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Kære medlem!

FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Vi har nu afholdt vores ordinære generalforsamling. Inde i bladet kan du
læse et udførligt uddrag fra generalforsamlingen, ligesom du kan læse hele
formandens beretning.
Konferencen ”Pris fremtiden – fremtidens pris”, som vi afholdt i september,
var en rigtig god konference. Der blev gået til stålet – både torsdag aften til
teambuilding-øvelserne, men også i konferencelokalet om fredagen. Der blev
debatteret meget omkring de udfordringer, som venter branchen. Det var
bare trist, at vi kun var 50 deltagere! Inde i bladet kan du læse et fyldigt
referat fra de enkelte indlæg.
Husk, at branchens elever har gratis medlemskab af FUT – så skynd jer at
melde jer ind! Og går du og overvejer et studieophold i udlandet, så husk
på, at FUT-fonden kan være behjælpelig med en økonomisk håndsrækning.
Nu nærmer vi os årets afslutning. Det er en god anledning til at gøre status
og kigge tilbage på året, som gik. Først vil jeg gerne takke alle de samarbejdspartnere, som FUT har arbejdet sammen med i årets løb. Dernæst vil
jeg takke alle jer medlemmer, som har deltaget i vores aktiviteter. Jeg håber,
at vi møder jer alle – og forhåbentlig endnu flere – til aktiviteterne i 2007.
Året 2006 vil stå tilbage som et år med en meget høj aktivitet i hele vores
branche. Vi har oplevet knaphed på resurser, både hvad angår personale og
materialer. Der er ligefrem kvoteordninger på visse typer byggematerialer.
Ordet TID – eller mangel på samme – vil mange også kunne nikke genkendende til. Måske netop derfor har det været svært altid lige at få de sidste
medlemmer med til vores aktiviteter.
Jeg tror, at vi får et 2007, hvor vi stadig vil opleve en stor aktivitet.
Jeg håber så bare, at vi får lidt mere tid til fordybelse. Det være sig arbejdsmæssigt og privat.
Rigtig god jul og godt nytår.
Søren Bendix
formand
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Generalforsamling 2006
Lørdag den 4. november var
Kwintet Kansas A/S i Odense vært
for FUTs årlige generalforsamling.
give alle en god oplevelse
på dagen. Efter indledningen fik vi en gennemgang
af virksomheden Kwintet
Kansas af Carsten Lauth og
marketingansvarlig Maria
Arndal. Her fik vi belyst
virksomhedens historie,
vision, sortiment, marketingplan og hele den europæiske organisation.

Kl. 10.40 - rundvisning

Der var 42 deltagere på
FUTs generalforsamling,
i alle aldre og fra alle
hjørner af landet. De blev
modtaget af et meget veloplagt personale fra Kwintet
Kansas A/S. Dagens program var som følger:

Kl. 9.30 - morgenmad

Efter virksomhedsgennemgangen blev forsamlingen
delt op i mindre hold, for
at komme ud på en lille
gåtur. Ledsaget af personalet fra Kwintet Kansas blev
vi guidet rundt på lager og
serviceproduktionsafsnit.
Efter endt tur fik alle deltagerne en gave i form af
en meget smart og praktisk
jakke. En gave, som for
nogle måske vil komme i

brug i den nærmeste fremtid, når al den gode julemad skal løbes væk igen.

Kl. 11.45 - plantning af
blodbøgen
Det var blevet tid til den
traditionelle plantning
af blodbøgen. Dette blev
foretaget på plænen foran
Kwintet Kansas i samarbejde mellem direktør Carsten
Lauth og FUTs formand
Søren Bendix. Herefter
blev dagens vært, FUT og
blodbøgen fulgt på vej af
det lige så traditionelle trefoldige leve.

Kl. 12.15 - frokost
Efter plantningen blev hele
forsamlingen kørt i bus til
Fionia Park, hjemmebane
for OBs superliga-hold i
fodbold, som skulle danne

ramme for resten af dagen.
Vi lagde ud med en meget
lækker frokostbuffet i de
sportslige omgivelser.

Kl. 13.00 - ”rytmisk
træning”
Efter frokosten var det blevet tid til at få forbrændt
noget af al den dejlige
mad. Dette sørgede en
meget aktiv og indlevende
Lars Storck, docent ved
Musikkonservatoriet i
København, for. Ud fra den
påstand, at vi alle har rytme, fik vi et grundigt kursus i afrikansk cowboydans
fra Island.
Ledsaget af afrikanske
trommerytmer klappede,
sang og dansede en entusiastisk forsamling sig
igennem en masse øvelser,
som til sidst mundede ud
i optagelsen af en mindre
spillefilm. Ud over at få varmen og et godt grin, fandt
vi også ud af, at vi alle vir-

...fortsættes side 4

Dagen startede med et lækkert morgenmåltid for at
få lagt bunden, inden der
blev taget hul på dagens
spændende program.

Kl. 10.00 - velkomst
Velkomst ved FUTs formand Søren Bendix og en
kort præsentation af FUTs
bestyrelse.
Herefter blev ordet overladt til direktør Carsten
Lauth, Kwintet Kansas A/S.
Han bød hjertelig velkommen til alle FUTerne fra
hele landet og udtrykte sin
store glæde over at være
vært for FUT´s generalforsamling 2006. Herefter
præsenterede han salgs- og
marketingpersonalet, som
var mødt talstærkt op for at
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006
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kelig har rytme, hvis bare vi
leder længe nok.

Kl. 14.30 - FUT
Fagprøvepris 2006
Til dette års pris var der fra
Mommark Handelskostskole nomineret seks opgaver,
som blev gennemlæst og
bedømt af fagprøvekomiteen. De nominerede var:
• Kim Sternkopf, Grønborg Tømmerhandel
A/S: ”Lamelspær”
• Stefan Køhling, Voetmanns Tømmerhandel
A/S: ”Belægningssten
fra Agrob Buchtal”
• Pawel Gozdziak, Hørsholm Trælasthandel:
”F-elementer fra Sundolitt”
• Allan Hansen, Davidsen
Tømmerhandel A/S:
”Ivarplank”
• Thomas Madsen, Vejen
Trælasthandel A/S:
”Årets Selvbygger”
• Tonni Jeppesen,
Yde A/S: ”Kitbo gørdet-selv køkken og bad”
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Fagprøvekomiteen bestod
i år af:
• Trælastdirektør Jørn
Lassen-Schmidt, STARK
Bøtkers Esbjerg
• Uddannelsesleder Jørgen Olsen, JYSK A/S
• Adm. direktør Palle
Thomsen, Trælasthandlerunionen – TUN
• Indkøbschef Sussi Timmermann, C. F. Petersen & Søn
• Søren Bendix, formand
for FUT
Komiteen har som tidligere
år bedømt fagprøverne ud
fra nogle klart definerede
kriterier, og der var enighed om, hvordan de nominerede skulle placeres.
Resultatet blev:
1. præmien på 10.000 kr.
gik til Kim Sternkopf,
Grønborg Tømmerhandel A/S
2. præmien på 7.500 kr.
gik til Pawel Gozdziak,
Hørsholm Trælasthandel
3. præmien på 5.000 kr.
gik til Tonni Jeppesen,
Yde A/S

FUT ønsker igen alle tre
vindere tillykke med det
flotte resultat, men også
tillykke til de øvrige nominerede. Tak for de flotte
opgaver. Held og lykke i
branchen fremover til jer
alle.
Også en stor tak til fagprøvekomiteen for det
flotte stykke arbejde med at
bedømme opgaverne.

FUTs generalforsamling
Efter en mindre kaffepause
var det blevet tid til selve
generalforsamlingen. Søren
Bendix startede med at
byde velkommen, med en
særlig velkomst til foreningens æresmedlem.
Herefter blev der taget
hul på dagsordenen.

generalforsamlingens dagsorden i henhold til vedtægternes §§ 12 og 13.
Herefter blev ordet givet
til FUTs formand Søren
Bendix, som aflagde foreningens beretning:

1. Valg af dirigent

2. Beretning 2005/2006

Søren Bendix foreslog Carsten Lauth, Kwintet Kansas.
Denne blev valgt med
bifald fra forsamlingen.
Carsten Lauth takkede for
valget og kunne konstatere,
at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt, da FUTblad nr. 3 udkom i september 2006, indeholdende

Vi afslutter i dag et meget
aktivt funktionsår. Alle
vores medlemmer og hele
byggebranchen har oplevet
et meget hektisk år. Vores
forening har det rigtig
godt. De gode tiltag, som
blev iværksat tilbage i 2004,
for bl.a. at stoppe de senere
års medlemstilbagegang,
virker fortsat. Med et medlemstal på 1340 ser jeg
optimistisk på fremtiden.
Den lille tilbagegang er
selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men set i lyset af
tidligere års nedgang på et
par hundrede personer om
året, så er vi på rette vej.
Hele bestyrelsen arbejder
målrettet på at tiltrække
nye medlemmer. Hvert år
mister vi desværre en del
medlemmer på bekostning
af adresseflytning, som folk
ikke meddeler os; hvis vi
bare kunne undgå dette,
så ser det faktisk rigtig flot
ud. På trods af stigende
omkostninger til forsendelse af medlemsblade, er
økonomien i vores forening
rigtig god. Så fremtiden ser
lys og lovende ud.
Vi skal fortsat arbejde
hårdt og målbevidst for at
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006

tidsinteresser, gør, at vores
medlemmer har meget
lidt fritid tilovers. Denne
sparsomme fritid skal deles
mellem familie, venner og
FUT. Vi må bare erkende,
at omverdenen i dag er forandret.
Det får os ikke til at miste
modet. Vi prøver på hele
tiden at tilbyde arrangementer, som appellerer så
bredt som muligt og til alle
vores medlemmer.
Vi har i det forgangne
funktionsår udbudt følgende arrangementer.
opretholde denne succes.
Lige som i andre foreninger kæmper vi også i FUT
med få tilstrækkeligt med
deltagere til vores arrangementer. En stadig større
del af bestyrelsesarbejdet
bruges i dag desværre på
at skaffe deltagere til de
forskellige annoncerede
aktiviteter. Den meget store
aktivitet i branchen, sammenholdt med, at næsten
alle får flere og flere fri-

Generelle temaarrangementer
• Iron-man, Kolding
16 deltagere
• Horsens Statsfængsel
9 deltagere
• Iron-man, København
13 deltagere
• FUT-konference
34 deltagere
• Temaaften gulvvarme,
Køge – 18 deltagere

• Temaaften gulvvarme,
Åbyhøj – 22 deltagere
• Byggeteknisk uddannelse
19 deltagere
• Temaaften om branddøre
8 deltagere – aflyst
• Bygningsreglement,
København 6 deltagere
– aflyst
• Bygningsreglement, Vejle
10 deltagere – aflyst

...fortsættes side 6

For de unge
Arrangementer målrettet
specielt mod vores unge
medlemmer:
• Elevtur Danmark,
16 deltagere
• Elevtur Sverige,
23 deltagere
• Rock the Boat,
3 deltagere – aflyst

