkskole i 1943. Jeg
var tilmed så heldig at få
udrejsetilladelse til Sverige
- mange fik det ikke!
Skolen havde sørget for

et værelse – dette skulle jeg
dele med en dansk kollega,
Becker fra København.
Vi var omkring 25 elever
på holdet - heraf seks danskere, tre nordmænd, to
finner og resten svenskere.
Vi lærte utroligt meget om
træet - vi tilbragte megen
tid i skoven og lærte at sortere træ.
Det var en utrolig tid i
Sverige. Det blev vinter, og
der var utrolig mange gode
steder at løbe på ski. Det
blev jul og nytår, og på en
eller anden måde havde
vi danske fyre formået at
gøre os bemærket, for vi
blev inviteret til juleaften

hos baron Hamilton, som
også var elev på skolen. Det
var en god aften, som jeg
aldrig vil glemme.
Hver måned skulle vi
udlændinge møde til
kontrol hos ”polisen” og
fremvise vort pas - men
det var nu en ren formsag.
Også én gang om måneden
kunne alle over 20 år gå
på Systembolaget og købe
to flasker spiritus. Jeg fik
sendt penge hjemmefra,
men det slog næsten aldrig
til med alle de herligheder,
der var i Sverige!
Når der skulle danses,
gik vi på byens hotel – med
egne forstærkninger i
inderlommen.
Med udgangen af januar
1944 var skolen slut. Jeg
forsatte min rejse i Sverige
- på forskellige savværker
- frem til april. Og i maj
1944 var jeg atter på dansk
jord, hvor jeg forsatte mit
virke i Kalundborg Tømmerhandel.
Hans Meredin.

Altid kvalitetsPRODUKTER
Trælast

Plader og krydsfiner

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 17
07 07 - Hedensted
89 90 00
Hørning
68 09 00
Støvring
98 37 47 11
43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk
Gadstrup
46 17 07 07 75
- Kolding
75- 89
90 00 - 87
Hørning
87-68
09 00 - Taastrup
43 -50Taastrup
01 00 - www.dlh-timber.dk
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Ny hjemmeside
til dig der vil ud i verden!

www.jegviludnu.dk
– og et økonomisk tilskud til turen
kan du måske komme nærmere på
www.futfonden.dk
14
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Materiale
om FUT?

Hvis du som virksomhed mangler materiale
omkring FUT, f.eks. til
uddeling til nyansatte
elever og andre med
interesse i foreningen,
ligger sådant materiale
klar på vores sekretariat.
Ring 4580 7877 og tal
med Marianne – så bliver det ønskede omgående tilsendt!

FUT-sekretariatet står altid
til din rådighed
Du er som altid velkommen til at ringe, hvis du
kommer i tvivl om FUTarrangementer, kontingent, medlemskab eller
andet. Bare spørg efter
mig.
Kender du nogen,
som undrer sig over, at
de ikke mere får FUTbladet? Måske har de
glemt at melde adresseændring til FUT? Vi
får desværre mange

blade retur, hver gang
vi udsender FUT-bladet.
Mange har betalt kontingentet, men da vi ikke
ved, hvor folk er flyttet
hen, kan vi ikke eftersende bladet. Så husk at
melde adresseændring.
P.S. Jeg ser frem til at
se jer til FUTs generalforsamling lørdag den 4.
november 2006.
Marianne Mouritzen

FUT Personaleinfo

Wimex
Bo Louring, 46, er ansat
som salgschef hos Wimex
A/S, hvor han har ansvaret
for salg til tømmerhandeler
og byggemarkeder i Danmark.
Bo har mere end 20 års
erfaring inden for trælast
en gros – bl.a. fra Ditas,
Danske Trælast og Stora
Enso.

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/ Søren Anthonsen – Tlf. 20 71 53 48 · san@fut.dk

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2006
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FUT-konference 2006

Middelfart Kursuscenter 21.-23. september
Årets konference har titlen
Pris fremtiden – eller fremtidens pris!

Tilmelding omgående og allersenest
11. september på www.fut.dk

Deltag og få et bud på fremtiden fra en række branchefolk:

Niels Bøttger-Rasmussen

Anne Windfeldt Trolle

Marianne Pedersen

Peter Andersen

Cand. Polit., Institut for
Fremtidsforskning.
Hvordan vil fremtidens
parcelhuskvarter se ud, og
hvordan vil udviklingen på
bygninger til produktion og
bolig se ud?
Niels Bøttger-Rasmussen
har for Socialministeriet
udarbejdet en rapport om
fremtidens forstæder – kvartersløft med fokus på parcelhuskvartererne.