Altid kvalitetsPRODUKTER
Trælast

Plader og krydsfiner

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 17
07 07 - Hedensted
89 90 0075- 89
Hørning
68 09 00
Støvring
98 37 47 11
Taastrup
43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk
Gadstrup
46 17 07 07 75
- Kolding
90 00 - 87
Hørning
87-68
09 00 - Taastrup
43 -50
01 00 - www.dlh-timber.dk
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Generelle sociale
arrangementer
• Køreteknisk kursus,
Roskilde – 5 deltagere
• Branchefrokost 50+
66 deltagere
• Kaningolf, Vejle
9 deltagere
• Vinarrangement
5 deltagere
Tak til alle vores værter.
Samlet har 235 medlemmer deltaget i 13 gennemførte aktiviteter. Det
giver 18 pr. aktivitet – heraf
har der deltaget samlet 13
piger.
Desværre har vi måtte
aflyse seks arrangementer
med tilsammen 41 tilmeldte på grund af manglende
tilslutning.
Vi har afholdt mange
gode og spændende aktiviteter i det forgangne år,
men der er to ting som
ærger mig: Vi mangler
nogle piger til arrangementerne, og specielt aflysningen af ’Rock the Boat’
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arrangementet ærgrer og
undrer mig meget. Vores
branche skal hele tiden
bruge nye, unge kræfter.
Der bliver brugt mange
kræfter på at lave kampagner rettet mod de unge, så
vores branche bliver markedsført mere attraktivt.
Vores elev-event var et gratis tilbud rettet netop mod
vores unge. Her var der en
oplagt chance for at høre
om, hvor interessant vores
branche er, og ikke mindst
hvilke spændende muligheder branchen kan tilbyde
efter afsluttet elevtid. Det
er derfor skuffende, at der
kun kom tre tilmeldinger –
ligesom jeg hørte fra elever,
som gerne ville med, at de
selv skulle betale med en
fridag samt for transporten
til Kolding.

Også succes’er
Vores traditionsrige elevtur
til Sverige blev igen gennemført med succes. Ved
tilmeldingsfristens udløb
var der seks deltagere. Efter

mere end 40 telefonopringninger til trælastdirektører
rundt om i Danmark kom
vi op på de lidt over 20
personer, som vi har gennemført turen med de
sidste mange år. Det er frustrerende, at vi skal bruge
så mange resourcer på at
få arrangeret vores ture.
Det ville være dejligt, hvis
medlemskolleger, trælastdirektører og uddannelsesansvarlige ville hjælpe med at
markedsføre vores arrangementer.
Set i lyset af de besværligheder vi har haft omkring
specielt elevturene besluttede vi i bestyrelsen at tilbyde
alle elever gratis medlemskab af FUT i elevperioden.
Det er specielt vigtigt, at
eleverne får kendskab til
alle de tilbud og aktiviteter,
som FUT tilbyder.
Vores uddannelsessteder
Mommark og Odder er
meget samarbejdsvillige. Vi
får altid lov til at komme
og præsentere foreningen
FUT, når der starter nye
elever. Det skal I have tak
for. Vi har endnu ikke set
den helt store indmeldelse
af nye ’gratis’ elever, men
vi forventer at se effekten,
når nu de nye hold er startet.
Samarbejdsaftalen med
Trælasthandlerunionen er
fortsat til megen stor hjælp
for hele bestyrelsen. Den
samarbejdsaftale, der blev
indgået for to år siden, er
en af de store milepæle i
foreningens historie. En
speciel tak dig, Marianne
Mouritzen, for det store
stykke arbejde, som du
laver i dagligdagen, både
for bestyrelsen og vores
medlemmer.
Hjemmesiden med navnet www.jegviludnu.dk er
et nyttigt værktøj, hvor de
unge kan søge inspiration
og hjælp til, hvordan man
kommer på et praktikophold i udlandet. Denne
hjemmeside er ligeledes et
samarbejde mellem FUT og
TUN.

God bistand
Alle vores aktiviteter rettet
mod de unge i branchen er
kun mulige at gennemføre
med økonomisk bistand
fra fonde. Igen i år har foreningen søgt og modtaget
mange flotte bidrag:
• DLH Fonden,
kr. 25.000
• Danske Trælast
Jubilæumsfond,
kr. 35.000
• Østdanske
Trælasthandleres
Dispositionsfond,
kr. 22.500
• Kai Gustav Møllers
Fond, kr. 50.000
• TUN Uddannelsesfond, kr. 15.000
• Arbejdsgiverforeningen for Tømmerhandlere i København og
Omegn, kr. 10.000
Efter regnskabsafslutningen
har foreningen ligeledes
modtaget en donation fra:
• Fabrikant Svend O.
Eskildsens Mindefond,
kr. 10.000
Jeg vil gerne takke for de
flotte donationer.

Medlemsundersøgelse
Som mange af vores medlemmer har bemærket, har
vi gennemført en medlemstilfredshedsundersøgelse.
Det er dejligt at konstatere,
at vores medlemmer er
tilfredse med foreningen
samt det arbejde som bestyrelsen laver.
Undersøgelsen har vist,
at vores medlemmer finder
foreningens arrangementer
gode. Der er bred enighed
om, at arrangementerne er
både faglige og spændende, og at de henvender sig
bredt til alle medlemmer.
Det der så bliver bestyrelsens store opgave er at se,
om ikke vi kan tiltrække
nogle flere deltagere til de
enkelte arrangementer.
Undersøgelsen viste også,
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006

at vores hjemmeside har
brug for noget mere trafik.
Der er mange, som ikke
benytter hjemmesiden.
Derfor vil vi i det nye funktionsår lave tiltag, så trafikken på hjemmesiden kan
blive øget. Ligeledes vil vi
prøve at få flere medlemmer til at tilmelde sig vores
nyhedsmail. Vores medlemsblad får en meget flot kritik
og er det naturlige bindeled
til foreningen. Det er derfor
oplagt, at vi i det nye år vil
sætte endnu mere fokus på
kvaliteten af de fire blade,
som vi udgiver.
Den afsluttede medlemsundersøgelse skal ikke stå
alene. Vi vil benytte lejligheden til at få vores medlemsdata opdateret og vil derfor
lave en generel udsendelse
i forbindelse med næste års
kontingentopkrævning.

Har vi nået målene?
Hvordan er det så gået?
Har vi nået det, som vi

lovede på sidste års generalforsamling. Ja, næsten.
Et af vores erklærede mål
var at finde en kvindelig
bestyrelseskandidat. Des-

værre må jeg fortælle at
det ikke er lykkedes. Vi har
været utrolig tæt på med to
kandidater, som begge var
meget opsatte på at indtræ-

de i bestyrelsen. Desværre
er den ene ikke opstillingsberettiget jfr. vores
...fortsættes side 8

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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- Tilbyde elevtur Danmark
igen i efteråret 2007
- Fortsætte den gode information til eleverne både
på Business College Syd
(Mommark) og i Odder.
- Øge markedsføringen
af hjemmesiden
www.jegviludnu.dk
Øvrige planer for alle
medlemmer:
- Arrangere stortur vinteren 2007
- Gennemføre vores byggetekniske uddannelse
- Fortsætte med at udbyde
faglige og sociale arrangementer

Fortsat fra side 7:

vedtægter. Hun opfylder
ikke kravene til brancheområde og beskæftigelse
jfr. §2. Den anden kandidat
måtte takke nej, da hendes
arbejdsgiver ikke støttede
hendes ønske om at indtræde i FUTs bestyrelse.
Vi prøver selvfølgelig fortsat på af finde en kvindelig
kandidat, da det vil være et
godt match til den øvrige
bestyrelse. Samtidig kan det
give os det indspark, der
skal til for lave nogle aktiviteter, som er mere målrettet pigerne.
Alle øvrige aktiviteter og
planer fra sidste års generalforsamling er blevet gennemført.
Afslutningsvis kan jeg fortælle, at vores medlemstal
er følgende:
04.11.2004...... 1502
31.08.2005...... 1395
31.08.2006...... 1340
01.11.2006...... 1362
Til sidst vil jeg gerne
endnu engang have lov til
at takke:
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De trofaste annoncører,
som er det økonomiske
fundament i bladet.
De fonde, der har bidraget til FUT Fonden.
Vores fagprøvekomité.
Foreningens revisorer.
Virksomheder, som har
været vært for arrangementer i årets løb.
TUN for det gode samarbejde.
Marianne for hendes
store arbejdsindsats.
Peter Lenarth Landergren og Jens Pedersen, som
har valgt at stoppe.
Hele FUTs bestyrelse.
Kwintet Kansas for de
flotte rammer omkring
generalforsamlingen.

Efter gennemgangen var
der følgende spørgsmål:
Ebbe Durck: ”FUT Konferencen er afholdt i september måned, altså nyt regnskabsår, men fremgår også i
det gamle regnskabsår”.
Søren Bendix: ”Det skyldes, at nogle af udgifterne
til konferencen er afholdt i
gammelt regnskabsår. Indtægterne og andre udgifter
kommer først i det nye
regnskabsår. Det samlede
resultat for konferencen
bliver et underskud på ca.
kr. 100.000.
Herefter var der ikke
flere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Der var efterfølgende
ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt
med klapsalver.

4. Fremlæggelse af planer
& budget for 2006/2007

3. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
Næstformand Claus Wiuff
Petersen gennemgik årsregnskabet, som udviste et
positivitet driftsresultat på
kr. 58.252,90.

Herefter gav Carsten Lauth
ordet til formand Søren
Bendix, som fremlagde planerne for 2006/2007:
Planer specielt rettet mod
de unge:
- Fastholde det gratis medlemskab til eleverne
- Fastholde vores elevtur til
Sverige i foråret 2007

Andre generelle planer:
- Fortsat fokus på pigerne
- Prøve at finde en pige til
bestyrelsen
- Opdatering af vores medlemsdata
- Fastholde de fire årlige
medlemsblade
- Øget fokus på kvaliteten
af medlemsbladet
- Få flere af vores unge
medlemmer til at læse
medlemsbladet
- Skabe mere trafik på
vores hjemmeside
Derefter fremlagde Søren
Bendix budgettet for det
kommende år, som afstedkom følgende spørgsmål:
Bo Louring: ”Er stigningen i udgiften til FUT-bladet en stigning i portoen,
eller udgifter i forbindelse
med kvaliteten af bladet?”
Søren Bendix: ”Stigningen skyldes primært en
større udgift til porto, da
der bortfalder noget tilskud
fra staten, men også udgifter til købt journalistisk stof
til at højne kvaliteten af
bladet”.
Der var herefter ikke
flere spørgsmål til planer
og budget, som begge blev
godkendt.

5. Behandling af indsendte
forslag
Casrten Lauth konstaterede, at der ikke var indsendt
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forsamlingen, og Carsten
Lauth konstaterede, at de
begge var valgt til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter
Der var ingen forslag fra
forsamlingen. Bestyrelsen
foreslog så Søren Kroer og
Glenn Johansen, der begge
blev valgt med klapsalver.

8. Valg af revisorer

nogle forslag til behandling.

6. Valg til bestyrelsen
Afgående var Peter Lenarth
Landergren, Augustenborg,
og Jens Pedersen, Lunderskov.
Carsten Lauth kunne
oplyse, at der jvf. vedtægterne skulle vælges to nye
medlemmer.

Der var ingen forslag fra
forsamlingen til nye bestyrelsesmedlemmer.
Herefter foreslog bestyrelsen henholdsvis Ronnie
Hermansen, Silkeborg og
Jan Fredholm, Hørsholm,
som nye medlemmer af
bestyrelsen.
De to nye medlemmer
blev valgt med klapsalver af

De nuværende revisorer,
æresmedlem Morten Bergsteen og Jes Gravesen, var
begge villige til at modtage
genvalg. Efter klapsalver
fra forsamlingen kunne
dirigenten konstatere, at
de fortsat er foreningens
revisorer.

9. Eventuelt
Herefter blev ordet givet
frit, dog kunne der ikke
længere ændres på de foregående punkter.

Ebbe Durck ønskede en
kort præsentation af de
nye bestyrelsesmedlemmer,
Ronny Hermansen og Jan
Fredholm, som herefter rejste sig og kort præsenterde
sig (se i øvrigt side 10).
Carsten Lauth kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var afsluttet
og takkede for god ro og
orden, hvorefter han overgav ordet til Søren Bendix.
Denne takkede Carsten
Lauth for god ledelse af
generalforsamlingen, og
Kwintet Kansas A/S og alle
de ansatte for deres store
indsats for dagen og FUTs
generalforsamling. Herefter ønskede han alle de
deltagende medlemmer en
fortsat god dag og en god
tur hjem.
Til allersidst blev der
udråbt et trefoldigt leve for
FUT.
Michael Levorsen, FUT
Budget og regnskab kan
ses på www.fut.dk

TAK FOR SIDST!
Vi havde fornøjelsen af at være værter for FUTs årlige
generalforsamling, hvilket vi er glade for.
Vi havde en begivenheds- og lærerig dag, hvor vi ﬁk et
indblik i jeres verden og arbejdsgang - tak for det!
Måske, vi kunne lære jer lidt om Danmarks
mest solgte arbejdstøj…

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006
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Nye folk i FUTs
bestyrelse:

Tak for
gode år…
To aktive FUT-medlemmer forlod bestyrelsen
på generalforsamlingen i november
- Peter Lenarth Landergren og Jens Pedersen,
efter henholdsvis fem og fire år.

Ronny Hermansen

Jan Fredholm

Jeg er 31 år, bor i Silkeborg. Jeg er udlært hos
Reimar GR, hvor jeg
efterfølgende var i ca.
tre år. Jeg har også
arbejdet hos bl.a. Bjerringbro Tømmerhandel.
De seneste seks år har
jeg kørt som salgskonsulent, senest hos Junckers
Industrier. Pr. 2. januar
2007 starter jeg som
salgskonsulent i Midtjylland hos Rationel Vinduer A/S.

Jeg startede i 1996 som
elev i Hørsholm Trælasthandel, hvor jeg efter
endt elevtid arbejdede
i et halvt år. Derefter
startede jeg hos Walter
Jessen A/S i Brøndby,
hvor jeg var et år, så til
Velux Danmark i tre
måneder for derefter at
returnere til Hørsholm
Trælasthandel, hvor jeg
blev ansat som salgskonsulent.
Efter seks år startede
jeg her 1. november hos
Bygma Helsingør Trælast som salgschef for
trælasten.

Bestyrelsens
suppleanter

Søren Kroer
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Glenn Johansen

Peter Landergren:

Jens Pedersen:

Det har været fem spændende år i FUTs bestyrelse,
en tid der har været præget
af at sikre FUT i fremtiden.
Denne proces har været
meget lærerig og spændende at være med til, og
jeg synes, at fundamentet
er skabt, så de kommende
bestyrelser har en stabilt
medlemsskare og økonomi
at arbejde videre på.
Det at arbejde i FUTs
bestyrelse på den målrettede og seriøse måde, som
vi har gjort, gør at man
får sin branchemæssige
horisont udvidet, og det er
blevet til både branche- og
jobmæssige udfordringer.
Sidst men ikke mindst har
jeg lært mange mennesker
i branchen at kende gennem arbejdet i bestyrelsen, og mit personlige og
faglige netværk er blevet
styrket, samtidig med at der
er kommet venskaber ud af
arbejdet.
Alt i alt fem gode år,
som jeg med stor glæde vil
tænke tilbage på.

Jeg kan kigge tilbage på
fire gode år i FUTs bestyrelse. En tid, der har været
med til at styrke mig fagligt
og personligt. Det giver
noget at træde ind i en professionel bestyrelse, hvor
der stilles krav om indsats
og arbejdsdisciplin, og hvor
opgaverne gradvis stiller stigende krav igennem ens tid
i bestyrelsen.
Mødet med et utal af
spændende mennesker
igennem bestyrelsesarbejdet har også udvidet mit
eget netværk, både privat
og arbejdsmæssigt.
Tak til alle jer, der aktivt
har støttet op om vores
lille brancheforening. Det
har været med til at gøre
vores frivillige arbejde
spændende - og har sikret,
at den kommende bestyrelse fortsat kan sikre FUT i
fremtiden.
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Vil du med i kloster?
Vi hører så meget om det korrekte byggeri,
om at arkitekturen skal være sådan og ikke sådan.
FUT har set på et helt unikt byggeri.

lum Mariae” Maribo. Ideen
med at bygge et kloster i
netop Maribo er der sikkert
mange, der undrer sig over.
Men det var faktisk nonner
fra Birgittiner-ordenen,
der grundlagde byen for
mere end 600 år siden. Og
de ønsker at genetablere
klostre i de byer, hvor reformationen i sin tid drev dem
på flugt.
Hele byggeriet har kostet
ca. 40 millioner kroner, og
hele beløbet er givet af en
svensker, som ønsker at forblive anonym.
Projektet har selvfølgelig
krævet en godkendelse fra
paven, og det var faktisk
det sidste projekt, som pave
Johannes Paul II godkendte
inden sin død i 2005.

Speciel opgave
På vores tur rundt i landet
er FUT stødt på et byggeri,
som ikke har nydt den
store omtale, men som vi
synes fortjener spalteplads.
Fordi det er unikt, men
også fordi det i dagens
Danmark er noget af et
særsyn, at der opføres et
kloster.
Den katolske kirke har
netop – i kloster byen
Maribo – indviet sit seneste
nonnekloster.
Kirken havde erhvervet
hus og grund fra et tidligere børnehjem. Det nye
kloster har tilhørende klosterkirke og gæstehus - i alt
1800 m2 med plads til 12
nonner og 25 gæster.
Den katolske biskop i
Danmark, sammen med
præster fra ind- og udland,
og fra den danske folkekirke, den svenske ambassadør
med frue og mange andre
var med til indvielsen. En
indvielse, som er sjælden i
Danmark - og det blev gjort
helt uden pølser og fadøl!

Arkitekt Finn Zeuthen fra
Allerød har stået for afleveringen, som har været en
opgave udover det sædvanlige for alle de håndværksfag, der har været involveret i processen.
Opgaven har taget tre år,
og økonomien har ikke på
noget tidspunkt været et
problem, da det som nævnt
er doneret af en anonym
giver, der alene ønskede
gennemført kvalitet.
Så hvis du har brug for ro
og hvile, er her alle muligheder…

Sankt Birgitta Kloster
Klosteret hedder Sankt
Birgitta Kloster ”HabitacuFUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006
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FUT besøgte en vinmark
i Danmark

FUT var sidst i september
på besøg på en dansk vinmark,
og heldigvis for os var høsten
endnu ikke gået ind.
Dansk Vincenter i Hvidovre ved København
bød os indenfor og fortalte om det at være en
dansk vinproducent, og hvad der er af problemstillinger forbundet med dette.
Der skal nemlig spørges om lov nede i EU,
når man vil være vinproducent. Og denne tilladelse er da også givet til Dansk Vincenter.
Rondo-druen er den drue, der dyrkes mest af
i Danmark. Og vi fik lov at kigge på de omkring
10.000 vinstokke, der er i Hvidovre. I Danmark
er der i øvrigt nu omkring 20 vinbønder.
Det var en god oplevelse at se, hvad der skal
til for at kunne dyrke vin i Danmark. Og ambitionerne er høje - målet er såmænd én flaske
vin pr. stok.
Vi blev vist rundt, og hele arrangementet
var gennemført på omkring toenhalv time, et
rigtigt godt fyraftensmøde!
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Træprisen 2006
FUT deltog i år ved overrækkelsen af Træprisen 2006
Træprisen er i 1958 indstiftet af Træbranchens Oplysningsråd, TOP. Prisen er en
arkitektur- og hæderspris
til arkitekter, som i deres
virke har anvendt træ på en
banebrydende måde.
I år foregik overrækkelsen på Copenhagen Business School på Frederiksberg, som netop for tiden
nyder meget stor anerkendelse internationalt.
Træprisen har til formål
at fremme anvendelsen
af træ, og uddeles for et
træbyggeri af særlig arkitektonisk kvalitet eller for en
banebrydende anvendelse
af træ i byggeriet.
Direktør Bjarne Lund
Johansen fra Træbranchens
Oplysningsråd sørgede i

Til venstre
et glimt fra selve
prisoverrækkelsen,
der fandt sted
på Copenhagen
Business School
på Frederiksberg,
som netop er tegnet
af prisvinderne,
Lundgaard &
Tranberg Arkitektfirma A/S.
Tietgenkollegiet
i Ørestad ved
København, som var
det projekt, der sikrede
Lundgaard &
Tranberg Træprisen.

sin egenskab af vært for at
byde velkommen.
Prisen gik i år til Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S, for deres idé til
Tietgenkollegiet ved den
nye DR-by i Ørestad. Kol-

legiet er en donation fra
Nordea Fonden.
Rammerne for uddelingen var perfekte – huset,
hvor det hele foregik, har
Lundgaard & Tranberg
ligeledes tegnet.