Branchedirektør i Byggematerialeindustrien (BI).
Hvordan vil udviklingen i
Europa have indflydelse på
produktion og handel med
byggematerialer, herunder
hvilken indflydelse EU og de
nye øst- og centraleuropæiske
lande vil have?
Anne Windfeldt Trolle tiltrådte stillingen som direktør
for BI i 2005.

HR- & Kommunikationsdirektør, Ditas.
Hvordan vil arbejdsforholdene påvirke udviklingen? Hvilke krav kan vi som
arbejdsgiver tillades os at
stille til fremtidens ansatte?
Hvordan tackler vi den stressede hverdag, og hvordan
hjælper vi de ansatte til at
imødekomme de krav som
vores kunder, konkurrenter
og vi som arbejdsgiver vil
stille?
Marianne Pedersen arbejder med HR og personaleudvikling og kender branchen
godt gennem sit virke i Ditas.

HR-Partner, Stark.
Hvordan skal branchen
rekruttere sin arbejdskraft
i fremtiden, og hvilke krav
skal vi som branche opfylde
for at tiltrække arbejdskraft?
Hvad har vi at tilbyde – sikrer
vi gennem vore holdninger/
organisering, at der er plads
til en målrettet karriere?
Peter Andersen arbejder
med HR-aktiviteter og har
været med bag den store
rekrutteringskampagne, som
Stark har gennemført i vinter.

Søren Ulslev
Adm. direktør, NCC.
Hvordan vil udviklingen i
byggeriet forme hele byggebranchen?
Søren Ulslev har siddet i
regeringens visionsgruppe og
sammen med 19 andre ledere
fra byggeriet og tilgrænsende
erhverv kommet med deres
bud på en fælles vision for
dansk byggeri år 2020.
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Kurt Kirkegaard
MF for Venstre, medlem af
Folketingets Boligudvalg og
formand for Erhvervsudvalget.
Hvordan vil den politiske
udvikling forme byggebranchen? Hvordan vil regeringen/Folketinget gerne se
byggeriet og byggebranchen
udvikle sig frem til 2020?
Kurt Kirkegaard driver ved
siden af sit virke i Folketinget
en større tømrerforretning.

Lars Hjortshøj
Peter Odsgard
Redaktør og udgiver af flere
af branchens fagblade, bl.a.
PUFF.
Hvordan mon vi nu går
hjem og prøver at gøre os
klar til at møde udfordringerne?

Lars er en lige så bundsolid stand-up komiker, som
hans jyske ophav turde
antyde, og han er i sjælden grad i stand til at få et
meget blandet publikum
til i skøn forening at overgive sig 100% til latteren.
Lars optræder efter gallamiddagen fredag aften!
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FUT generalforsamling
2006 i Odense
Dette års vært for FUT’s generalforsamling er
Kwintet Kansas A/S i Odense.

På Kansas’ hjemmeside er
overskriften ”Skræddersyet til opgaven”, og det er
meget rammende for dette
års generalforsamlingsvært.
Geografisk er placeringen
i Odense optimal, både for
jyder og sjællændere.
Navnet Kansas er indbegrebet af arbejdstøj, og
Kansas arbejdstøj kunne i
2002 fejre 50 års jubilæum,
hvilket gør foreningen FUT
og Kansas jævnaldrende, da
FUT kun er et år ældre end
Kansas.
En af nøglerne til Kansas’
succes er virksomhedens
evne til at følge med tiden
og være i konstant udvikling. For eksempel introducerer Kansas to gange årligt
nye produkter, der foruden
den kendetegnende funk...fortsættes næste side

Generalforsamlingen rykker:

Rytmetræning for FUT-medlemmer!
Percussionist… Komponist… Animator...
Teambuilder... Den intelligente krop…
Den glade krop… Kroppen som kommunikationsmiddel… Motorisk hukommelse…
Foredragsholderen på årets generalforsamling
lægger op til lidt af hvert...
Lars Storck har gennem sit
arbejde som docent på Rytmisk Musikkonservatorium,
gennem sin barndom i
Afrika og som trommeslager for duoen Zididada
udviklet sit eget fag – RYTMETRÆNING.
Du træner rytmesansen
med kroppen og får derved
fri passage uden om intellektet, for at mærke øjeblikkets magi, tilstedeværelse,
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2006