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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Aftener med gulvvarme
Over to dage i
starten af oktober var
tilsammen 42 aktive
FUTer til tema-aftener
om gulvvarme.
14

Det skete hos henholdsvis Junckers
Industrier i Køge og Hørning Parket
i Åbyhøj.
Arrangementerne var et samarbejde mellem Devi og Uponor Wirsbo
som repræsentanter for gulvvarmeproducenterne, og Junckers og Hørning fra gulvproducentsiden.
Sammensætningen med flere pro-

ducenter fra samme produktområde
fungerede rigtig godt, og alle problemstillinger omkring gulvvarme
med henholdsvis vandbærende og
elvarmesystemer blev belyst.
På www.fut.dk kan du se billeder
fra de to aftener.
Endnu en gang tak til alle fire producenter.
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Du er i høj kurs
– hvis…
En undersøgelse fra Dansk
Handel & Service (DH&S)
viser, at erhvervslivets krav
til medarbejderne er under
dramatisk forandring.
Fremmedsprog, kulturforståelse og erfaringer
fra udlandet er vigtigere
for virksomhederne end
nogensinde før, viser
undersøgelsen.
Er du til arbejde i udlandet, sproglige kompetencer

og kulturel forståelse, er
det færdigheder, der kan
føre direkte til spændende
jobs. DH&S har i sin undersøgelse vist, at det netop er
unge med den internationale profil, som virksomhederne har allersværest ved
at rekruttere. Der er ganske
enkelt for få af dem.
For bare fem år siden var
erfaring fra udlandsophold
kun ønskeligt for nogle få

virksomheder, men i dag
siger de samme virksomheder, at netop fleksibilitet og
erfaring fra udlandsophold
er de kvalifikationer, de har
allermest brug for.
DH&S siger, at på baggrund af undersøgelse ”…
bør ophold i udlandet være
en del af uddannelsen. Det
stiller krav til de uddannelser, der ikke allerede i forvejen har udlandsophold

som en integreret del af
forløbet.”

Tænk globalt
Mange virksomheder
er i dag nødt til at være
indstillet på, at noget af
uddannelsen for de unge
skal foregå i udlandet. Det
drejer sig om at få medarbejdere, der kan tænke
globalt.
Derfor skal vi også til at
tænke helt anderledes med
hensyn til de sprog, vi lærer
i skolen. Kinesisk, russisk
og arabisk bliver stadig
mere værdifulde sprog for
dansk erhvervsliv.
Så det gælder om at
tænke nyt, selvom Danmark
er stort!

www.jegviludnu.dk
– inspiration og vejledning til dig, der vil ud.
For finansiering - se www.futfonden.dk
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006
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En rejseglad
FUT-mand takker af…
Han startede
som elev hos
Baagøe & Riber
i Svendborg i
1960 og kom i
1972 til Præstegårds Tømmerhandel
i Grindsted (det senere Træ & Byg,
som nu igen skifter navn til XL
Horneman).
Det har været en spændende tid med mange udfordringer og forskelligartede
opgaver igennem årene
– det har bestemt ikke
været en kedelig branche at
virke i.

Gennem årene har der
været store ændringer i mål
og midler, såsom:
Fra tommer, fod og alen
til metermål, fra kvadratfod til kvadratmeter, fra
kubikfod til kubikmeter, fra

hestevogn til lastvogn, fra
håndlæsning til trucklæsning, fra håndskrevne følgesedler til edb-udskrevne,
fra tykke kalkulationsbøger
med pen og blæk til automatisk kalkulation, fra
loyale kunder til nogen,
der handler alle steder – jo,
branchen har gennemgået
en mærkbar forandring.
Alting er blevet nemmere
- eller er det?
Med sidste arbejdsdag
den 13. december 2006 - og
efter 46 år i branchen - har
indkøbschef Dan B. Olsen,

16

Træ & Byg og Protræ, valgt
at gå på efterløn pr. 31.
december 2006.
Men selv om han forlader
branchen, har den stadigvæk hans store interesse,
og han vil naturligvis fortsat være medlem af FUT
og deltage i foreningens
arangementer, også under
fjerne himmelstrøg.
Dan B. Olsen synes selv,
at han har forberedt sig
godt til at gå på efterløn,
og han ser frem til de nye
udfordringer.
■
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Marco
rejste ud igen
I sidste FUT nummer bragte vi en
historie om kunstneren Marco
Evaristti, og det at rejse ud…
Siden da har Marco Evaristti bragt sig i centrum igen.
Marco har været rundt i
landet for at vise sin udstilling, som netop er blevet
færdig, hvor han har overmalet værker af forskellige
Cobra-kunstnere – og dermed givet dem deres egen
identitet, som han siger.
Så er der sikkert mange,
der undrer sig over, hvorfor
vi bringer denne historie
- men nu var Marco jo

portrætteret i sidste FUTblad, og i mellemtiden er
han endnu en gang blevet
landskendt, nu for at overmale malerier til 2,5 mio.
kr. Det er da ikke noget,
man ser hver dag.
Marco selv smiler bare
og siger, at sådan er kunst.
Den kan man ikke styre
– den er, hvad folk selv gør
den til. I bund og grund er
det jo bare noget oliemaling på et lærred!

Specialist i projektfliser
Amagercentret 4500 m2. Royal Mosa
Shoppingcentret Malmø 3000 m2. Graniti Fiandre
Saab - Citroen - Porsche - Toyota - Honda - Peugeot
- Fiat - Lexus - Audi - WV 24.500 m2. Graniti Fiandre
Butik Oslo 1100 m2. Graniti Fiandre
Høng butikscenter 1400 m2. Graniti Fiandre
Fast leverandør af
konceptfliser til specialforretninger

Graniti Fiandre, Royal Mosa, Ströher, Roca, Hitit, Azupal, Cerabati, Ibero
Se mere på www.johanolsen.dk eller ring 75 14 20 44
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Elevtur Danmark 2006
I dagene 23.-25. oktober løb årets Elevtur Danmark
af stabelen. Dennis Bach Olesen har skrevet denne
beretning fra turen...
En tidlig mandag morgen
kl. 6.10 tog jeg toget fra
Aalborg Banegård for at
mødes med de andre deltagere fra hele landet på Fredericia Banegård. Da DSB
for en gang skyld var forsinket, tog det lidt længere tid
end beregnet før vi alle var
om bord på den bus, der
de næste tre dage skulle
fragte os rundt i Jylland.

1. dag - Decra
Det første besøg var i Kolding hos Decra, der er ejet
af Icopal-koncernen. I et
mødelokale, hvor der var
dækket op med morgenmad, tog fabrikschef Niels
Egly imod os for først at
fortælle lidt om Icopal-koncernen, der er 100 procent
danskejet.
Herefter gik han over
til det, som det i virkeligheden drejede sig om,
nemlig fabrikken Decra.
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Her kunne han fortælle, at
fabrikken beskæftiger 40
medarbejdere, men hele
400 personer på landsplan.
Den største importør af
Decra-plader er Norge, som
sidder på 15 procent af det
samlede marked - i forhold
til Danmark med 11 procent. Grunden hertil skal
findes i prisen på fragten
af pladerne. Da Norge er
godt og vel 2000 km langt
fra nord til syd, så vil udgifterne til transport af Decraplader - der fylder mindre

end almindelige tagsten
og som er syv gange lettere
- kunne holdes så langt
nede, at det bedre kan
betale sig for nordmændene at købe dem.
Efter en spændende
rundtur i fabrikshallen var
det blevet tid til at tage
afsked og stige på bussen
igen.

1. dag - Høeg Hagen & Co.
Mandagens sidste virksomhedsbesøg var hos Høeg

Hagen & Co. i Vejen.
Direktør Henrik Skou og
salgschef Lars Thorlund
stod for informationen om
firmaet.
Der var lidt forvirring
over, at vi var blevet sat af
på fabrikken Plus, men vi
blev hurtigt fortalt, at Plus
er et datterselskab af ITH,
der også ejer Høeg Hagen
& Co. som har hovedkontor i Lemvig og primært
beskæftiger sig med forarbejdning og trykimprægnering af træ, samt distribution af plader og trælast.
Henrik Skou fortalte desuden, at Plus fra årsskiftet
bliver lagt sammen med det
tidligere fynske firma Prodex - og selv om det var et
år siden, at Prodex flyttede
ind hos Plus, var det altså
først nu blevet besluttet at
sammenlægge firmaerne
under navnet Plus. Det bliver et 100 procent ejet datterselskab af Høeg Hagen
& Co., og dermed bliver
alle aktiviteter i Vejen samlet i ét selskab.
På vores rundtur i produktionen fik vi set, hvad
Plus beskæftiger sig med.
Der kan nævnes salg og
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leverancer af havehegn og
låger, samt en lang række
produkter til terrasse- og
havemiljøer.
Efter kaffe, frugt, bolcher
og gaver var det blevet tid
til at sætte sig i bussen mod
Randers Danhostel, som
skulle være vores vært for
en enkelt overnatning.
Efter fælles aftensmad
besluttede vi os for at tage
ud og bowle i Randers by
og have lidt socialt samvær.
Det blev en kanon aften,
hvor vi lærte hinanden
godt at kende.

2. dag
– Nørlund-Viskum Træ
Tirsdag morgen kl. 8.30
steg vi på busssen for at
sætte kursen mod NørlundViskum Træ, der ligger i
Rold skov lidt uden for
Arden. Forinden havde vi
nydt en stor morgenkomplet med alt, hvad hjertet
kunne begære.
Kl. 9.20 holdt bussen
udenfor Nørlund savværk,
som er Europas nyeste og
Danmarks største savværk.
Savværket er slået sammen
med Viskum Træ, deraf
navnet Nørlund-Viskum
Træ.
Det er ejet af Nørlundfonden, som blev dannet i
slutningen af 30’erne. Her
blev vi modtaget af direktøren for savværkerne, Kim
Thisted. Han kunne fortælle, at savværket efter en
voldsom brand i april 2005
var blevet genopbygget og
gjort højteknologisk for op
mod 60 mio. kr.

En stor tak til værterne
på Elevtur Danmark
2006:
• Decra, Kolding
• Høeg Hagen & Co.
• Nørlund-Viskum Træ
• Aalborg Portland
• Ide-Døren
• IBF
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På savværket i Nørlund
kunne de producere op til
200.000 m3 råtræ om året,
når produktionen var på
sit højeste. Da de stadig
var i gang med indkørslen
af anlægget, manglede de
endnu lidt for at køre på
højeste blus.
På savværket i Viskum
kan de producere ca.
100.000 m3 råtræ om året,
og det er også her, de største råstammer bliver bearbejdet. Hele fonden har ca.
80 ansatte, dog kun 15 på
savværket i Nørlund. Det
råtræ, de bruger til produktionen, stammer fra de
danske skove, og 5-10% er
fra deres eget område, som
ligger i Rold Skov, lige ved
siden af savværket.
Efter endt rundvisning
blev vi budt indenfor til
smørebrød og sodavand, og
der var mulighed for at få
svar på eventuelle spørgsmål.

Aalborg Portland
Kl. 12.00 var der afgang fra
Nørlund, og kursen blev
sat mod Aalborg Portland i
Aalborg.
Her blev vi budt velkommen af informationskon-

sulent Bent Ole Borup
(Bob) og salgskonsulent
Jens Thomsen. I anledning

af vores ankomst havde
de i et mødelokale dækket op med brochurer og
andet materiale. Her blev
vi præsenteret for et lysbilledshow omhandlende Aalborg Portland. Her hørte
vi bl.a., at Aalborg Portland
er en gruppe bestående
af Aalborg Portland Hvid
Cement, Aalborg Portland
Grå Cement og Unicon
Ready-Mix Beton. Gruppen blev for få år siden
overtaget af det Italienske
firma Cementir, der ejer
cement- og betonfabrikker i
Italien og Tyrkiet. Gruppen
omsætter for fire milliarder
kroner om året og beskæftiger 1800 medarbejdere
verden over. Heraf er der
1000 i Danmark, men kun
650 på fabrikken i Rørdal i
Aalborg.
Aalborg Portland er
Danmarks eneste pro.fortsættes side 20

Trælastsælger til agentur
Spændende job med store udviklingsmuligheder i en af Danmarks største agenturvirksomheder.
Med reference til salgschefen søges sælger til vores kontor i Herning.
Jobprofil
• Rådgivning og servicering af eksisterende samt nye kunder
• Ansvar for kontrakt og logistikopfølgning
• Periodisk assistance til eksterne kolleger
• Telefonisk kunde- og leverandørkontakt
Personprofil
• Du er yngre trælastuddannet med interesse for international handel
• Du er ordensmenneske og systematisk
• Du er serviceminded, udadvendt og fleksibel
• Du har gode samarbejdsevner og er udpræget team-player
• Du er handlekraftig og beslutningsdygtig
• Du bevarer overblikket i pressede situationer
• Du er indstillet på at kommunikere på inter-skandinavisk og engelsk
Vi tilbyder
• Muligheder for personlig karriere i A/S Hjalmar Wennerth, f.eks. som
ekstern sælger med egen kundeportefølje
• Et spændende og afvekslende job i en virksomhed i vækst
• Et positivt og uformelt arbejdsmiljø
• En gage, der står mål med de stillede krav
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enten direktør
Erik Reimers eller salgschef Egon Frandsen på tlf. 4492 4100.
Venligst mail din ansøgning til ere@hjalmarwennerth.dk eller send din ansøgning mrk. »Trælastsælger« til:

A/S HJALMAR WENNERTH
Herlev Hovedgade 182 · 2730 Herlev · Tlf. 44 92 41 00
A/S Hjalmar Wennerth, der driver agenturvirksomhed inden for import af træ fra Finland,
Norge, Sverige og Rusland, er en afdeling i BYGMA-koncernen.
BYGMA-koncernen beskæftiger ca. 1350 ansatte fordelt på 53 udsalgssteder.
Koncernens primære aktiviteter ligger inden for salg og distribution af trælast,- bygningsog byggemarkedsartikler.
Med en samlet årsomsætning på over 3,6 mia. DKK hører BYGMA-koncernen til blandt
de største i branchen.
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ducent af cement. De er
markedsleder i Danmark
og Skandinavien, og verden
største producent og eksportør af hvid cement. De
eksporterer til mere end
70 forskellige lande, har
fabrikker i syv lande samt
en masse salgskontorer
rundt omkring i verden.
Hovedkontoret er placeret
i Rørdal i Aalborg, og vil
i de kommende år være
udgangspunkt for endnu
flere ekspansionsprojekter
verden over.
Grundpillen i Aalborg
Portlands succes er medarbejderne. Derfor gør
de meget ud af, at medarbejderne er i fokus, at de
bliver tilbudt efteruddannelse, så de hele tiden er
i personlig udvikling og
får den viden og de færdigheder der gør, at man
kan udvikle virksomheden
yderligere. Og man kan se,
at medarbejderne trives, ud
af at 200 af de 650 ansatte i
Aalborg har været der mere
end 25 år - ganske flot, må
man sige.
Efter at være blevet informeret om Aalborg Portland
gruppen, inviterede Jens
og Bent os med på rundvisning på fabrikken. Vi
brugte vores egen bus til at
komme rundt, idet området er enormt stort. Vi så
bl.a. de store gravemaskiner, der graver kridt i søen,
og de lange transportbånd,
der fragter kridten helt ind
til fabrikken. Vi var oppe
på toppen af en silo og så
udsigten ud over fabrikken
og Aalborg by.
Dernæst prøvede vi Bents
mandomsprøve, som gik
ud på at vi skulle gå under
de store varmeovne, der
varmer ca. 1400 grader.
Her var der ca. 250 grader
i hovedhøjde, så vi fik sved
på panden.
Vi sluttede besøget af
med kaffe og kage og en
kort gennemgang af infor-
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mation omkring fabrikken.
Dagen sluttede med, at
Aalborg Portland gav en
øl i Jomfru Ane Gade – og
dernæst tog vi mod Viborg,
hvor vi skulle overnatte.

3. dag – Idé-døren
Onsdag morgen kl. 8.30
stod vi på bussen, der
denne gang skulle fragte os
til Ikast, hvor virksomheden
Idé-døren har domicil.
Her blev vi modtaget af
områdechef Ole Chrisjansen og salgschef Bjarne
Hansen. De fortalte os om
virksomheden, der blev
dannet i 60’erne, og som
i dag er et 100% familie-

ejet aktieselskab. Firmaet
har ca. 70 ansatte fordelt
på to fabrikker i Ikast. De
producerer kvalitetsdøre
til videresalg gennem tømmerhandler og grossister.
70% af produktionen bliver
solgt i Tyskland og Østrig
via grossister, men med
andre krav til udseende og
funktion end i Danmark.
Vi fik en rundvisning på
begge fabrikker, hvor der
undervejs var rig mulighed
for at stille spørgsmål til de
ansatte. En stor del af produktionen foregik manuelt
for at kunne sikre sig den
høje standard på de indvendige døre, som Idé-døren
lover kunderne. Eksempel-

vis blev alt træ kvalitetssorteret af menneskehænder,
inden maskinerne tog over.
Et spændende indblik i en
gammel, men delvis moderniseret fabrik.
Kl. 11.30 var det blevet tid til frokost, og da
hverken Idé-døren og IBF
havde plads nok til at huse
os, havde de lejet sig ind i
et nærliggende lokale, hvor
der blev serveret smørrebrød og ostemadder.

IBF
Efter frokost tog distriktschef Michael Pedersen
og salgskonsulent Henrik
Jensen fra IBF ordet for
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006

at give os en beskrivelse af
virksomheden.
Den blev stiftet i 1960 af
Johannes Rosenkilde og
er et rent familieejet aktieselskab. Hovedkontoret er
beliggende i Ikast, og det
skulle vi senere få at se.
Firmaet har ca. 800 ansatte,
heraf 200 i Polen, fordelt
ud over 18 fabrikker i Danmark og to i Polen. Fabrikkerne i Polen forsyner
udelukkende det polske
marked.
IBF har hver dag 100
lastbiler, der leverer varer
rundt om i Danmark såsom tagsten, belægningssten og rør. På en uge bliver der produceret betontagsten til ca. 200 parcelhuse, ca. 90.000 m2 belægningssten - eller omregnet
i forbrug ca. 30.000 tons
råmaterialer om ugen,
såsom sand, grus, cement
og flyveaske. Så virksomheden er stor, men de havde
da også hele to fabrikker
i Ikast, som vi selvfølgelig

så på vores rundtur. Den
ene fabrik koncentrerer
sig primært om brøndringe, tilbehør til tagsten
og IBF Dobbelt-S tagsten,
hvorimod den anden producerer belægningssten,
fliser og IBF Vingeøkonomi
tagsten. Vi afsluttede vores
rundvisning på fabrikken i

TAG
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Ikast Øst, hvor vi fik taget
et gruppebillede til minde
om turen.
Bussen kørte herefter
til Fredericia, hvor vi alle
gik hver til sit for igen at
komme hjem til hverdagen
på trælasterne.
En stor tak skal lyde til
vores ledere undervejs,

Michael Levorsen og Søren
Anthonsen fra FUT - de to
var med til at skabe en god
stemning på hele turen og
få lavet nogle sociale arrangementer, der rystede folk
sammen.
Vi ses i Sverige 2007.
Dennis Bach Olesen

FAC A D E

568-349/1206

Tidløst
& fornyende…
I forbindelse med nybyg og renovering er det svært at komme udenom
det stærke produktprogram fra Dansk Eternit. Til taget kan du vælge
klassisk og elegant skifer eller bomstærke bølgeplader i fibercement.
Til facader samt udhæng og gavle giver Eternit® PLAN plader og
brædder bygningen et arkitektonisk løft, samtidigt med, at du slipper for
tidskrævende vedligeholdelse. Eternit® PLAN produkterne har nemlig
som de eneste på markedet fået en unik PLAN-Seal imprægnering, der
effektivt beskytter mod fugt og snavs.

Find yderligere inspiration på www.dansketernit.dk
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Årets FUT Konference
Med temaet ”pris fremtiden – eller fremtidens pris” blev
FUTs konference afholdt i Middelfart i dagene 21.-23. september.
I tre døgn - sammen med kolleger fra både trælaster
og leverandørleddet - skulle der sættes fokus på dette
emne.
Indlægsholdernes emner spændte vidt og har helt
sikkert igen rykket nogle tanker blandt deltagerne.
Vi var 50 personer til denne konference – og desværre ikke op mod de 100, som vi så det for få år tilbage, når et sådan arrangement blev afholdt.
Der er blevet sagt meget om teambuilding – men
det gør noget ved en gruppe. Det var også, hvad den
første aften startede med. Der var ingen kaniner eller

andet levende – men i løbet af et par timer var vi alle
blevet du´s. Det var indledningen til konferencen, en
torsdag aften i Middelfart.
Fredag morgen indledtes med et udmærket opsang
fra skribent og redaktør Peter Odsgard. Med sit sædvanlige smil på læben affyrede han en bredside, og
det er jo altid rart at høre nyt uden for egne rækker.
I alt var der syv indlæg på programmet, og vi har
valgt at bringe referat fra to af disse indlæg i dette
FUT-blad.

- Ingen grund til at pive!
Med de ti nye EU-lande
er lagkagen for byggeproducenter blevet større, og
med øget konkurrence er
der udsigt til billigere byggematerialer.
- Selv om producenter af
byggematerialer bliver presset af en hårdere konkurrence, er der ingen grund
til at pive, for der er nu
også et større marked at gå
ud på, sagde Anne Windfeldt Trolle.
Hun pegede bl.a. på de
ti nye lande, som er kommet ind i EU og naturligt
udvider markedet, og gør
det nemmere at handle på
tværs af grænserne både
i forhold til eksport og
import.
- Med en øget konkurrence vil der formentlig ske
det, at priserne reguleres,
og vi får billigere produkter; så når der bliver råbt
op om, at priserne på byggematerialer er stærkt stigende, at vi er monopolitiske, at det er svært at skaffe
råmaterialer, og Konkur-
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rencestyrelsen kigger lidt
for meget på os, mener vi,
at man bør slå koldt vand
i blodet og overlade det til
markedet selv at regulere
priserne.
For næsten 20 år siden
blev der i EU vedtaget et
direktiv for byggematerialer, som man endnu ikke
er færdig med at implementere, men lykkes det at
harmonisere standarderne,
vil det også lette handelen
med byggematerialer.
- Det er et arbejde, der
sker langsomt, men sikkert.
Der er dog stadig en række
nationale normer, standarder og frivillige mærkningsordninger, som delvist forhindrer, at man kan afsætte
sine produkter i udlandet.