Årets generalforsamling kommer
også til at omfatte
rytmetræning - det
sørger musikeren
Lars Storck for...

begejstring og kommunikation med andre.
Trin, klap, stamp og
stemme er udgangspunktet,
men mulighederne er ubegrænsede. Så glæd dig til
et begejstrende musikalsk
eventyr med rytmeludo,
afrikansk cowboydans fra
Island, økologisk musikcomputer, svensk pygmæsang eller stomp – det bliver ikke kedeligt!
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Generalforsamling
2006
fortsat fra side 17:
tionalitet, komfort og kvalitet er skabt i et smart og
nutidigt design. Inden tøjet
produceres, er det blevet
testet i et professionelt produktråd og ikke mindst hos
brugerne, så det lever op
til både internationale standarder og til håndværkernes krav. Foruden arbejdstøj producerer Kansas
fritidstøj og profiltøj, og
leverer bl.a. uniformer til
politiet, SAS og Tivoli.
Kansas er i dag Europas største leverandør af
arbejdsbeklædning, så der
bliver ingen problemer
med at trække i arbejdstøjet ved dette års generalforsamling.
Årets foredragsholder er
Lars Storck, som nok skal
få gang i forsamlingen med
sin helt særlige rytmetræning – læs mere på foregående side.

STED OG DATO

Dagsorden:

Lørdag den 4. november 2006 kl. 9.00
Kwintet Kansas A/S
Blangstedgaardsvej 66
5220 Odense SØ

Generalforsamling har flg. dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

PRIS

4. Behandling af indsendte forslag. Herunder bestyrelsens
planer og budget for 2006/2007.

Arrangementet er gratis.

5. Valg af bestyrelse. Peter Lenarth Landergren og Jens
Pedersen siger efter henholdsvis fem og fire år tak for en
god tid i bestyrelsen og giver således plads til nye kræfter.

TILMELDING

6. Valg af suppleanter.

INFORMATION

Senest 20. oktober 2006.

7. Valg af revisor.

Søren Bendix, tlf. 70 25 19 14

8. Eventuelt.

PROGRAM
Kl. 09.30 Kansas er vært med kaffe og rundstykker.
Kl. 10.00 Velkommen.
Kl. 10.15 Virksomheds- og produktpræsentation
samt rundvisning.
Kl. 11.45 Plantning af blodbøg.
Kl. 12.00 Frokost.
Kl. 13.00 Lars Storck (se omtale på side 17).
Kl. 14.00 FUT fagprøvepris.
Kl. 14.30 Kaffe.
Kl. 14.45 FUT generalforsamling 2006.
Kl. 15.45 Forventet afslutning.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i Generalforsamling 2006 lørdag
den 4. november hos
Kwintet Kansas A/S i
Odense.

Generalforsamling 2006
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. OKTOBER 2006!
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Beklædning og terrassebrædder
Tlf. 75142044 www.johanolsen.dk

Bl.a. mahogni, jatoba,
cambara, bangkirai, ipé

Fås også i FSC-certificeret hårdttræ!

FSC Trademark © 1996
Forest Stewardship
Council A.C.
SW-COC-1496

FSC-certificeret hårdttræ kommer
fra ansvarligt drevne skove, som er
certificeret i overensstemmelse med
Forest Stewardship Councils regler.

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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Kunstneren
Marco Evaristti:

Tag ud og oplev!
FUT har igen talt med en person,
som har kombineret det at rejse ud
og arbejde. At det så til tider bringer
noget helt andet med sig – det gør
det bare mere interessant.
Marco Evaristti er som
alle andre mennesker en
interessant person. Der
skal bare stilles de rigtige
spørgsmål, så åbnes døren
til en verden af gode historier.
FUT fangede Marco mellem to interviews – med
henholdsvis BBC i London
og Berlingske Tidende.
Tiden er knap og blikket
er målrettet. Viljen er fast,
og troen på det han gør, er
stærk. - Derfor når jeg mine
mål, konstaterer Marco.
- Jeg er meget målrettet og
fokuseret på det, jeg gør.
Og jeg tror på det, jeg gør!