Større eksport end import
Som Anne W. Trolle også
pegede på, har Håndværksrådet ”brokket sig over”,
at det er svært at få byggematerialer til landet, at det
forsinker hele byggeriet, og

går ud over de små håndværksmestre m.v.
- Håndværksrådet har
derfor presset på for at få
Erhvervs- og Byggestyrelsen til at gå ind i sagen og
eventuelt oprette et centralt sted for oplysninger
om, hvilke normer og standarder der gælder. Vi har
haft et møde, og fakta er, at
trods standarderne er det
let nok at importere byggematerialer.. Med en import
på næsten 40 mia. kr. i år
finder vi den ikke ubetydelig – faktisk overstiger den
eksporten med to mia. kr.
Så det står ikke så slemt til,
men der findes også byggetraditioner herhjemme,
hvor kunderne forventer
bestemte materialer, men
der er stadig diskussioner
om, hvorvidt standarderne
forhindrer handelen med
byggematerialer. Det kan
blive bedre, og vi samarbejder stadig med myndighederne om, hvilke normer
der forhindrer import og
eksport af materialer.

Anne Windfeldt Trolle, der er
branchedirektør i Byggematerialeindustrien (BI), indledte
konferencen med sit indlæg
”Ingen grund til at pive!”.

- Selv om den øgede
import kan indikere, at de
danske producenter taber
markedsandele, så er lagkagen blevet større, og der
er udsigt til, at importen
bliver endnu større, hvilket
også giver kunderne flere
valgmuligheder.

Markant vækst
De gamle EU-lande tæller
ca. 380 mio. indbyggere, og
de nye EU-lande omkring
75 mio. borgere.
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006

- Alene Polen tegner sig
for 40 mio. indbyggere og
er derfor interessant for
mange af vores ca. 320 producenter – også fordi landet ligger så tæt på os.
Og måske lidt overraskende viser det sig, at bruttonationalproduktet (BNP)
pr. indbygger i lande som
Tyrkiet og Slovenien ligger
på højde med lande som
Grækenland og Portugal,
ligesom væksten i de nye
EU-lande er stor - ikke blot
i Polen med en forventet
vækstrate på 4-5% op til
2012, men også lande som
Estland, Letland, Litauen
og Tyrkiet har vækstrater,
der er to til tre gange så
store, som i flere af de gamle EU-lande, og er derfor
også interessante markeder.
Tallene for udviklingen
af eksporten af byggematerialer gennem de sidste ti
år viser desuden, at mens
eksporten i 1996 var på ca.
23. mia. kr., er den i år på
omkring 35 mia. kr., og
det forventes, at det tal vil
fortsætte med at stige. Hvis
man alene sammenligner
eksporten i det første halvår af 2005 og i år, er tallet
steget med 16%, og importen med 22%.
- I lyset af de opkøb der

finder sted, hvor briter
senest har købt DT Group,
og der vil sikkert komme
flere, vil det utvivlsomt også
give store forandringer,
hvor man kan forestille
sig, at de nye stor-aktører
vil benytte sig af generelle
indkøbsaftaler, som ikke
kun berører Danmark, men
måske se på hele verden
som deres indkøbsportal,
hvilket helt klart vil betyde
øget konkurrence.
Det er især lande som
Norge, Sverige, Tyskland
og Storbritannien, vi eksporterer til, men også til så
fjerne lande som Rusland
og Kina.
Barrieren for at komme
ind i Danmark ligger bl.a.
i de mange frivillige mærkningsordninger, som også
kendes i andre lande.
- Alligevel er danskerne
dukse i den her sammenhæng, når vi taler om byggevaredirektivet. Vi åbner
op for et lille marked, mens
andre store lande nok har
større fordele af at beskytte
deres systemer i forhold
til de fordele, vi har af at
beskytte vores egne. Når
vi sidder i EU, er der flere
lande, der ikke er særlig
interesserede i at diskutere implementering af

standarder, og slet ikke de
nationale beskyttelsesregler.
De vil gerne forsvare deres
eget marked.
Anne Windfeldt Trolle
pegede også på, at udenlandske producenter måske
er villige til at stille deres
produktion om, hvis de skal
levere til et stort marked
– det kan være en anden
størrelse mursten eller millimetertykkelse, men kan
synes, at det er forbundet
med for store omkostninger at skulle stille sig om til
et så lille marked som det
danske.

Vær forberedt på
overraskelser
- Det er velkendt, at den
danske byggeaktivitet er
høj, og at der i de sidste tre
år har været vækstrater på
12-20 procent. Vores seneste byggeprognoser viser, at
væksten vil fortsætte, men
dog falde til fem procent
i 2007 og til 2,5 procent i
2008. Årsagen til den store
vækst er skattestoppet, de
lave renter og de favorable lånevilkår, der er til at
bygge om og vedligeholde.
Ligesom det i øvrigt er billigere at bygge nye huse end
at handle med dem, der

Kurt Kirkegaard, MF for
Venstre, holdt sigt konferenceindlæg under overskriften
”Vi kan blive bedre!”.

- Vi kan blive bedre!
Selv om byggebranchen har
travlt, står den fortsat over
for mange udfordringer.
- Til manges overraskelse
viste en undersøgelse for
nylig, at der er stor tilfredshed med håndværkere;
men ingen tvivl om, at der
er plads til forbedringer, og
skal vi for alvor forbedre
byggeriets omdømme, skal
vi de mange fejl og mangler til livs, ligesom vi i de
kommende år fortsat står
over for store udfordringer,
som ud over øget kvalitet
og logistik, handler om
bedre samarbejde melFUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006

lem byggeriets aktører og
større åbenhed i forhold
til omverdenen, sagde
medlem af Folketinget for
Venstre, Kurt Kirkegaard,
der også er formand for
Erhvervsudvalget. Han driver desuden en tømrervirksomhed med 65 ansatte.
- En af de udfordringer,
vi står over for, er sæsonudjævning. Vi kan og skal
bygge året rundt, og det
kan lade sig gøre via inddækning og en højere grad
af industriel produktion. Et
andet eksempel er det digitale byggeri, som skal for-

allerede er på markedet.
Det er også en af årsagerne
til, at importen stiger,
hvilket trods alt også giver
større valgmuligheder. For
selv om mange danske virksomheder producerer dag
og nat året rundt, er der
fortsat kapacitetsproblemer.
Importen tæller også
halv-fabrikata, og typisk fra
nærmarkeder som Tyskland, Sverige, Norge og
Storbritanien. Det hænger
også sammen med transportomkostningerne. Over
20 procent består af træ
ellertræ-produkter, og væksten af importen fra de ti
nye EU-lande er på næsten
40%.
Faktisk er der også flere
af vores ca. 320 medlemmer, som har lagt al deres
produktion ud og blot har
et salgsselskab i Danmark.
Men vi er fortrøstningsfulde i forhold til de danske
producenter. Der vil stadig
være en efterspørgsel på
kvalitet, men vi skal også
være forberedte på overraskelser, mere konkurrence
og flere opkøb. Risikoen er,
at danske producenter kan
tabe på længere sigt, hvis
de fokuserer for meget på
det danske marked.
■

tal, så vi som branche får
hævet vores indtjening.

Fang de unge

bedre kommunikationen,
processer og i sidste ende
mindske fejl i byggeriet.
På det område halter vi på
mange områder bagefter
en række andre industrier.
Ligesom vi skal have større
fokus på byggeriets nøgle-

Kurt Kirkegaard satte også
fokus på uddannelser
inden for håndværk.
- Vi uddanner som aldrig
før og har næsten tømt
skolerne for praktikelever.
Oveni har vi en del udenlandsk arbejdskraft i gang
og mange gode specielt fra
...fortsættes side 24
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EU-landene, men kunne
godt ønske os flere. Regeringen har desuden sat sig
nogen høje mål og afsat
mange midler til innovation og udvikling af uddannelser, og ser gerne, at man
understøtter den praktiske
del af en uddannelse med
den teoretiske.
- Men for at vinde kampen om de unge har vi et
behov for at sætte mere
fokus på, hvad det er for
jobs og vilkår, vi kan tilbyde
dem. Fagligheden skal være
høj, og det gælder både for
leverandører og de udførende. Kan man ikke tilføre
varen en værdi, bl.a. i form
af rådgivning, har man et
problem.
- Vi skal tage têten og
forklare, at der er masser
af udfordringer i byggebranchen for at sikre, at
de unge synes vi er interessante. Herunder at få integreret andengenerations
indvandrere på arbejdsmarkedet og gøre dem klart, at
branchen er interessant. Et
af problemerne er, at i de
muslimske lande, de kommer fra, har byggebranchen en meget lav status.

Arbejdsmiljøet et problem
Desuden pegede Kurt
Kirkegaard på, at der også
bør sættes større fokus på
arbejdsmiljøet.
- Noget tyder på, at byggeriet i øjeblikket er så
fokuseret på at aflevere
i tide, at det går ud over
arbejdsmiljøet. Det er himmelråbende, at ca. to ud
af tre virksomheder, som
for nylig var genstand
for et arbejdspladssyn,
havde alvorlige problemer
med arbejdsmiljøet. Og
klart, at hvis byggeriet på
længere sigt skal kunne
tiltrække unge - og dem
bliver der færre af - til en
karriere i byggeriet, så er
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det utilfredsstillende, at
arbejdsmiljøet stadig er et
problem. Der er dog også
grund til at rose mange
virksomheder for en stor
indsats på netop dette
område.
Som Kurt Kirkegaard
også nævnte, er byggeriet
inde i en højkonjunktur,
men det bliver hverdag
igen, og hvad skal byggeriet
så lave?
- Regeringens energihandlingsplan vil udvikle
nye arbejdsmarkedsområder inden for både nybyggeri og renovering. Vi er
forpligtet til at spare på
energien med mindre CO2udslip, ligesom vi har et
stort efterslæb i det offentlige byggeri, og det gælder
både skoler og institutioner
og inden for offentlige veje
og kloakker.

Bryd grænser
I forhold til globalisering
pegede Kurt Kirkegaard på,
hvor vigtigt det er at være
med til at skabe en åben og
fri verden for at klare sig
i fremtiden. Og ikke være
bange for at lukke arbejdskraft ind udefra.
- Vi skal hele tiden være

parate til at forny os for
at fastholde vores position
som et af verdens rigeste
lande.
Han nævnte også, at han
for nylig har været i Indien,
og dér oplevede, hvor dygtig arbejdsstyrken er.
- De er godt uddannet
og kan tilføre værdi i vores
hverdag. Jeg kunne se, at
de lige så godt kunne lave
mine kalkulationer, kontrol
af fakturaer og beregninger
til 4.000 kr. om måneden,
mens vi så kan bruge vores
medarbejdere herhjemme
til andre opgaver.
- Der er flere steder, hvor
vi kan anvende andre landes kompetencer til selv
at skabe billigere og mere
konkurrencestærke varer.
Og dermed øge omsætningen. Vi skal passe på ikke
at lukke os inde i en osteklokkke, så verden omkring
os løber fra os. Det har vi
ikke råd til.
- Vi skal også have fat
i de nye vækstmarkeder
i Europa. Tænker man
eksempelvis på Irland, og
på, hvor underudviklet et
land det var, før det kom
med i EU, så har de i dag
et totalt åbent marked, stor
vækst og op mod 80.000
polakker til at hjælpe sig. I

det lys er det positivt, at vi
har fået flere østeuropæiske
lande med i EU, som også
har brug for øget udvikling
og samhandel.
Til sammenligning er
der under 1400 øst-arbejdere med arbejdstilladelse i
Danmark, men også mange
ledige håndværkere i Tyskland, og ni ud af 10 virksomheder herhjemme foretrækker tysk arbejdskraft
frem for øst-arbejdere. I alt
arbejder der op mod 6000
håndværkere fra andre
lande i Danmark.

Iværksættere skal
belønnes
På hjemmebanen pegede
Kurt Kirkegaard også på
den fokus, der er på at få
fjernet de unødvendige
administrative og økonomiske byrder for private,
ligesom den offentlige sektor skal forstå, at de ansatte
dér er i et servicejob, hvor
pointen er, at man arbejder
sammen med folk udefra
og udvikler projekter i fællesskab. Ligesom der skal
større fokus på iværksættere.
- Vi har udviklet en samfundsmodel, hvor unge
ikke har behov for at tænke
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006

på iværksætteri, og vi vil
derfor gerne skabe bedre
muligheder for, at de unge
igen begynder at tænke på
at starte egen virksomhed,
for interessen er der. Vores
uddannelsessystem skulle

gerne understøtte både
den praktiske og teoretiske
del. Ligesom vi skal forstå
at sætte pris på et selvstændigt initiativ og belønne
folk, der tør tage en risiko
og starte nye virksomheder,

der gerne må være mere
innovative og højteknologiske end dem vi kender i
dag, for i byggebranchen er
der også behov for udvikling.
- Det er en kvalitet at

have en stor underskov
af små virksomheder, og i
forhold til det industrialiserede byggeri kan de sagtens
være med. I min egen lille
virksomhed er vi i gang
med et større sommerhusprojekt, hvor vi har afdækket markedet og overvejet,
hvilke ting vi skal købe udefra. Det handler også om at
gå ind på den tankegang,
at vi ikke nødvendigvis selv
skal slå alle søm i.
- I er en del af fødekæden, og derfor er det også
en udfordring for jer, at vi
kan henvende os til en tømmerhandler og møde en
faglig og forsvarlig medarbejder. Også her skal både
I og vi blive bedre.

...fortsættes side 26

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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Konferencen set fra deltagerside:

Fortsat fra side 25:
- Desuden er det nødvendigt, at der hele tiden er
et godt samspil mellem det
private og det offentlige,
sagde Kurt Kirkegaard og
pegede bl.a. på Teknologisk
Institut, hvor der arbejdes
med chips, der kan sættes
på byggekomponenter som
afløser for stregkoden.
- Det betyder, at vi via
en computer kan følge
de enkelte komponenter
under produktionen, og
fra de går fra fabrikken til
deres endelige bestemmelsessted.

Brøledans og standup
Igen i år sluttede redaktør
Peter Odsgard af med at
fortælle os, at vi kun kan
gøre det bedre. Og han
havde til den lejlighed
arrangeret en selvopfunden
dans, hvor vi alle skulle
brøle: ”Vi vil forandres”.
Dermed var der sat punktum for en rigtig god og
meget indholdsrig dag,
hvor alle indlægsholdere
gjorde deres til at fange
publikum.
Dagen sluttede af med
fælles spisning – og i den
forbindelse var der underholding af Lars Hjortshøj.
■
Fra FUT skal der her
lyde en stor tak til den
række virksomheder, der
medvirkede til gennemførelsen af årets FUT
Konference:

• Dansk Eternit
• Moland
• Pro-File
• Rationel
• Rockwool
• STARK
• Swedoor-Kilsgaard
• Timberman
• TUN
• Uponor
• Aalborg Portland
26

Festligt, hyggeligt
og lærerigt
21. september
2006. Kalenderen
sagde efterår
– vejret sagde
sommer.
Heldigvis!
Mødetidspunk kl. 18.00
– lækker mad og så skulle
kalorierne brændes af. Holdene var sat af bestyrelsen,
udover alle de andre ting
de havde klaret. Selvfølgelig skulle der konkurreres,
og alle deltog. Det gjaldt jo
æren!
Opgaverne var en række
praktiske øvelser i bedste
Robinson-stil: Bygning
af en manøvre- og bæredygtig tømmerflåde, som
skulle bemandes med fire
søstærke holdkammerater.
Denne øvelse var bedst i
mørke - så man ikke kunne
se bræmmen af gopler, der
skulle forceres, da tømmerflåden skulle søsættes. Til
gengæld var det svært at se
bøjen, der skulle passeres.
Badetøj havde været en fordel – eller bare noget rigtig
hurtigtørrende tøj. Men
som sagt var vejret med os.
Det var lunt og stjerneklart.
Klatring op i en træstamme iført klædelig
hjelm og snoretræk, så vi
kunne rapelle ned efter
klokkeringning (ja, ja - der
var en lille klokke i toppen
af træet). Øksekast. Træstammesavning i max. 3 cm
tykke ”skiver”. Samarbejdsøvelse med et par brædder,
en hel masse meget små

kasser med tæt omslyngede
holdkammerater. Løfte og
bære holdkammeraterne
igennem edderkoppespind,
så ingen rørte trådene.
En rigtig, rigtig sjov start,
der rystede deltagerne sammen.
Det bedste hold vandt
naturligvis suverænt! Claus
Krebs, Torben Svendsen,
Søren Pedersen, Benny Kristensen, Torben List, Peter
Landergren og undertegnede.
Aftenen blev afsluttet
med sandwich, øl og vand
i TV-stuen. Alle gik tidligt
i seng for at være friske til
næste dags spændende program. Eller er der en mindre erindringsforskydning
her ???

Skuffelsen ville være kolossal, hvis ikke provokatøren
kom med udtalelser, som
gav anledning til rynkede
pander. Indlægget gik ganske enkelt ud på: ”I er alle
sammen nogen tabere”!
Det var nu ikke min
opfattelse. Måske fordi jeg
sad sammen med mine
holdkammerater fra i går
– og de var i hvert fald ikke
tabere. Tværtimod! Vi var
vindere – og de øvrige hold
bestod, så vidt jeg kunne
bedømme, udelukkende af
en masse herlige, festlige
og særdeles kompetente
personer. Denne opfattelse
blev der i øvrigt ikke rykket
ved!
På den anden side var det
en nem måde at vække 40
mørbankede personer på.
Jeg skal ikke her gå i
dybden med eksperternes
indlæg – blot samle det
hele under ét: Det var godt
– det var spændende – det
var lærerigt!
Efter en hel dags hjerneinput var det tid til festmiddagen efterfulgt af
forrygende underholdning
af Lars Hjortshøj. Det var
helt almindelige dagligdags
oplevelser, han satte i relief
på sin egen underfundige
facon. Jer der deltog, ved
hvad jeg mener.
Alt i alt et sjovt, festligt,
hyggeligt, herligt og lærerigt arrangement. Det er
bestemt ikke sidste gang jeg
deltager, når FUT inviterer
– tværtimod.

Brat opvågning
Peter Odsgard stod for fredag morgens første indlæg.

Hanne Christina Boyer,
Moth Service Partner
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Konferencen set fra deltagerside:

tioner til byggeriet i Danmark, men en helt anden
indgangsvinkel og en ”ikke
branchemand” er aldrig at
foragte.
Den sidste aften var der
middag og underholdning
med Lars Hjortshøj, som
var en stor succes.

Tak til FUT
Undertegnede deltog i FUT
Konferencen den 21.-23. september
i Middelfart, og jeg vil med dette
lille indlæg rose dagene og
arrangementet.
Selve indkvarteringen skete
i dejlige, rene og hyggelige
huse med eget bad og soveværelse - og lå i forbindelse
med selve kursusstedet.
Maden vi blev beværtet
med var overdådig, og der
manglede bestemt ikke
noget.
Vejret var flot ,og stemningen blandt deltagerne
og værterne var som altid
hyggelig, venlig og imødekommende.

DECRA®

Godt rundt om emnerne
Den første aften var der
teambuilding med ”skigang”, ”jorden er giftig”,
rapelling, øksekast samt
tømmerflådebygning med
efterfølgende succes-sejlads.
Jeg synes også, at vi
dagen efter kom ganske
godt rundt om branchens
problemer og udfordringer i forbindelse med de
indlægsholdere, der var tilkaldt fra nær og fjern.

Et hjertesuk

Naturligvis er der forskellige meninger om de
forskellige emner, som foredragsholderne behandler,
men sådan er det jo altid.
Et ønske kunne være en
mere ”udefra kommende”
markant erhvervsleder,
f.eks. en Lars Kolind eller
en Asger Aamund, som
kunne komme med deres
synspunkter, ideer, kritik og
lignende.
Jeg er godt klar over, at
de foredragsholdere, der
var tilknyttet, havde rela-

Mit hjertesuk: Hvorfor der
ikke er større opbakning
i vores kære branche til
sådan et par spændende og
dejlige dage?
Jeg har oplevet, at mit
netværk blev vedligeholdt,
kroppen rørt, dejlig mad
og vin blev indtaget, samt
ikke mindst spændende
indlæg, diskussioner og
socialt samvær.
Stor tak til bestyrelsen i
FUT, foredragsholderne
samt alle deltagerne for et
par spændende dage.
Jeg er med igen næste
gang!
Bo Louring, Wimex

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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Hvad blev der
af bøgetræet?
FUT har sat fokus på endnu en
virksomhed, der har haft åbnet
dørene for vores generalforsamling.
Denne gang har Dansk Eternit valgt
at berette, hvad der er sket siden FUT
tilbage i 1997 plantede bøgetræet
hos Dansk Eternit.
Dansk Eternit gik det nye
årtusindeskifte i møde med
stærkt engagerede medarbejdere og store ambitioner
for fremtiden. Den gamle
kæmpe i dansk byggeindustri står fortsat med rødderne solidt plantet i den
danske muld og svajer stolt
i vinden.
Et bøgetræ kan blive op
til 40 meter højt, men det
gennemsnitlige danske
bøgetræ bliver normalt ikke
mere end 25–30 meter.
Ingen af de overnævnte
mål gør sig gældende, når
blikket i dag falder på det
tapre, men lettere skrø-

belige bøgetræ, som FUT
plantede hos Dansk Eternit
i 1997. Mens bøgetræet
har taget ni år om at vokse
fra at være en lille, spinkel
plante til at blive et ungt
træ med en slank stamme,
har Dansk Eternit udviklet
sig til at blive en massiv
kævle med lange og stærke
forgreninger og en vældig
krone, som man ikke kan
undgå at bemærke.