Respektfuld ombygning
Indgangen til familien
Evaristtis hus vidner om, at
her bygges der om - som
i resten af Danmark. Og
det gøres med den største
omhu og respekt for den
gamle, forhenværende
landsbyskole, som familien
for ikke så længe siden har
erhvervet sig. Gadekæret
lige i nærheden tilføjer en
ekstra dimension af ægte
landsbyidyl.
Huset er indrettet med
plads til både familien og
et værksted. Marco har selv
været forgangsmand til
meget af ombygningen.
I dag er han dog ikke
mere tilknyttet byggebranMarco Evaristti har været vidt
omkring i verden og opfordrer alle
til at rejse ud.
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chen, men han har gennem tiden haft meget med
denne at gøre.
- Jeg har i mange år været
arbejdsmand på utallige
byggepladser verden over,
så det ligger mig ikke så
fjernt at vende hammeren
rigtigt, smiler han.
FUT har talt med Marco
for at høre ham fortælle
om det at rejse ud og opleve. Og som han selv tilføjer,
så er hver dag en rejse ud i
det ukendte. Men når man
som ham har været en globetrotter fra en ganske ung
alder – ja, så er der selvfølgelig meget at berette om.
Men er man konsekvent og
ved hvad man vil - og ikke
famler i blinde – så er det
bare med at komme af sted.

Frem mod kunsten
- Jeg kom til Danmark for
nu en hel del år siden.
Efter nogen tid, som blandt
andet gik med at lære
sporget, begyndte jeg at
læse til teknisk assistent og
fik faktisk nogle af landets
højeste karakterer!, fortæller Marco.
- Men der skulle ske
noget mere, og det førte
til at jeg begyndte at læse
til arkitekt. Jeg tilbragte syv
år hos Henning Larsens´s
tegnestue i København.
Det var et utroligt interessant job, men jeg havde
ikke rigtigt fundet, hvad jeg
søgte, og en dag kom Henning Larsen hen til mig og
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2006

- Hvis jeg var arbejdsgiver,
så ville jeg ikke tøve. Man
skal blot have det for øje,
at ambitionerne skal være
der hos de unge. Det skal
man have aftalt på forhånd
ude i virksomheden. Det er
jo ingen sag bare at rejse
ud - og så komme hjem og
fortælle, at nu har jeg været
der og der.
- Det kan alle jo gøre,
men det drejer sig om,
hvorvidt man har brugt
tiden korrekt og ikke bare
fjollet rundt. Så kan et
ophold nemlig bruges til
noget. Og hvis man kigger
på de udsagn, som flere
virksomheder kommer med
i dag, så vægter dette meget
- at man har opholdt sig i
udlandet og derved forstår,
hvad det vil sige at indrette
sig efter andres normer og
skikke, siger Marco.

spurgte, om det ikke var
kunstner, jeg skulle være;
og her er jeg så.
- Jeg tegner naturligvis
stadig rigtig meget, men
kunsten fylder nu hele
min tilværelse, og her har
jeg fundet noget, som jeg
ved jeg er god til!, griner
Marco.
Og det er netop i værkstedet – åndehullet eller
hvad man måtte kalde det
- vi fanger Marco. Midt
blandt malerier, skulpturer, masser af bøger og en
atmosfære af, at her er der
højt til loftet…

Guldfisk og blendere
Hvem er Marco så? Han
er manden, der har malet
et isbjerg rødt i Grønland!
Han er også ham med
guldfiskene og blenderne,
hvis nogen husker dette?
Marco Evaristti er født
i Chile i 1963, men har
boet det meste af sit liv i
Danmark. De seneste år
har han tiltrukket sig stor
opmærksomhed, dels på
Trapholt museum i Kolding, hvor blendere med
guldfisk blev en kontroversiel konstellation, dels med
det succesfulde Eye-go-back
koncept i samarbejde med
kunstnerne Bonde, Frandsen, Lemmerz og Kvium.
En verdensborger, der tør
udfordre sig selv og ikke
mindst andre.
Hans motto er ganske
enkelt, at man kan, hvad
man sætter sig for. Det kan
godt være, at man ikke
bliver verdens bedste til
jobbet, men man nåede sit
mål.
På spørgsmålet: ”Er du
forud for din tid?” svarer
Marco, at ja - det tror han
nok. Dette gælder både,
hvad hans kunst og ideer
udtrykker, men også at han
allerede som 14-årig drog
af sted fra en tilværelse som
arbejdsdreng i Chile, hvor
han oprindelig er fra.
- Jeg drog videre til Israel.
Det var min far, som mente
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2006

Marco Evaristti blev for alvor kendt i den brede offentlighed, da han på
Trapholt Museum i Kolding udstillede disse blendere - med levende guldfisk.
Så var det op til publikum, om de ville trykke på knappen...
Foto: Thomas Søndergaard/Polfoto.

det var en god idé for mig
at læse økonomi dér, men
ak – jeg måtte erkende, at
det nok ikke var fremtiden
for mig, så efter to år måtte
jeg finde på noget andet.
- I Israel mødte jeg en
smuk kvinde, der oprindeligt var fra Danmark! Det
måtte jo undersøges, og
hun er så i dag min hustru.
Og Danmark blev mit nye
hjem. Jeg vidste intet om
Danmark – jeg kunne lige
så godt have været havnet i
England eller Indien.

Danmark noget specielt
- Men nu er jeg bosiddende
her i Danmark, hvor jeg
har min hverdag og min
familie – og hvor jeg føler
mig godt tilpas. Danmark
er på mange måder et godt
land, med venlige og imødekommende mennesker,
som tog godt imod mig.

Her er korte afstande til
alt - det er noget, som gør
Danmark til noget specielt.
At afstandene ikke er større
og at mulighederne er så
mange.
- Jeg har selv tre børn,
som jeg opfordrer til at
tage ud. Min ældste datter
er netop taget til England
på sprogskole. Men det er
dem selv, der bestemmer
om de vil ud. Jeg kan kun
skubbe til dem, berette om
de fordele, jeg ser i det
- men de må selv beslutte,
om det er det de vil. Man
kan kun vejlede; den endelige beslutning træffes af de
unge selv.
- De rejser jeg selv tager
på, det kan både være med
fly eller i kunstens verden,
de rykker alle sammen.
God kunst stiller gode
spørgsmål. Det samme gør
gode rejser, og der gives
lige så mange gode svar.

www.evaristti.com

Grænser ingen hindring
- Verden er stor og grænser er ingen hindring, og
netop derfor kan jeg godt
lide Danmark. Det er så let
at komme til alting. Her er
korte afstande til alt. Men
det afholder mig så absolut
ikke fra at tage ud, understreger Marco og fortsætter:
- Jeg bruger selv meget
tid på at rejse. Dels fordi
meget af mit arbejde foregår ude for Danmarks
grænser, men også fordi jeg
har mange samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Det beriger mig hver
gang jeg er ude, både som
privatperson og arbejdsmæssigt.
- Alle muligheder ligger
åbne for den, som vil og
tør. Det er kun ens eget
syn på verden, som sætter
grænser for, hvad der er
muligt. Min opfordring er
blot, at man jo kan, hvad
man vil – så sæt dig et mål
og kom i gang, slutter Marco, der dog har en enkelt
tilføjelse:
- God tur!
Søren Anthonsen
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NØJ, hvor var det svært…
En lørdag i august lagde
Vejle Golf Club græs til
FUTs første ”non-golfer”
arrangement.
Om det er min kærestes og
andres kvinder overforbrug
af hårlak, der har påvirket
ozonlaget – med det resultat, at det ikke var vanligt
augustvejr, men derimod
lidt overskyet med truende
regnskyer på himlen – skal
være usagt, men 13 forventningsfulde FUTere mødtes
i hvert fald lørdag morgen
den 19. august udenfor
PRO-Shoppen på Vejle Golf
Club. Alle var iført ”fornuftig” beklædning, klar til at
tage udfordringen op med
henblik på at få et bedre
kendskab til golfspillet.
Stemningen var høj, da
deltagerne fik udleveret
hver sin golfbag med golfkøller (på dansk: en taske),
for nu lignede man lidt en
rigtig golf´er; men det skulle vise sig, at der var lang
vej endnu…

Alle i dækning
Først skulle der tæskes bolde ud fra driving rangen –
den opmærksomme læser,
kan allerede nu fornemme,
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at jeg efter deltagelsen i
arrangementet føler mig
godt tilpas med de smarte
golf udtryk. Nå, tilbage til
”tæskemåtten”.
For at ens nabo ikke
skulle få en alvorlig tandskade, fik alle en grundig
sikkerhedsintroduktion af
vores udmærkede golftræner. Primært med fokus på
færdslen omkring måtten,
for når først 13 FUTer med
koncentreret stirrende øjne
kikker på hver deres bold
og samtidig slynger golfkøllen tilbage – så skal man
passe på!
At der ikke var et levende
dyr i kilometers afstand kan
jeg godt forstå, for efter lidt
tilrettelser på vores kropsog armstilling begyndte
det at flyve med golfbolde
i terrænet. Nogle fløj lavt,
nogle højt, mange til enten
højre eller venstre, så ikke
et eneste levende væsen
havde haft en chance for
at overleve dette inferno af
golfbolde.
Efter ros fra vores træner
kom vi dog hurtigt ned

på jorden, for nu skulle vi
putte – det viste sig at være
meget svært.

Næsten umuligt
Et er at tæske en bold ud
fra driving rangen (godt

nok uden 100% styring),
men glæden over bare at
ramme bolden havde været
stor. Og nu skulle man så
til at kontrollere sine slag
og sørge for, at bolden lige
så stille blev spillet ned i
hullet; en næsten umulig
opgave.
Afslutningsvis skulle vi
ud på klubbens par 3-bane
– det var så sjovt. Nu skulle
vores nyindlærte teknikker stå deres prøve. Vi blev
fordelt rundt omkring på
banen og alle fik tid til
at spille fire-seks huller,
afhængig af, om man kunne holde sin bold på banen
eller – som jeg – skød den
ud i skoven med en efterfølgende større eftersøgning til følge. Men man er
vel træmand, så skoven er
et skønt sted…
Herefter var det afslutning i klubhuset, hvor FUT
var vært for en lun frokost,
med rig mulighed for at
tale om formiddagens
udfordring. Alle var enige
om, at det havde været en
dejlig oplevelse.
Endnu engang tak til alle
som deltog – håber vi ses til
et andet FUT-arrangement.

Jens Pedersen, FUT
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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
2. - 3. november 2006 og 9. - 10. november 2006.
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. 600,- 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 2006

Adresse

Forhandler

Tlf.

Det skrev FUT-bladet for
10 år siden...
Vi har
bladet i
de gamle
FUT-blade
og bringer
fremover
forskellige
klip fra
bladets
spalter
gennem
årene...
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Elevtur Danmark 2006
Så er tiden igen kommet til afholdelse af FUT´s Elevtur Danmark.
Turens formål er via baggrundshistorier, produktinformation samt produktionsgennemgang frem
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
23.10.2006
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 deltagere op kl. 9.00. Herfra
starter vi officielt med
køreturen til første virksomhedsbesøg – hos Decrafabrikken i Kolding.

Decra
Dette års elevtur starter hos
Decra i Kolding. Fabrikken,
som er en del af Icopalkoncernen, har et kombineret produktions- og
lagerareal på 7000 m2 og
beskæftiger 80 medarbejdere. Her produceres de igennem efterhånden mange år
velkendte Decra-produkter
til hele det danske, tyske,
skandinaviske og engelske
marked.

Høeg Hagen & Co.
Fra Kolding kører vi til
Høeg Hagens store træcenter i Vejen. Høeg Hagen er
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2006

På fabrikkens kæmpeareal på 475 hektar beskæftiges dagligt 640 medarbejdere med produktion af
cement. Her kan vi følge
cementen helt fra kridtet
graves op til det færdige
produkt.

3. dag – onsdag
25.10.2006
Idé-Døren

Deltagerne på Elevtur Danmark 2005 lytter opmærksomt ved rundvisningen
hos Swedoor-Kilsgaard i Løgstør.

bl.a. en af de store aktører
på det danske marked for
sibirisk lærk, og ved besøget får vi et indgående
kendskab til produkterne.
I træcentret findes der, foruden et kæmpe lager på ca.
6000 m3 træ, trykimprægneringsanlæg, tørringsanlæg og høvleri. De 25.000
m2 under tag huser desuden en hegnsfabrik samt
lager for Plus og Prodex,
der ligesom Høeg Hagen er
en del af ITH-koncernen.

et splinternyt og topmoderne produktionsanlæg.
Dette sætter savværket i
stand til at opskære imponerende 200.000 m3 råtræ
om året.

Aalborg Portland
Næste virksomhed på
programmet er Aalborg
Portland i Ålborg – Danmarks eneste producent af
cement, og verdens største
producent af hvid cement.

Første besøg på turens sidste dag er hos Idé-Døren
i Ikast. Den familie-ejede
virksomhed producerer
fyldingsdøre i alle afskygninger til det danske og
europæiske marked. Man
beskæftiger 80 medarbejdere på to fabrikker med et
samlet areal på 13.000 m2,
begge beliggende i Ikast.

IBF
Vi runder elevturen af hos
IBF i Ikast. Vi skal her følge
produktionen af de mange
forskellige modeller beton-

...fortsættes næste side

2. dag – tirsdag
24.10.2006
Nørlund-Viskum Træ
Andendagen af dette
års tur begynder hos
Nørlund Savværk i
Arden.
Nørlund Savværk
udgør sammen med
Viskum Savværk i
Tjele virksomheden
Nørlund-Viskum
Træ. Efter en brand
på savværket i 2005
producerer man på

Mad og drikke skal der også til – her hos L. Hammerich i Troldhede i 2005.
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STED OG DATO

Elevtur Danmark 2006 ...fortsat

Danmark, fra mandag den 23. oktober
til onsdag den 25. oktober 2006.

MÅLGRUPPE
Primært elever eller nyudlærte, der
ønsker at styrke deres faglige viden
og kendskab til danske producenter.
Det fremhæves, at specielt førsteårselever vil få en grundlæggende produktviden om de primære varegrupper.

FORMÅL
Ude i den friske luft
ved 2005-besøget hos
Rold Skov Savværk i
Hobro.

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.

PRIS
fortsat fra side 25:
tagsten til hele det danske
marked. På arealet, hvor
der daglig beskæftiges 120
medarbejdere, er der desuden produktion og lager
af belægningssten, som
også er en væsentlig del af
IBF-koncernen.

Praktiske oplysninger
Prisen for årets Elevtur
Danmark er 795,00 kr. pr.

person. Igen i år får turen
økonomisk tilskud fra FUTFonden.
Deltagerprisen dækker
transport fra Høje Taastrup
eller Fredericia til turens
afslutning i Fredericia; to
overnatninger på vandrehjem samt mad (ekskl. drikkevarer) fra og med frokost
mandag til og med frokost
onsdag.
Vi skal gøre opmærksom
på, at turen slutter ved Fredericia Banegård, hvorfra

videre hjemtransport er for
egen regning.
Sidste frist for bindende
tilmelding er den 25. september 2006. Mere deltaljeret program vil blive tilsendt sammen med bekræftelse på tilmelding primo
oktober.
Yderligere oplysninger
om turen kan fås hos
Michael Levorsen fra FUT’s
bestyrelse, tlf. 27 12 72 99.

Kr. 795,- pr. deltager.

TILMELDING
Senest 25. september 2006

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i Elevtur Danmark 2006 fra 23.-25.
oktober 2006.
❏ Ønsker faktura
tilsendt
Tilmelding pr. post, med
check på kr. 795,- til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
Beløbet kan også indbetales til Nordea Bank,
2237 1519 394 665
(husk deltagernavn).
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Elevtur Danmark 2006
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 25. SEPTEMBER 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 4. september 2006 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 6. november 2006.
I sidste omgang af konkurrencen blev vinderne af hver 4 biografbilletter:
Dennis Bach Olsen
9000 Aalborg
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2006

Erik Bach Hedin
8520 Lystrup

Ib F. Horneman
3250 Gilleleje
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Afsender:
FUT
c/o TUN
Egebækgård
Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring

ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

FUT-konference 2006,
Middelfart Kursuscenter

21.09.200623.09.2006

11.09.2006

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Besøg hos Dansk Vincenter
i Avedøre ved København

28.09.2006

15.09.2006

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Temaaften om gulvvarme hos
Junckers Industrier A/S i Køge

03.10.2006

20.09.2006

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Temaaften om gulvvarme hos
Hørning Parket i Åbyhøj

04.10.2006

20.09.2006

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Elevtur Danmark 2006

23.10.200625.10.2006

25.09.2006

Michael Levorsen
Tlf. 27 12 72 99

Generalforsamling 2006 hos
Kwintet Kansas A/S i Odense

04.11.2006

20.10.2006

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Efterår/vinter
2006/2007

01.10.2006

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

Byggeteknisk uddannelse,
Hotel Scandic Bygholm Horsens

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

Store Kloak-dag
”Brænd ikke fingrene” - tema om brandsikring

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