Nye tider
Dansk Eternit er siden
1997 ikke kun vokset med
bøgetræets stabile fart, men

har faktisk overhalet bøgetræet fra FUT med adskillige meter. Dansk Eternit
er netop alt det, som det
danske bøgetræ traditionelt
symboliserer: stærk og livskraftig og i stadig udvikling.
Ifølge adm. direktør Jørgen
N. Jacobsen er virksomheden begunstiget af et højt
aktivitetsniveau på alle
fronter. Alle har rygende
travlt, og som Jørgen N.
Jacobsen selv siger: ”Det
går rigtig godt hos Dansk
Eternit.”
Efter nogle vanskelige år
i første halvdel af 90’erne
blev der iværksat en lang
række initiativer til styrkelse
af Dansk Eternits markedsposition, herunder − ikke
mindst − relationerne til
kunder og slutbrugere. Det
skulle ske igennem målrettet medarbejderengagement, teknologisk og sortimentsmæssig fornyelse og
en generel modernisering
af ordreflowet i virksomheden.

Fokus på kunden

Dansk Eternit har brugt årene siden 1997 til at styrke sin markedsposition
– ikke mindst forholdet til kunder og slutbrugere.
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Der er med andre ord sket
meget hos Dansk Eternit
igennem de seneste ti år. I
starten af det nye årtusinde
overgik man fra at være en
produktionsvirksomhed
til at blive en handelsvirksomhed. Samtidig blev en
helt ny leverandørstyret
lagerløsning (et VMI logistiksystem) introduceret.
Derudover har Dansk
Eternit indført et effektivt
leveringssystem, der sikre,
at kunden kan få varerne
leveret enten direkte fra
lageret i Aalborg eller
direkte fra Dansk Eternit

Holding-koncernens fabrikker i udlandet.
Et nyt web-baseret ordresystem har også været en
meget stor succes − så
meget, at mere end 50%
af odreindgangen i dag
kommer via Dansk Eternits
e-handelssystem.
”Før stod vi med ryggen
til kunderne og kiggede
på, at maskinerne producerede, men i dag fokuserer
vi på kunderne”, fortæller
Jørgen N. Jacobsen. Det
har betydet en langt bedre
kundeservice, færre fejl og
samlet set en mere effektiv
håndtering af ordrerne.

Et bredt sortiment
Dansk Eternit er ikke sådan
at overse i Danmark, hvor
virksomheden fortsat er
klart størst på markedet for
fibercement. Dansk Eternit
i dag er imidlertid meget
mere end de traditionelle
bølgeplader. I 2006 har
man således lanceret et
helt nyt tagprodukt, Eternit Toscana, som forener
bølgepladernes lethed og
styrke med en klassisk tagprofil.
I de senere år er der også
kommet større fokus på
at benytte Eternit skifer til
moderne byggeri − både
til private parcelhuse og
til forskellige former for
erhvervsbyggeri, boligblokke m.v. Skifertaget udstråler
stil og styrke, og det giver
arkitekten mulighed for at
give byggeriet spændende
former og vinkler.
Brugen af facadeplader
i erhvervsbyggeri vinder
stærkt frem i disse år.
Derfor har Dansk Eternit
udvidet sortimentet på
dette felt kraftigt, så der
nu tilbydes flere typer af
matrix indfarvede plader i
et bredt udvalgt af farver.
Brædder i fibercement,
med eller uden struktur, er
også blevet et meget populært produkt, både til privatboliger, sommerhuse og
til erhvervsbyggeri. Dansk
FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006

Eternit har derfor udvidet
sortimentet med produkter fra verdens hurtigste
ekspanderende producent
af fibercement – James
Hardie – hvis produkter
virksomheden nu har fået
eneforhandlingen af i Danmark.
Sortimentet hos Dansk
Eternit omfatter desuden
plader og systemer til skillevægge og vådrum, foruden
et omfattende program af
tilbehør og supplerende
produkter. Alt i alt et meget
alsidigt sortiment, som finder anvendelse overalt i det
private parcelhusbyggeri,
landbrugs- og industribyggeri − og i stigende grad, i
mange former for erhvervsbyggerier.

Alting vokser
Dansk Eternit udgør i dag
det perfekte spejlbillede på
et stort og stærkt bøgetræ,
som vi kender det fra de
danske skove. ”Bøgetræet

fra FUT var jo ikke meget
mere end en spinkel stikling, da det blev plantet hos
Dansk Eternit, så vokset
er det,” pointerer Jørgen
N. Jacobsen og fortsætter:
”Men alt omkring Dansk
Eternit gror!”.
Omsætningen i virksomheden er således i årene,
siden træet blev plantet,
vokset fra 330 millioner kr.
til et pænt stykke på den
anden side af 400 millioner.
Underskuddet som prægede resultaterne i slutningen
af halvfemserne er samtidig
vendt til et fornuftigt tocifret millionoverskud. Dansk
Eternit er en del af Dansk
Eternit Holding koncernen, som i dag omfatter
virksomheder i 11 lande
i Europa, og også ude i
Europa går det rigtig godt,
der er vækst på alle fronter.
Årstiderne skifter og
ethvert bøgetræ, lille som
stort, må tilpasse sig omgivelserne for at bevare sin
styrke. Men det gode ved

Dansk Eternit tilbyder mange forskellige typer tagbelægning, og virksomheden
kan da også fremvise vækst over hele linien.

bøgetræet er, at jo mere det
svajer i vinden, desto mere
vidner det om, at rødderne

er stærke, forgreninger
mange og kronen høj.
■

GRÅ STYRKE
B10-MARKETING

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

Aalborg Portland A/S
www.aalborg-portland.dk
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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!

Nyt fra sekretariatet
Først et velkommen til
de mange nye medlemmer, FUT har fået her i
efteråret.
FUT håber naturligvis
at se alle nye, men også
alle de ”gamle” medlemmer til foreningens
arrangementer i vinterens og forårets løb.
Sekretariatet står som
altid klar til at svare på
spørgsmål vedrørende
arrangementer, kontingent, medlemskabet
eller FUT generelt - bare
ring. For at kunne give
jer den bedste medlemsservice, bedes I oplyse,
at det er angående FUT,
I ringer.
Og så har Post Danmark lavet om på de
numre, der står bag på
bladet. Det første num-

Trælasthandel A/S

Har du ideer til artikler,
emner du gerne vil have
belyst eller måske noget
helt tredje, så send et par
linier til et af FUTs bestyrelsesmedlemmer.
Deadlines for de fire
numre af FUT-bladet i 2007
er som følger:
mer – 92079 - er foreningens identifikation hos
Post DK. Nummeret efter
KHC er dit medlemsnummer.
Tak for samarbejdet
i årets løb. God jul og
godt nytår til alle FUTmedlemmer.
Marianne Mouritzen

Du skal i samarbejde med Juelsminde Gruppens ledelse
implementere vores fælles beslutninger, og du skal skabe
et godt miljø og en synlig ledelse i afdelingen.

Tiltrædelse primo 2007, men vi ønsker naturligvis at vente
på den rette.
Send en kort ansøgning på mail:
knud@juelsminde-traelast.dk
Du er også velkommen til at søge yderligere oplysning om
jobbet hos Knud Skou på tlf. 4079 3455.
Trælasthandel A/S består af seks forretninger med hovedsæde
i Juelsminde, herudover er der afdelinger i Ry, Ejstrupholm,
Haarby, Hedensted og Give. Trælasthandel A/S beskæftiger 104
medarbejdere og omsætter årligt for ca. 300 millioner kroner.
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Vi glæder os til at høre
fra dig!

40 års
jubilæum

Til at varetage den daglige ledelse i Haarby søges en leder,
der kan motivere og lede et team på 15-20 medarbejdere,
fordelt på salgskontor, butik og lager.

Opgaven er kort og godt at bevare overblikket og sørge for,
at forretningen kører optimalt og er omkostningsbevidst i
alle funktioner.

• Blad 1:
16. januar 2007
• Blad 2:
10. april 2007
• Blad 3:
14. august 2007
• Blad 4:
20. november 2007

FUT Personaleinfo

Afdelingsleder til Haarby Trælast

Vi forventer, at du har stor indsigt, især i de professionelle
kunders behov, og kan tilføre forretningen yderligere vækst
– samtidig med, at du kan støtte og inspirere detailhandlen
i forretningen.

Har du
ideer eller
stof til FUTbladet?

Michael Selch Laursen

Skjern
Vinduer as
Michael Selch Laursen er
startet som salgskonsulent
den 1. november, med
ansvar for Danmark.
Michael kommer fra en
lignende stilling, og har 14
års erfaring i vinduesbranchen.

Holger Borg Kristensen,
Lemvig, kunne fredag den
10. november fejre 40 års
jubilæum hos STARK Lemvig, tidligere Krejsler Tømmerhandel.

HUSK!
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.
Henvendelse til:
FUT v/ Søren Anthonsen
Tlf. 20 71 53 48
san@fut.dk
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TAK TIL ANNONCØR-HOLDET FOR GODT SAMARBEJDE I 2006

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

- nøglen til en branche -

TRÆLASTHANDLERUNIONEN

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND EN UBÅDS-TUR
Fra tirsdag den 12. december 2006 kan du på
www.fut.dk tippe 3 rigtige og deltage i konkurencen
om en tur i en ubåd i Københavns havn.
Vinderen får mulighed for at tage en ledsager med
på turen.
Vinder netop du, og bor du ikke i nærheden af København, så refunderer FUTs sekretariat dine udgifter til
togbilletter. Du skal blot indsende billetterne til sekretariatet efter turen.
Sidste frist for svar i konkurrencen er fredag den
5. januar 2007.
I sidste omgang af konkurrencen blev vinderne af
hver 4 biografbilletter Kim Terge Petersen, Mørkøv,
Johnny Madsen, Billud, og Orla Nissen, Vojens.

FUT medlemsblad - Nr. 4 - 2006

Ubåds-fakta

Lokalitet Sejlturen/dykket finder sted centralt i København.
Tidspunkt Oplevelsen udbydes alle ugens dage, undtagen juleaften og nytårsaften. Der må påregnes en
ventetid på 2-4 uger. Når du modtager gavebeviset fra
FUT, aftaler du selv med ubådskaptajnen, hvornår dit
dyk skal foregå.
Turens varighed Ca. 1 time.
Vigtigt! Af hensyn til ubådens kapacitet er vægt pr.
deltager max. 100 kg, ligesom man skal være sund,
rask og ved almindeligt helbred for at kunne deltage
i dykket.

31

Afsender:
FUT
c/o TUN
Egebækgård
Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring

Glæd dig til 2007!

Elevtur Sverige 2007
Hårdttræsdag
Kloak-dag
Elevtur Danmark 2007
Stortur 2007/2008
Bestyrelsen ønsker alle
medlemmer en Glædelig Jul
og et godt Nytår!

Ansvarshavende redaktør: Søren Anthonsen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.800 eks.

FUTs bestyrelse arbejder
allerede nu med planlægning af
en række spændende arrangementer:

