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Gratis kurser om
bygningsbevaring

Mød FUT
på BYGGERI

FUT tilbyder dig en række kurser,
og du vælger selv de aftener, der
er relevante for dig.
...læs side 14

Få en snak med din
forening på årets
messe i Fredericia.
FUT er på TUNs stand A-0620.
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FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Kære medlem!
Endnu et kalenderår er netop begyndt, med alt hvad dette indebærer.
Fornyet optimisme og endnu en forventning om at det nye år vil overgå
det forgangne.
Dette er typisk nogle af de tanker, som de fleste af os går rundt med, når
vi stille og roligt bevæger os mod den gode forårstid. Denne optimisme er
gældende i både forhandlerleddet og leverandørleddet. Dog fornemmer
jeg, at branchen i år er blevet mere realistisk omkring konjunkturerne i
vores samfund. Men spændende bliver det i hvert fald…

Claus Wiuff Petersen
Formand
De Mezas Vej 1, 1.th.
8000 Århus C
Tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

Søren Anthonsen
Næstformand, kasserer
PR-ansvarlig
Slotsherrensvej 145, 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 2071 5348
san@fut.dk

Michael Levorsen
Sekretær

I det kommende forår vil vi i bestyrelsen for alvor vise vores medlemmer foreningens nye profil. Herunder vil jeg gerne benytte lejligheden til
at fremhæve FUTs deltagelse på den kommende messe, Byggeri 2008.
Her er for alvor et forum, hvor vi i høj grad har mulighed for at møde
en masse medlemmer dér, hvor de i forvejen færdes. Det skal ikke være
nogen hemmelighed, at jeg ser denne begivenhed som et af årets højdepunkter for vores forening. Jeg vil i denne forbindelse gerne rette en stor
tak til TUN og Palle Thomsen for, at dette er blevet muligt.
Herudover har vi også planlagt en bred vifte af forskellige og aktive medlemsarrangementer i det kommende forår. Her vil jeg gerne fremhæve
vores ledelsesarrangement (s. 21-22). Det er en aktivitet, som passer
perfekt ind i vores nye koncept. Et stort socialt element kombineret med et
omfattende fagligt område, som kan relateres til ens egen hverdag, uanset
om man er beskæftiget på leverandør- eller forhandlerside.
Ydermere har vi så igen fornøjelsen af invitere til tema-aftener omkring
det nye Bygningsreglement, i samarbejde med TOP og Bjarne Lund
Johansen (s. 18). Her har vi taget de væsentligste elementer i det nye
Bygningsreglement og serverer dem for dig i den sædvanlige FUT-ånd.
Vi ses til et aktivt forår – og på BYGGERI 2008 på stand A-620.
Claus Wiuff Petersen
formand
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Den
omvendte
rejse:

Fra Sydafrika
til Danmark
Mange branchefolk søger nye udfordringer og
inspiration i udlandet. Denne artikel er atypisk, da
vor skribent er kommet til Danmark for at opleve
og søge nye udfordringer.
Erik kunne lige så godt
have været havnet i England, men efter mange
overvejelser blev Danmark
bestemmelsesstedet.
Danskfødte Erik Sørensen har i hele sin barndom
og ungdom – indtil sit 26
år – været bosat i Sydafrika.
Men udfordringerne kaldte, og eventyret måtte udleves. Dog lå valget af Danmark lige til højrebenet, da
Erik som tidligere nævnt er
dansk født.
Men som han så lystigt
beretter:
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

- Jeg kunne lige så godt
være havnet i England. Der
skulle jeg da ikke hen og
lære et nyt sprog. Vi har
selvfølgelig hørt dansk som
små, men at anvende det
i dagligdagen er jo noget
helt andet.
- Meget er anderledes,
og forskellene er store.
Men grundlæggende er
en hel del ens. Vi tænker
og agerer ens, bygger med
de samme redskaber og
maler i de samme farver.
Forskellene er derfor ikke
så store, lige bortset fra at

solen skinner lidt mere i
Sydafrika, end den har for
vane her i Danmark.
Sådan indleder Erik
Sørensen dette lille indlæg.
En dansker, der som nævnt
har tilbragt en stor del af
sit liv i det sydafrikanske. Et
Sydafrika med alle de nuancer og utallige muligheder,
det kan byde på.

Skoleuniform og disciplin
Han kan dog godt komme
med nogle enkelte ting, der
adskiller vore to lande.

Sydafrika har som
bekendt været delt og
er blevet genforenet, og
det har givet nyt håb. Det
er også et land, hvor det er
krævet at gå i skoleuniform.
Og med en noget hårdere
disciplin i skolerne end vi
kender fra de danske skoler.
- Med min uddannelse i
Sydafrika som bygningskonstruktør, hvor jeg også har
arbejdet som Project Manager (projektleder) i Johannesburg, drog jeg mod det
kolde nord, beretter Erik.
- I Danmark startede jeg
som frivillig hos Røde Kors
i Aalborg, samtidig med,
at jeg gik på sprogskole for
at lære dansk. For selvom
mange danskere gerne vil
tale engelsk, var jeg sikker
på, at det at lære et lands
sprog også binder én samFortsættes side 4

3

Illustration: Zeelias65/Dreamstime.com

Erik Sørensen tog den
’omvendte’ vej. Fra
et liv i Sydafrika til
Danmark. Her er han
fotograferet i Kastrup
lufthavn sammen med
nevøen Nicolai.

Erik Sørensen
(bagest) på sit
’fritidsjob’ som
officer af reserven
i det danske
forsvar.

Fortsat fra side 3

men med dets identitet.
Det var svært, selvom vi jo
havde hørt meget som små;
men at forstå de små nuancer samt tale sproget, det
kan være svært.

Illustration: Zeelias65/Dreamstime.com

Militærtjeneste i Danmark
- Jeg valgte at aftjene min
militærtjeneste i Danmark,
og det har jeg på ingen
måder fortrudt. Efter 4½
år, hvor jeg startede som
menig, blev sergent og
derefter løjtnant og premierløjtnant samt var NATOudsendt til Kosovo, valgte
jeg at vende tilbage til det
civile liv.
- I Forsvaret har jeg virkelig lært noget om det danske samfund. Den mulighed for at møde så mange
mennesker fra forskellige
samfundslag har gjort mig
godt rustet mig til mit civile
liv her i landet.

Nye udfordringer i USA
- Jeg ønskede at søge nye
udfordringer, og derfor
stoppede jeg i forsvaret. Jeg
følte, at mine karrieremuligheder var begrænsede,
så jeg kontaktede en af
mine venner og fik et job
i USA som Sales Manager.
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Jeg arbejdede for et firma,
der sælger forseglings- og
tætningsprodukter til betonindustrien. Jeg var baseret
i Orange County, Californien, men havde ansvarsområdet Texas og Florida
og fik derfor muligheden
for at rejse og opleve en del
af USA.

Tilbage til Danmark
Efter et lille års tid i USA
gik turen dog tilbage til
Danmark og et job som
trælastekspedient hos
Superbyg i Glostrup.
- Hvorfor
det lige
netop
skulle
være en
trælast,
der skulle være
den næste
udfordring?
Det er jo
fordi, at jeg godt
kan lide denne branche, og jeg ønsker med min
uddannelse fra Sydafrika
som bygningskonstruktør
at få et godt materialekendskab til de produkter, der
anvendes her i Danmark.
- Byggeindustrien har
altid interesseret mig, så
derfor ligger det naturligt
for mig, at være i denne

branche. Jeg kan godt lide
konceptet med at skabe
noget, hvor man kan tage
aktivt del i processen og
være med til at forme ideer.
På spørgsmålet om, hvordan det er at virke på en
dansk arbejdsplads, svarer
Erik:
- I Sydafrika og USA er
der ingen 37 timers uger;
der er mange flere timer
på jobbet. Men danskerne
er ikke forkælede, jeg synes
at det er helt OK med 37
gode timer. Samtidig har
danskerne også en evne
til indrette deres
arbejdspladser,
så alle funger godt,
og jeg
synes, at
der hersker en
god social
balance
på de
arbejdspladser, jeg nu har
været på i Danmark. Og en af de ting,
som jeg mener er årsagen
til den gode omgang på
danske arbejdspladser er, at
familielivet er i fokus. Det
er en vigtig ting.
- En anden ting jeg har
mødt er den velkendte
jantelov. Jeg havde hørt
om den fra mine forældre, men jeg havde aldrig

mødt den i virkeligheden.
Og ja, hvad skal jeg sige til
den? Mange danskere er
konkurrencemennesker,
så på mange måder ser jeg
janteloven på retur, men
det har været lidt underligt
at stifte bekendskab med
den. Man skaber jo selv sin
egen skæbne; de beslutninger man tager er med til at
skabe én, og det er noget,
jeg holder fast ved. Jeg
har mine egne ideer om,
hvordan min fremtid kommer til at udvikle sig, og jeg
fører dem som regel også
ud i livet.
- Det er her, jeg nogle
gange har mødt janteloven, men det gør mig ikke
noget. Jeg vedbliver med at
udforske og stille nye krav
til mig selv.

Vælger den danske model
- På den måde kan jeg godt
lide USA, fortsætter Erik.
- Der er der meget højt til
loftet, og du har lov til at
forsøge igen og igen. Kontra her i Danmark!
- Men så er der også en
meget vigtig anden ting,
som opvejer det høje loft.
Her i Danmark og på
arbejdspladserne er man
meget betænksom og giver
plads til alle. Det modsatte
har jeg set i USA, og jeg
foretrækker klart den danske model.
- Min hovedtanke er ganske enkelt at blive ved med
at udvikle mig, og dette
kan man gøre gennem en
hel basal ting – nemlig ved
at møde nye mennesker
og gøre det livet igennem.
Derfor er jeg f.eks. stadig
officér af reserven og har
netop været på et FN-kursus i Finland.
- Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved
at opfinde den!, slutter Erik
Sørensen sin samtale med
FUTs udsendte.

■
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BYGGERI 2008
tegner til at blive et
lige så stort tilløbsstykke som messen
i 2006.
(Arkivfoto)

2008

Få faglig
inspiration på
BYGGERI 2008
Skandinaviens vigtigste fagmesse for
byggevarer, BYGGERI 2008, afholdes
26.-29. februar 2008 i Fredericia
Messecenter og byder på det største
produktsortiment nogensinde.
Hvad rører sig i branchen
netop nu? Hvad er de
nyeste tendenser? Hvordan
kan du få inspiration til
det daglige arbejde? Hvad
byder fremtiden på? Det er
nogle af de spørgsmål, som
messen sætter fokus på. Og
kvalitet er kodeordet for
BYGGERI-messen.

Bedre BYGGERI
- Det er vigtigt for os, at vi
hele tiden udvikler messen.
I 2006 introducerede vi fx
det nye smiley-logo ’Bedre
BYGGERI’, som gives til de
udstillere, der præsenterer
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

intelligente løsninger, som
giver byggeriet et kvalitetsløft, siger Palle Thomsen,
direktør i Trælasthandlerunionen-TUN og fortsætter:

- I år forventer vi, at
endnu flere udstillere
gør sig fortjent til kvalitetslogoet ved at præsentere nye innovative

løsninger, der øger effektiviteten i byggeriet.
Disse år i byggebranchen er præget af, at det
er svært at rekruttere
kvalificeret arbejdskraft.
Også fra udlandet er det
blevet sværere at hente
arbejdskraft, da bl.a. flere østeuropæiske lande
selv har opnået høj byggeaktivitet. Netop derfor
er det vigtigt at strømline
byggeprocessen.
På BYGGERI 2008, der
er den største BYGGERImesse nogensinde, kan
byggeriets parter hente
ny faglig viden og inspiration til hjælp for øget
effektivitet i deres byg-

geprojekter, hvilket i sig
selv gør messen et besøg
værd.
300 af byggeriets førende leverandører vil således på BYGGERI 2008
præsentere det mest
omfattende produktsortiment nogensinde, og
der vil være rig mulighed
for at se det sidste nye
inden for byggematerialer, værktøj og udstyr
samt effektive metoder
og løsninger, der gør
hverdagen nemmere for
byggeriet.
Så start året med et forspring, kør en tur til Fredericia, hvor I kan hente
konstruktiv inspiration
og lægge fundamentet
for et godt år!

Gå på nettet og vind en
racer-drøm
I 2006 vandt Kurt Nørby
Hansen en tur til London,
hvor han var ude at køre i
bl.a. Ferrari på Englands
hurtigste racerbane.
I år kan det blive dig! Vil
du gerne teste drømmebiler som Porsche, Ferrari
eller Lamborghini Murceliago? Så registrér dig og
udskriv dit adgangskort til
BYGGERI 2008 på www.byggeri-messen.dk, så deltager
du automatisk i lodtrækningen om en rigtig drengerøvsdrøm.
På gensyn på BYGGERI
2008 – Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer!

Læs mere på www.byggeri-messen.dk,
hvor du kan se udstillerlisten, læse om produktnyheder, bedre BYGGERI-løsninger m.v.
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Vinterens oplevelse:

DATO OG STED
Lørdag den 23. februar 2008
kl. 7.05-19.30

Skitur til Isaberg

Isaberg, Sverige
Mødested kl. 7.05:
Helsingør Havn
v/ Scandlines billetkontor

Skynd dig at melde dig til en
ski’sjov tur med FUT i sneen

Kr. 300,- pr. person.

TILMELDING

Arkivfoto: Millan/Dreamstime.com

Så er det blevet vinter, og
skiene rykker i benene.
FUT giver dig hermed en
god chance for at komme
ud og røre dig og have en
sjov dag med kolleger fra
branchen.
Uanset om du er begynder eller øvet er Isaberg i
Sverige et godt sted for alle.
Arrangementet løber af
stabelen lørdag den 23.
februar 2008. Vi mødes på
Helsingør havn ved Scandlines billetkontor kl. 7.05
(gul bygning og lastbil-indtjek). Ankomst til Isaberg
kl. 10.00. Afgang fra Isaberg kl. 16.30 med ankomst
til Helsingør ca. kl 19.30.

PRIS

Senest 18. februar 2008

LINKS
www.isabergski.dk

INFO
Jan Fredholm - tlf. 4099 6732
jfr@fut.dk

FUT byder på frokost!
Har du ikke egne ski
og støvler bedes følgende
oplyst ved tilmelding: Vægt,
højde og skostørrelse. Så
står udstyret klar til os ved

ankomst sammen med liftkortet.
Vel mødt til en sjov og
hyggelig dag med kolleger
fra branchen!

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 18. FEBRUAR 2008!

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i éndags-skitur
til Isaberg lørdag den
23. februar 2008.

Skitur til Isaberg - Sverige
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:

Tilmelding pr. post, med
check på kr. 300,- 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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Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47809-

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:
Hvis du IKKE selv har ski: Vægt ________ Højde ________ Skostr. ________
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Hvor mange nåle er
der på et juletræ?
Det har lige været så aktuelt, det med juletræer.
Men mange af os har sikkert ikke skænket det
en tanke, hvor mange nåle der egentlig er på
sådan et træ…
Hvem har ikke prøvet det?
At tumle de knastørre
rester af et juletræ ud gennem stuen omkring Helligtrekongers aften i et desperat forsøg på at undgå at
efterlade spor. En umulig
mission. Enhver bevægelse
med juletræet på dette
tidspunkt efterlader lange
grønne spor. Spor som
støvsugeren kun vanskeligt
formår at slette.
Nu har forskere så sat tal
på, hvor mange nåle et juletræ grangiveligt har – og

antallet forklarer, hvorfor
man hvert år i både marts
og april fortsat kan finde
grannåle i lejligheden.

300.000 nåle
Et almindeligt lille juletræ
af Nordmannsgran, et
såkaldt ’pensionistjuletræ’
på 120 cm højde, har sammenlagt 115 meter grene.
Med en gennemsnitlig
nåletæthed på 2 mm kan
sådan et træ have 200.000
nåle.

ivarskifer® og ivarboard® facadeplader
– til alle typer byggerer.

Byggeplade
Facade
Tag
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Med et lidt større juletræ, et i ’familiestørrelsen’
på 170 centimeters højde,
har træet ca. 180 meter
grene at putte pynt på og
omkring 300.000 nåle.
Det har seniorforsker
Hanne N. Rasmussen, Skov& Landskab ved Københavns Universitet, fundet
ud af – og hvis du ikke tror

på det, kan du selv tælle
efter…
Hanne N. Rasmussen har
påvist, at et gennemsnitligt
juletræ, når det kommer
ind i en stue med 20°C,
kan fordampe lige så meget
vand som fra en fem kvadratmeter åben vandflade.
Det svarer til at have en
jacuzzi stående i stuen!

Fibercement – gør mere
Med et bredt sortiment i fibercement
produkter til utallige løsninger i form
af tag-, facade- og byggeplader til
udfordrende byggeopgaver.
ivarsson er en komplet samarbejdspartner inden for sine felter

– dokumenteret i kraft af et gennemprøvet sortiment med miljørigtige
kvalitetsprodukter i fibercement.
Få yderlig information på
www.ivarsson.dk. eller T 73 66 19 99

ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro, T +45 73 66 19 99, www.ivarsson.dk
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Gi’ fagligheden
et ordentligt løft!
Besøg

BYGGERI 2008

Her får du

inspiration
og ﬁnder

ByggeBasen

Træ der
Der arbejdes hårdt og
på flere fronter for at
udbrede kendskabet
til FSC-mærket.
Som en direkte udløber
af FUTs seneste tur til
Mellemamerika, hvor vi
netop stiftede bekendskab
med begrebet bæredygtig
skovdrift og FSC-mærket,
bringer vi her en artikel,
der viser, hvor langt man er
kommet, og hvad der allerede gøres for at udbrede
kendskabet til FSC-produkter og den bæredygtige
skovdrift.
Når noget så tørt som
bæredygtigt træ skal gøres
til en saftig historie, må
man være kreativ. Derfor
har organisationen FSC
Danmark allieret sig med
fremtidens formskabere,
og det er der både kommet
noget sjovt, smukt og kreativt design ud af.

Konkurrencen

Besøg
TUNs stand
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HVAD ER FSC?
FSC står for Forest
Stewardship Council
og er en international
non-profit mærkningsordning.
FSC blev grundlagt
i Toronto i september
1993 på initiativ fra
miljøorganisationer,
skovejere, menneskerettigheds- og miljøorganisationer fra 26 forskellige lande.
Målet var at skabe
nogle fælles globale
principper for bæredygtig skovdrift, herunder
et nyt gennemarbejdet
og troværdigt system,
der kunne garantere
bæredygtigt produceret
træ og papir til forbrugere verden over.

FSC Design Award 2007 var
en anderledes konkurrence
for alle design- og arkitektstuderende i Danmark. De
indkomne forslag blev vurderet af et dommerpanel
bestående af Tobias Jacobsen (designer), Cecille
Manz (designer), Bjørn
Stegger (fra Fritz Hansen)
og Thomas Uhd (fra Ikea).
FSC Design Award 2007
var anden udgave af konkurrencen, hvis formål er
at sætte fokus på FSC-mærket på en ny og anderledes
måde, så møbeldesignere i
fremtiden har større kendskab til FSC-mærket. Konkurrencen afvikles i samarFUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

rykker
De tre vindere af FSC Design
Award 2007. Fra venstre Thor
Davidsen, Ashkan Heydari og
Jens Christian Nørmark.

HVAD ER
FSC-MÆRKET?
FSC-mærket er en
garanti for træ og
papir, som du kan købe
med god samvittighed.
I en FSC-skov bliver der
ikke fældet mere træ,
end skoven kan nå at
reproducere. Samtidig
er FSC en garanti for, at
dyr og planteliv bliver
beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i
skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr
og ordentlig løn.
FSC er desuden den
eneste globale mærkningsordning, der har
bred opbakning fra
grønne organisationer
som WWF, Greenpeace
og Nepenthes.

bejde med en række danske virksomheder og miljøorganisationen Nepenthes,
og med støtte fra Danida.
Opgaven i konkurrencen var at designe et flot
og funktionelt produkt i
bæredygtigt FSC-træ i en så
tilpas enkel form, så produktet kan produceres på
et primitivt værksted.
Projekterne var inddelt
i tre kategorier – møbler,
legetøj og køkkenudstyr.
Og det skortede ikke på
hverken nytænkning eller
opfindsomhed; både en
multifunktionel varmebrik,
en magnetisk kærestestol,
gyngende rokkedyr, fancy
spisestole, havebænke og
en funky brødkurv vakte
opsigt.

Hr. og fru Danmark skal
tænke grønt
Og det er netop opsigt,
FSC vil vække. Omkring
en fjerdedel af den danske
befolkning kender allerede
FSC-mærket. Men kendskabet skal bredes mere ud,
siger Loa Dalgaard Worm,
der er sekretariatsleder i
FSC Danmark.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

Hun forklarer videre, at
de unge designere nu virkelig har fokus på bæredygtigt træ. Og at der allerede

er meget fokus på netop
denne konkurrence, som
FSC Danmark afholder.
■

ICOPAL Monarperm 1000®
Undertaget der muliggør kompakte
konstruktioner

s 20 års produktgaranti
s Klasse MH
(Klasse H på fast undertag)

s Muliggør uventileret
tagkonstruktion
s Kondensopsugende
bagside
s Støjsvagt
- ingen teltdugseffekt
Icopal koncernen har mere end
50 års erfaring med undertage,
og er Europas førende leverandør
af produkter til beskyttelse af
bygninger og konstruktioner,
herunder især tagløsninger. Virksomheden, som blev grundlagt i
1876, er en dansk koncern med
en omsætning på mere end DKK
8,5 milliarder og 4.200 medarbejdere. Vi har 35 produktionssteder og mere end 90 kontorer
i Europa, Nordamerika og Asien.
www.icopal.dk
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DLH Nordisk er vært for...

DATO OG STED
Onsdag den 23. april 2008
kl. 14.00-16.15

Hårdttræsarrangement del 2

DLH Nordisk
Industriområdet 15, 8732 Hovedgård

MÅLGRUPPE
Alle som beskæftiger sig med salg
inden for trælastbanchen og ønsker at
vide mere omkring hårdttræ.

Onsdag den 23. april kan du få mere
viden omkring hårdttræ
FUT udbyder nu sammen
med DLH Nordisk endnu
et hårdttræsarrangement.
Det har været et stort
ønske fra mange medlemmers side, at vi lavede et
arrangement, som udelukkende drejede sig omkring
hårdttræ og dets oprindelse. Dette arrangement
er med andre ord ikke en
forlængelse af det arrangement, som blev afholdt hos
DLH Nordisk i maj 2007.
På det aktuelle arrangement, der finder sted
onsdag den 23. april, vil
der blive lagt megen vægt
på oprindelseslande, vækstområder og ikke mindst

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING

genkendelighed i forhold
til de enkelte træsorter.
Timerne vil således blive
brugt ude i lagerhallerne,
hvorfor vi således kommer
langt omkring en masse
spændende eksotisk trælast
fra hele verden.

Senest 14. april 2008

INFO
Claus Wiuff - tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

PROGRAM
Kl. 14.00:
Kl. 14.05:
Kl. 14.15:
Kl. 15.00:
Kl. 15.15:
Kl. 16.00:
Kl. 16.15:

Velkomst
Kort rundvisning
Dagens program
Kaffepause
Dagens program, fortsat
Afslutning med spørgerunde
Tak for i dag

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i hårdttræsarrangement hos DLH
Nordisk i Hovedgård
onsdag den 23. april
2008 kl. 14.00-16.15.

Hårdttræsarrangement hos DLH
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47809Tilmelding 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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HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 14. APRIL 2008!
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DLH udstyrer stammefolk med GPS’er
DLH er i gang med et stort og
noget anderledes projekt i Congo.
Ved hjælp af håndholdte
GPS-enheder forsøger DLH
nu – i samarbejde med de
lokale pygmæer i Congo
– at hindre, at der bliver
fældet skov i netop de
områder, hvor pygmæerne
har deres hellige steder,
jagtområder eller de steder,
hvor de får deres medicinplanter fra.
Ønsket var, at begge
parter skulle komme med
ideer til projektet, så det
kunne blive tilfredsstillende
for begge parter. Pygmæerne er blevet udstyret med
håndholdte GPS-enheder,
så de eletronisk kan kortlægge de steder, som er af
vital betydning for dem, og
hvor der ikke fældes.

Selve projektet
DLH har sammen med det
uafhængige Tropical For-

rest Trust bygget en lille
radiostation dybt inde i
regnskoven, nær det Congolesiske bassin.
I regnskoven bor
omkring 6000 jægere og
nomadefolk; herunder en
lang række pygmæ-samfund, der består af grupper
på 30-40 personer, som
sjældent opholder sig mere
end 14 dage ét sted.
Radiostationen skal kommunikere med de forskellige folk, der bor i et skovområde på 1,3 mio. hektar
i det nordlige del af Congo.
Det Congolesiske bassin er
et 700.000 kvadrat-mil stort
område, hvilket gør det til
verdens næststørste regnskov. Kun Amazon-området
er større.
Foruden radiostationen
er pygmæerne blevet udstyret med GPS-enheder, så
de kan markere de vigtige

områder i skovene og derved undgå, at bulldozere
vælter dem.
DLH har opnået certificering som bæredygtig producent, og DLH håber, at
fremtidige koncessioner vil
blive forbeholdt selskaber,
som formår at opnå denne
type certificering.
Projektet er støttet af
Verdensbanken, der også
– sammen med organisationen Tropical Forrest

Congolesiske
pygmæer med en af
de håndholdte GPSenheder fra DLH,
som skal sikre, at der
ikke sker træfældning
på stammefolkenes
hellige steder.
Foto: DLH.

Trust – senere skal evaluere
projektet, som allerede har
vundet flere priser for sin
teknologiske vision med
henblik på at opnå miljøcertificering som bæredygtig.

Hvad skrev FUT for 22 år siden?
Nu kan du læse gamle FUT-blade på hjemmesiden!
Kan nogen måske huske, at der i 1986 på
Mommark Handelskostskole var et kursus,
som tilbød FUTer at blive i stand til at kunne
beherske ”anvendelse af små datamaskiner”?

Næppe mange. Men nu er der hjælp på vej.
FUT har lagt – og vil i forbindelse med de
næste udgivelser lægge flere – af vore gamle
medlemsblade ud på hjemmesiden.

Se og læs de gamle blade på www.fut.dk
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008
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FUT sætter fokus på...

Den krævende
Generation Y
Gøgeunger. Efterfølgerne til den berømte Generation X
er begyndt at strømme ud på de danske arbejdspladser,
og det vil sjældent gå helt stille for sig. Men hvem er de,
hvad vil de, og det vigtigste spørgsmål af alle: Hvad kan
vi gøre for dem, gøgeungerne?
FUT-bladet har løbende
bragt forskellige artikler
om vore unge mennesker,
og dette er ikke en undtagelse. Det ligger os meget
på sinde hele tiden være i
kontakt med de unge mennesker i vores branche. Og
vi bringer derfor også en
artikel som denne, for så
forhåbentlig at give et billede af, hvad vi kan forvente
os af de unge mennesker,
som vi fremover skal have
ind i branchen.
Hvad er så en Generation
Y? Ja, her kommer nogle
bud, der forhåbentlig kan
give anledning til debat og
eftertanke.
Det følgende indlæg er
udarbejdet af forskellige
erhvervskonsulenter fra
blandt andet Australien,
hvor man har samme problem som vi her i Danmark. Bernard Salt er en
af Australiens mest kendte
erhvervskonsulenter, og
han lægger også navn til
dele af dette indlæg, som
FUT finder interessant og
tankevækkende.

Misundelig på Y’erne
- Sandheden er, at jeg er
rimelig misundelig på
Generation Y. De er bare i
starten af 20’erne, og det
samlede erhvervsliv er alle-
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rede utroligt optaget af, om
de har det godt med deres
arbejde. Føler I jer værdsatte, Generation Y? Er der
nogen, der er slemme ved
jer, Generation Y? Betaler vi
jer nok, Generation Y? Skal
jeg hente en pude til jer,
Generation Y?, siger Bernard Salt.
Bernard Salts ironiske
kommentar er hverken
den første eller sidste stikpille, der bliver affyret mod
Generation Y, for generationen har været omtalt og
ombejlet lige siden betegnelsen Generation Y blev
lanceret i en leder i det
amerikanske magasin AD
Age i august 1993. Generation Y blev ved denne lejlighed defineret som årgangene 1981-1995, men siden er
adskillige alternative definitioner kommet til – gående
helt tilbage til 1976 og helt
frem til 2000. Nogle foretrækker dog kort og godt at
mene, at Generation Y er
dem under 30 år.
Under alle omstændigheder er den forholdsvis lille
Generation Y i disse år på
vej ind på arbejdsmarkedet, mens de store årgange
er på vej ud. Der vil altså
blive brug for hver eneste
arbejdsduelige Generation Y’er, og det forklarer
i sig selv en del af ’hypen’

omkring dem. Men Generation Y er langt mere end
nødvendig arbejdskraft.
Det er en generation med
en selvforståelse og en
livsforståelse, der adskiller
sig markant fra tidligere
generationer. Det er kort
sagt en generation, som vil
sætte markante fodaftryk
i erhvervslivet de næste
mange år. Og som vil have
det rigtig godt med at gøre
det.
- Generation Y er vokset
op med en enorm fokus,
forklarer Maria Petræus,
som er personaleudviklingschef hos stål- og teknikgrossisten Lemvigh-Müller samt
forfatter og foredragsholder.
- Der er blevet taget fotos
og optaget video af dem,
hver eneste gang de er kørt
ned ad en rutsjebane som
børn. Og hver gang de har
slået knæet, har der stået
en hær af pædagoger klar
til at puste og putte Batman-plaster på. Derfor er
mange ret egocentrerede.
De er vant til at få det hele,
og de har groft sagt aldrig
manglet noget.
Generation Y er således
dem, der fik fjernsyn på
værelset, egen computer og
mærketøj. Mange af dem
er også projektbørn. Eller
såkaldte curlingbørn, om

hvem alting drejede sig, og
på hvis vej alle forhindringer er blevet fejet bort.

Andet syn på arbejde
Som arbejdsstyrke er Generation Y først og fremmest
kendetegnet ved to ting.
De er for det første enormt
ressourcestærke, både økonomisk, uddannelsesmæssigt og kompetencemæssigt.
Generation Y’s samlede
kompetenceniveau er simpelthen ’second to none’.
For det andet er generationens holdning til det at
arbejde væsensforskellig fra
tidligere generationer. Det
mener i hvert fald Morten
Heuing, administrerende
direktør i rekrutteringsvirksomheden Stepstone.
- De er jo opvokset med
enorm fokus på dem, med
de finansielle ressourcer
til at opfylde deres ønsker
og med adgang til al den
information, de vil. Det
vil sige, at de er forkælede
og fulde af forventninger
– men ikke altid indstillet på at trække læsset. Vi
oplever for eksempel – og
det er ikke noget, der bare
sker en enkelt gang om
året – at unge kandidater
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

Generation Y - det hele handler om dem
og har gjort det, fra den dag de blev født.
Foto: Photoeuphoria/Dreamstime.com

helt ned til 20-års alderen
siger, de gerne vil have en
lederrolle inden for et fag,
som de slet ikke har prøvet
at arbejde i, siger han og
tilføjer:
- Generation Y er opvokset i en verden af muligheder og overfører dette til
jobverdenen. Men at komme op klokken syv og møde
til tiden og gøre, hvad den
nærmeste leder beder dem
om, har mange svært ved.
Morten Heuing er 36 år
og opfatter ikke sig selv
som en sur, gammel hanelefant med blikket stift
rettet mod de gode gamle
dage. Hans ærinde er heller ikke at svine en generation til. Hans ærinde er at
aflevere en pointe.

Brug for Y’erne
Nemlig, at der kommer
til at ske ændringer, hvis
Generation Y og det etablerede arbejdsmarked, som vi
kender det i dag, skal indgå
et lykkeligt ægteskab.
Og det bliver ikke Generation Y, der ændrer sig
mest.
- De små årgange kommer ind, og de store forlader arbejdsmarkedet, så
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

uanset konjunkturerne
betyder det, at vi har brug
for Generation Y. Vi kan
ikke bare vælge dem fra,
fordi de er forkælede. Vi
er nødt til at have nogle
andre tilbud. Hvis jeg for
eksempel vil tiltrække dem,
er det afgørende, at jeg kan
tilbyde fleksibilitet i forhold
til tider og i forhold til
arbejdssted, siger Morten
Heuing.
Personaleudviklingschef
Maria Petræus er enig i den
betragtning:
- Det er for eksempel ikke
usædvanligt, at en nystartet
medarbejder siger, at han
skal gå kl. 14 hver onsdag,
for der spiller han fodbold.
De skal have et job og gå til
fodbold og kunne rejse en
måned til Brasilien. De er
interesseret i et helt liv. Der
er et element af holisme i
det.
Undersøgelser af, hvad
Generation Y er, kan og vil
har det med at falde meget
forskelligt ud. Ifølge nogle
stræber generationen først
og fremmest efter penge og
berømmelse. Ifølge andre
er penge uinteressante
– forstået på den måde, at
det ikke spiller den store
rolle, om man tjener 30.000

eller 60.000 kr.
om måneden. På
samme vis siger én
undersøgelse, at virksomhedens image
ikke betyder det store
for Generation Y, mens
andre siger det modsatte.
Overordnet kan man
konkludere, at generationen føler sig drevet mere
af lyst end af nød eller
pligt. Og det stiller krav til
arbejdsmarkedet.
Administrerende direktør
Morten Heuing fra Stepstone, siger:
- Hvis jeg ikke som
arbejdsgiver nærmer mig
Generation Y’s behov, får
jeg et problem. Men når
jeg gør det, oplever jeg det
til gengæld som en berigelse at møde dem på deres
vilkår. Det giver et nyt drive
og en ny energi. På den
måde kan forkælelsen jo
være positiv, fordi den går
hånd i hånd med en masse
humor, kreativitet og viden!

Kimen til konflikt
- Konkret har vi skabt
mulighed for at arbejde
mere fleksibelt, både tidsmæssigt og stedmæssigt.
Bare de unge leverer det,
de bliver betalt for. Og så
har vi forsøgt at skabe en
kultur, hvor vi ikke bare
præsterer, men også lægger
megen vægt på fællesskabet. Det betyder enormt
meget for Generation Y. Vi
bruger en hel del penge på
aktiviteter, både i virksomheds og i privat regi, og vi
prøver at skabe teams, hvor
folk passer sammen, siger
han.
Selv om det kan være
berigende at tage imod
Generation Y på generationens vilkår – hvilket
Morten Heuing i øvrigt
mener, erhvervslivet er
pisket til – skjuler der sig
dog kimen til en konflikt

i generationens indtagelse
af arbejdspladserne. For
hvordan skal de ældre medarbejdere forholde sig til, at
der her pludselig kommer
en flok konfirmander med
bukserne nede om knæene
og straks foranlediger forkælelse og bøjede regler?
- Virksomheder, der har
udviklings- og innovationsafdelinger, har klassisk set
haft netop denne konflikt,
fordi disse ansatte ofte er
kommet vaklende ind på
arbejde i mærkeligt tøj
langt op ad formiddagen
og med helt andre holdninger end bogholderne og
salgsafdelingen, siger Steen
Hildebrandt, professor på
CBS i Århus.

Lederne skal være vågne
- Det er lidt det samme, vi
møder nu, bortset fra at
det ikke er en funktion,
men en hel generation,
der skiller sig ud. Der vil
være skepsis og måske også
bitterhed fra de ældre medarbejdere, men der er ikke
meget andet at sige, end
at lederne skal være vågne
overfor, at det kan ske. I
forbindelse med ansættelsen eller introduktionen af
nye medarbejdere må de
prøve at minde de ansatte
om, at de unge er anderledes – men at de også er en
del af vores fremtidssikring.
Og nu kommer der altså en
gøgeunge.
- Jeg tror da, at Generation Y har stor respekt
for autoriteter, hvis det er
mennesker, der formår
at møde dem i øjenhøjde
og har kompetencer og
indsigter, som er relevante
i nuet. Problemet vil nærmere være, hvis Generation
Y møder en leder, som
hævder at have en løsning,
bare fordi lederen har en
bestemt rolle, slutter professor Steen Hildebrandt.
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OBS! Gratis for alle FUTer!
Kursusrække om bygningsbevaring
Bygningskultur Danmark, Center for Bygningsbevaring i RAADVAD, TUN og FUT er gået sammen om
at afholde en række arrangementer om bygningsbevaring. Rækken består af et forløb på fem kursusaftener, som kan følges samlet eller hver for sig. Det
første kursus blev afholdt i november 2007.

Tilmeldingsfrist
Viby Fyn: 24.02.2008

Tilmeldingsfrist
Viby Fyn: 17.03.2008

Tilmeldingsfrister
Raadvad: 15.09.2008
Viby Fyn: 15.09.2008

Tilmeldingsfrister
Raadvad: 14.10.2008
Viby Fyn: 14.10.2008

De resterende fire kurser afholdes i foråret/efteråret 2008 og handler mere konkret om materialer,
produkter og metoder til restaurering og vedligeholdelse med demonstration af materialer og teknikker
i praksis.
Programmet for de fire kurser ser således ud:

Kursus 2 > 10. marts i Viby, Fyn
•
•
•
•

Træ, især udvendigt træ – træbehandling og træbevaring
Historiske erfaringer med opskæring og anvendelse af træ
Råd og svamp samt forebyggelse og behandling
Ny viden: Udvendige træbeklædninger, tagspån

Kursus 3 > 31. marts i Viby, Fyn
• Maling og overfladebehandling med traditionelle materialer og metoder
• De klassiske pigmenter og farver
• Ny viden: De klassiske bindemidler og malingstyper: Oliefarver, Limfarver,
Temperafarver, Lakfarver og Mineralfarver
• Ny viden: Trætjære og trætjærefarve
• Ny viden: De klassiske malingstyper holdt op mod de nye materialer og metoder

Kursus 4 > 29. september i Viby Fyn > 6. oktober i Raadvad
•
•
•
•
•
•
•

Vinduer – vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring
Ny viden: Ældre vinduers kvalitet – sammenlignet med nye vinduer
Ny viden: Tilstandsvurdering, tre grader af indgreb
Ny viden: Miljøvenlig malingsafskrabning – uden varme
Ny viden: Istandsættelsesmetoder
Ny viden: Energiforbedring af gamle vinduer – sammenlignet med nye termovinduer
Nye arkitektonisk tilpassede vinduer til ældre huse (Raadvad-Vinduerne)

Kursus 5 > 27. oktober i Viby, Fyn > 3. november i Raadvad
•
•
•
•
•
•

Kalk, mørtel og murværk
Luftkalk og hydraulisk kalk – 8 mørteltyper til ældre huse
Ny viden: Kalk og mørtel til ældre murværk
Ny viden: Kalk og mørtel til bindingsværkshuse
Soltørrede lerstens egenskaber og behandling
Hvidtekalk og kalkfarver til overfladebehandling af murværk

Tilmelding på www.fut.dk
– eller via mail til fut@fut.dk
Husk at anføre medlemsnr., navn, adresse, telefonnr. og hvilket/hvilke kurser,
du ønsker at deltage på.
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Snyd ikke dig selv eller din elev for…

Elevtur Sverige 2008
FUTs elevture er for mange den
første mulighed for at blive del af
et netværk i branchen.
Årets Elevtur Sverige løber
af stabelen 3.-5. marts og
byder på fire spændende
virksomhedsbesøg og en
ditto ishockey-aften. Her
løfter vi sløret for programmet:

Mandag den 3. marts
Turen starter med afgang
fra Fredericia station kl.
6.30 med bus til Københavns Hovedbanegård. På
Hovedbanegården, mødested under uret, opsamler
vi de resterende deltagere
kl. 9.30.
Evers/Höganäs
www.evers.dk
Herfra kører bussen mod
turens første virksomhedsbesøg hos Höganäs, hvor
virksomhedens mange års
erfaring og anvendelsen
af de fineste råvarer er
hemmeligheden bag de
efterspurgte fliser. Som den
eneste mærkevare på sit
felt har denne kvalitetsflise

overlevet alle omskiftelige
trends og modeluner.
HV71
www.hv71.se
Herefter kører bussen til
Jönköping, hvor vi skal
se en ishockeykamp med
Jönköpings hold, HV71,
som ligger i toppen af den
svenske Elitserien. Det bliver forhåbentlig en rigtig
spændende kamp.

Tirsdag den 4. marts
Södra
www.sodra.se
Efter morgenmaden starter vi med en kort bustur,
hvor vi skal i skoven og se
hvordan skovmaskinerne
arbejder. Husk varmt tøj og
praktiske sko, da der nemt
kan være både koldt og
mudret.
Derefter besøger vi et af
Södra’s savværker. Södra
er en koncern med omfattende skovdrift og er en af

de ledende producenter af
papirmasse, trælast og biobrændsel.
Koncernen producerer
trævarer fra ni forskellige
savværker, har 900 ansatte
og ejes af 50.000 svenske
skovejere.
Efter savværksbesøget
kører vi med bussen til
Otterbäcken, hvor vi skal
overnatte.

Onsdag den 5. marts
Vänerply
www.vanerply.se
Igen starter dagen med en
kort bustur efter morgenmaden, hvor turen går til
Vänerply, som er Sveriges
største krydsfinerproducenter – og en af de førende
producenter i Europa.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

Fabrikken fremstiller
100.000 kubikmeter krydsfiner af meget høj kvalitet
om året. Virksomheden
prioriterer fleksibilitet,
hurtighed, service, teknisk
hjælp og en tæt kontakt til
deres trofaste kunder.
Svedbergs
www.svedbergs.dk
Herefter går turen til Dalstorp, hvor vi skal besøge
Svedbergs badeværelsesmøbler, der blev startet i
1920 som blikkenslageri,
men i 1962 overgik til det,
vi kender i dag – at udvikle,
producere og markedsføre
det komplette badeværelse
under eget varemærke,
Svedbergs. Firmaet er
markedsledende i Norden
Fortsættes side 16
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Elevtur Sverige 2008

STED OG DATO

Fortsat fra side 15

Sverige
Fra mandag den 3. marts kl. 06.30 til
onsdag den 5. marts ca. midnat.

med badeværelsesmøbler
og udvikler hele tiden sortimentet for at dække alle
de behov, som forbrugerne
har i deres badeværelse.
Efter dette besøg går busturen retur til Københavns
Hovedbanegård med forventet ankomst kl. 21.30.
Herefter forsætter turen til
sidste stop, Fredericia station, hvor vi er fremme ca.
kl. 00.30.

Praktiske oplysninger
Prisen for dette arrangement er kun kr. 695,- pr.
person. Prisen inkluderer
bustransport fra Fredericia/København samt
transport under hele turen,
morgenmad tirsdag og
onsdag samt aftensmad
mandag, tirsdag og onsdag,
ishockeykamp mandag
aften). Evt. rejse til og fra
Fredericia/København er
på egen regning.
Bindende tilmelding skal
indbetales til FUT senest
onsdag den 20. februar
2008. Du kan indbetale
beløbet på Nordea konto
2237 1519 394 665. Husk

MÅLGRUPPE
Elever, som ønsker en lærerig oplevelse. Et ’must’ for 1. og 2. års elever.
Og husk, at elever har GRATIS medlemskab af FUT.

FORMÅL
At give branchens elever et indblik
i bl.a. skovdrift, savværksdrift og
byggematerialer.

tydelig angivelse af deltagernavn, medlemsnr. og
arrangement. Du er ikke
tilmeldt turen, før vi har
registreret din indbetaling.
Tillæg for enkeltværelse
i to nætter kr. 650,-. Da
turen er at betragte som
en erhvervsrejse, gælder
det gule sygesikringsbevis
IKKE. Tjek derfor, om din
arbejdsgiver har en rejseforsikring. Hvis det ikke er
tilfældet, kan denne tegnes
separat. Husk at krydse af
på tilmeldingen, såfrem du
ønsker at tegne erhvervsrejseforsikring. Pris kr. 165,(Europæiske rejseforsikring
for personer under 35 år).

Husk ligeledes at oplyse
CPR-nummer ved tegning
af erhvervsrejseforsikring.
Du vil modtage bekræftelse på din tilmelding samt
program og deltagerliste
umiddelbart efter tilmeldingsfristen. Har du spørgsmål til turen, kan du kontakte FUTs rejsearrangører,
Søren Kroer eller Ronny
Hermansen (se telefonnumre etc. på side 2 i dette
blad).
Tak til alle de virksomheder, der har gjort det
muligt for FUT at planlægge dette års flotte rejseprogram.
■

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

TILMELDING
Senest 20. februar 2008

INFO
Søren Kroer - tlf. 2161 0655
skr@fut.dk
Ronny Hermansen - tlf. 2228 3438
rhe@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i Elevtur Sverige 2008.
❑ Enkeltværelse
(tillæg kr. 650,-)
❑ Faktura ønskes
❑ Erhvervsrejseforsikring (kr. 165,-)
CPR-nr.:

___________________
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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Elevtur Sverige 2008
HUSK CHECK PÅ KR. 695,- ELLER INDBETALING PÅ NORDEA 2237 1519 394 665

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 47809SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Firma-adresse:
HVIS FIRMA-ADRESSE ER UDFYLDT, SENDES EVT. ØNSKET FAKTURA TIL DENNE ADRESSE

Evt. mail-adresse:

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

50+

50+ arrangement gentages:

Det var på
Frederiksberg...
Nu mødes de lidt ældre branchefolk (50+) igen til en
frokost. Det bliver en lørdag sidst i maj i år – endelig
dato og tilmeldingskupon i næste FUT-blad.
Af Peter Odsgard
Hansens gamle familiehave
dannede i maj 2006 ramme
om en nyskabelse med en
branchefrokost for alle 50+,
der har arbejdet/arbejder i
branchen.
Ingen krav til medlemskab af FUT/TUN, bare en
god indstilling til den branche, som mange af os har
levet af det meste af livet.
Så der planlægges endnu
en tur på Frederiksberg.
Datoen ligger ikke helt
fast – men slutningen af
maj, en lørdag og frokost,
den skulle være på plads.
Kuvertprisen forventes at
ligge på 250 kr. Drikkevarer
afregnes individuelt.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

Sidste gang var det Hansens Familiehave, der dannede rammen… men tjenerne var lidt kontante…
så Kruuse og Odsgard er
sendt ud i området for at

finde nærliggende alternativer.
De to herrer leder efter
et lokale, hvor vi kan få fire
til fem timer for os selv. I
Hansens Familiehave var

Billederne her på siden er fra 50+ arrangementet i maj 2006.

Inspirationen blev
skabt ved FUT’s 50
års jubilæum og en
deraf afledt frokost
i Cafe Petersborg i
København 2001.
Der var fyldt til bristepunktet, og ejeren
havde på forhånd
udtalt sig negativt
om ’pensionisters’
forbrug af drikkevarer, når de selv skulle
betale.
Restauratøren ringede senere og undskyldte. Der var blevet
drukket for tre gange
det, maden kostede.
Han har fået en varig
holdning til vor branchens vitalitet.
Aldersdispensation,
er man under 50 +,
kan der ’ansøges’.
Palle Thomsen,
FUT’s bestyrelse, m.fl.
har allerede søgt og
fået dispensation.
Vi tør ikke skrive,
at børn er uønskede
– idet flere familieforretninger så vil få
problemer...

der et par damefrokoster,
der blev lidt stramme i
furerne, da vi afsang vers
fire i TUN’s barske slagsang.
Nu må man gerne synge
i offentligt rum, men her
udfordrede vi 70+.
Munterhed er jo et
spørgsmål om at være i det
rigtige selskab.
Så tjek om du står på
listen til at modtage invitation. Se på FUT.dk eller ring
på 45 80 78 77 – kodeordet
er ’en kæp i øret’.
Du får så invitation, betaler for mad, og så er det
bare om at finde sommertøjet frem…
■
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Informationsaftener med FUT:

DATOER OG STEDER
Tirsdag d. 18. marts 2008
kl. 17.30-21.00:
Scandic Hotel, Hvidovre

Det nye Bygningsreglement

Onsdag d. 19. marts 2008
kl. 17.30-21.00:
Hotel Hedegaarden, Vejle

MÅLGRUPPE
Alle FUT-medlemmer, som er beskæftiget med rådgivning og vejledning om
ny- og tilbygning.

- med TOPs direktør
Bjarne Lund Johansen
1. februar 2008 trådte det
nye bygningsreglement
BR08 i kraft. Det nye
reglement er en sammenskrevet erstatning for de
tidligere BR95 (erhvervsog etagebyggeri) og BR98
(småhuse) samt tillæggene
til samme. Ændringerne
er relevante for alle, der
beskæftiger sig med rådgivning og vejledning om nyog tilbygning.
FUT arrangerer derfor
i samarbejde med Træbranchens Oplysningsråd to
informationsaftener med
indlæg af direktør Bjarne
Lund Johansen omkring
ændringerne i det nye reglement.

PRIS
150,- kr. pr. person

TILMELDING
Senest 4. marts 2008

PROGRAM

INFO

Kl. 17.30: Let anretning.
Kl. 18.00: Indlæg om BR08 v/ TOPs direktør
Bjarne Lund Johansen:
• Baggrund for BR08
• Nyheder i BR08
• Brugen af BR08
Kl. 21.00: Forventet afslutning.

Møderne vil blive afholdt
tirsdag 18. marts på Scandic Hotel i Hvidovre, og
onsdag 19. marts på Hotel
Hedegaarden i Vejle.

Michael Levorsen
Tlf. 9848 2311 eller 2712 7299
mle@fut.dk
Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348
san@fut.dk

Møderne starter 17.30
med en let anretning og
forventes afsluttet 21.00.
På gensyn til en aften
med stort udbytte!

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Infoaften om
BR08 flg. sted/dato:
❏ 18.03.08, Hvidovre
❏ 19.03.08, Vejle
Tilmelding pr. post, med
check på kr. 150,- 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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Infoaften om BR08
HUSK CHECK PÅ KR. 150,- ELLER INDBETALING PÅ NORDEA 2237 1519 394 665

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 47809SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Firma-adresse:
HVIS FIRMA-ADRESSE ER UDFYLDT, SENDES EVT. ØNSKET FAKTURA TIL DENNE ADRESSE

Evt. mail-adresse:

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

FUT Personaleinfo

Nyheder fra FUT
– direkte på din mail!

Udnævnelser hos
DLH
Morten Bergsten er
udnævnt til trælastchef
med ansvar for Træ og
Pladedivisionens samlede
trælastaktiviteter i ind og
udland.
Lars Kragelund er
udnævnt til salgschef for
plader, med det samlede
ansvar for salg af pladeprodukter til forhandlere i
Danmark.
FUT ønsker tillykke med
jobbet.

Send ind til FUT Personaleinfo – det er gratis! Kontakt
Søren Anthonsen, san@fut.dk

@
Få sidste nyt om FUTs arrangementer
- virksomhedsbesøg, studierejser, elevevents m.m. – samt anden relevant
information fra DIN forening... direkte
på din mail!

Leo Jensen

40 års
jubilæum
Snedkermester Leo Jensen har den 1. marts 2008
40 års jubilæum hos J.N.
Kjærsgaards Tømmerhandel i Viborg.
Dagen fejres med en
reception i firmaet den
28. februar 2008 kl. 12.3016.00.

Bliv opdateret før de andre, få tip om
nye arrangementer, bliv mindet om tilmeldingsfrister etc.
Det er nemt at melde sig til. Du skal
bare klikke ind på

www.fut.dk

S

Sælger
Sjælland

Du får til opgave:
At sælge vort produktsortiment til trælastforretninger og byggemarkeder på Sjælland
At følge tilbud op hos ovennævnte
kundegruppe
At besøge udførende og rådgivende
virksomheder i byggebranchen

Vi tilbyder:
Et interessant job i et firma, hvor høj aktivitet
og konstant udvikling kendetegner dagligdagen
Et job, du selv kan være med til at udvikle
Fri bil
En gage, der står i forhold til dine
kvalifikationer

Vi forventer at:
Du har kendskab til trælastbranchen
Du er teknisk velfunderet
Du er energisk og selvmotiverende
Du har kendskab til edb på brugerniveau
Du er samarbejdsvillig og fleksibel
Du er resultatorienteret og udholdende
Du er bosat i distriktet

Fortæl os, hvem du er, og hvorfor du er den
rette til jobbet, i en ansøgning, som vi gerne vil
have i hænde hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen
til at kontakte salgschef Henrik Møller Nielsen
på tlf. eller hmn@moland-skive.dk.
moland byggevarer a/s . strandvejen 16 . dk-7800 skive
tlf. +45 96 14 50 00 . fax +45 96 14 50 99
www.moland-skive.dk

Moland Byggevarer A/S er en danskejet virksomhed, der importerer og sælger trægulve, træplejeprodukter, indvendige døre,
glasuld, gipspladeprodukter samt porebeton til trælast og byggemarkeder. Der er afdelinger i København, Holbæk, Sverige,
Norge, Slovakiet og Kina.

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008
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Vil du ud i verden?
- her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk
– og et økonomisk tilskud til turen
kan du måske komme nærmere på
www.futfonden.dk
20
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Stratego Live
– ledelse af uforudsete situationer
Onsdag den 9. april kl. 18.00-22.00
vil firmaet Moestrup & Pohl lede
spillet Stratego Live i Fredericia.
Som leder byder din hverdag ofte på uforudsete situationer, der kræver ledelse.
Dette er et grundvilkår, selv
når opgaven er veldefineret
og godt planlagt. Men hvordan leder man sådanne
uforudsete situationer?
På dette halvdagskursus
vil vi sammen undersøge,
hvordan vi kan manøvrere
som ledere og aktører. Det
foregår som et spil, hvor
dine egne overvejelser og
det personlige engagement
styrer. Spillet ’Stratego
Live’ er et brætspil omsat
til handlingsbaseret ’learning by doing’, hvor du
som deltager er en af spillets brikker. Stratego Live

er udviklet af Forsvarets
Center for Lederskab og
har til formål at lære deltagerne om egen adfærd i et
handlings og fysisk baseret
læringsforløb.
Fortsættes side 22

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra onsdag den 13. februar 2008 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter
Sidste frist for svar er onsdag den 19. marts 2008
Vinderne af sidste runde:

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

Søren Davidsen
2730 Herlev

Robert Larsen
4700 Næstved

Thomas Brøsted
7860 Volling
21

Stratego
Live

Onsdag d. 9. april 2008
kl. 18.00-22.00

Moestrup & Pohl Aps er en udviklingsorienteret HRvirksomhed med tre partnere – Anders Moestrup,
Henrik Pohl og Jan Staunsbjerg, som alle har mange
års uddannelse og erfaring med ledelse, såvel teoretisk
som praktisk.

Fortsat fra side 21
Kursusformen tager
udgangspunkt i en teoretisk
tilgang til ledelse i praksis,
hvorefter vi afprøver teorien i spillet Stratego Live,
og afslutter med refleksion
over egen og andres handlinger. En ny og anderledes
metode til at optimere din
ledelsesadfærd, så du bliver
bedre til at håndtere pressede situationer som leder.
Under evalueringen vil
der blive serveret vand og
sandwich. Husk at medbringe fritidstøj, du kan bevæge
dig i, sko og et håndklæde.
Der er badefaciliteter på
kursusstedet.
Kurset varer 4 timer, hvor
selve spillet varer ca. en
time. Det er en forudsætning at du er rask og rørig.
Max. antal deltagere er
40 personer. Kurset henvender sig til alle medlemmer (både medarbejdere
og ledere) og er gratis for
alle medlemmer af FUT.

DATO OG STED

MOESTRUP & POHL APS

Ryes Kaserne
Treldevej 110, 7000 Fredericia

PRIS

Vi lægger stor vægt på at afdække vore kunders behov
og ønsker, således at kunden oplever synlige resultater
med det samme. Hos Moestrup og Pohl møder du den
nyeste viden indenfor ledelse, udvikling, coaching,
læring og pædagogik, så du på den hurtigste og mest
effektive måde når dine og virksomhedens mål. Vi
giver dig mulighed for at omsætte teori til praktisk.
Dette sker via relevante øvelser med efterfølgende
grundig evaluering og feedback, der som oftest gives i
form af ’appreciative inquiry’ (positiv tilbagemelding),
som giver modtageren øget udvikling og energi.

Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 28. februar 2008

LINKS
www.ledelsesprocessen.dk
www.moestrupogpohl.dk

INFO

Læs mere på www.moestrupogpohl.dk

Claus Wiuff - tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

PROGRAM
Kl. 18.00: Ledelsesoplæg samt holdopdeling.
Kl. 19.00: De to hold planlægger slaget, rekognoscerer terræn og fordeler rollerne.
Kl. 19.30: Gennemførelse af spillet ’Stratego Live’
i terræn.
Kl. 20.30: Bad/omklædning.
Kl. 21.00: Let måltid, evaluering, feedback og
refleksion med henblik på formulering
af udviklingspunkter til praksis i egen
hverdag.

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Stratego Live’
onsdag d. 9. april 2008
kl. 18.00-22.00.

Stratego Live - ledelsesspil
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47809Tilmelding 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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HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 28. FEBRUAR 2008!

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

??

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!

Mød FUT på BYGGERI
FUT vil i år være at finde
på BYGGERI 2008, der
afholdes i dagene 26.-29.
februar i Fredericia Messecenter. Du finder os på
samme stand som TUN,
stand A-0620. Her vil vi
have en eller to mand stående, parat til at svare på
dine spørgsmål.
Har du nogle oplæg til
arrangementer eller gode
ideer til, hvad vi skal bringe
i vort blad i de kommende
numre, så tøv ikke med at

komme forbi vor stand.
Kom og få en snak om stort
og småt, få meldt din kollega ind, eller kig bare forbi
og hør om vore ideer.
FUT ønsker med dette
nye tiltag at komme ud til
vore medlemmer. Og vi har
så valgt netop BYGGERI
2008 som det første tiltag
i en række af flere, hvor vi
kan kontaktes i marken.
Vel mødt på BYGGERI
2008.

2008

For syv udvalgte
kvarterer i København er det nu muligt
at finde detaljerede
oplysninger om og
fotos af bygningerne i
området.

Skal du
plante et
træ?
Står du og skal plante et
træ, men ved ikke rigtig,
om det egner sig til det
område du bor i?
Så har Skov og Naturstyrelsen på deres hjemmeside
lavet en guide, som kan
være med til at vejlede dig
i, hvilke træer der egner sig
til netop dit lokalområde.
Og så er det bare om at gå
i gang.
På hjemmesiden www.
plantevalg.dk har Skov og
Naturstyrelsen en udførlig vejledning i, hvad der
egner sig i dit område. En
smart lille guide, hvis du en
dag tænker på at plante din
egen lille skov.
Du finder linket på
www.fut.dk under ’Links’.
God fornøjelse!
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2008

Hovedstadens huse er nu på nettet!
Som om det var noget!
Men ja, det er det såmænd.
Københavns Kommune lancerer nu elektronisk byggeregistrering over syv bydele.
For syv udvalgte kvarterer i København er det nu
muligt via internettet af finde oplysninger om og fotos
af bygninger i området.
Københavns Kommune
har nemlig i samarbejde
med Kulturministeriet
udviklet et elektronisk bygningsregister med navnet
’Visuelt bygningsregister i
København’, der skal afløse
de tidligere bydels-atlas.

Det nye register er en
billigere og mere effektiv
måde at oplyse om en bygnings bevaringsværdi og
tilstand på. Derudover er
det mere omfattende, og
alle bygninger i bydelene er
taget med.
Registeret omfatter også
en arkitektonisk vurdering
med tilstandsvurdering af
bygningens ydre bygningsdele. Der er mellem 10 og
40 billeder for hver bygning samt bygningsdetaljer
og oplysninger om bygningens udvendige tilstand.
Foreløbig dækker regi-

steret områderne Øresundsvejkvarteret, Mimersgadekvarteret, Spydspidsen,
Haraldsgadekvarteret, Sjællandsgadekvarteret, Bispebjerg og Indre Nordhavn.
’Visuelt bygningsregister
i København’ har været
under udvikling siden
2005. Alle data er frit tilgængelige på Københavns
Kommune hjemmeside.

Du finder linket på
www.fut.dk under ’Links’
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ID-nr. 47809
Afsender:
FUT
c/o TUN
Egebækgård
Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring

ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Éndags-skitur til Isaberg, Sverige

23.02.2008

18.02.2008

Jan Fredholm
Tlf. 4099 6732

Elevtur Sverige 2008

03.03.200805.03.2008

20.02.2008

Ronny Hermansen
Tlf. 2228 3438

Bygningsbevaring 2 - Træ
Viby - Fyn

10.03.2008

24.02.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

Informationsaften om BR08
Hotel Scandic, Hvidovre

18.03.2008

04.03.2008

Michael Levorsen
Tlf. 2712 7299

Informationsaften om BR08
Hotel Hedegaarden, Vejle

19.03.2008

04.03.2008

Michael Levorsen
Tlf. 2712 7299

Bygningsbevaring 3 - Maling
Viby - Fyn

31.03.2008

17.03.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

Stratego Live - ledelseskursus
Ryes Kaserne, Fredericia

09.04.2008

28.02.2008

Claus Wiuff
Tlf. 2010 2561

Hårdttræsarrangement del 2
DLH Nordisk, Hovedgård

23.04.2008

14.04.2008

Claus Wiuff
Tlf. 2010 2561

Bygningsbevaring 4 - Vinduer
Viby - Fyn

29.09.2008

15.09.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

Bygningsbevaring 4 - Vinduer
Raadvad, Kgs. Lyngby

06.10.2008

15.09.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

Bygningsbevaring 5 - Kalk og mørtel
Viby - Fyn

27.10.2008

14.10.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

Bygningsbevaring 5 - Kalk og mørtel
Raadvad, Kgs. Lyngby

03.11.2008

14.10.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

FUTs bestyrelse arbejder i øjeblikket på følgende spændende arrangementer:

50+ frokost i maj måned • Fliseforum • Elevtur Danmark 2008 • Indefodbold 2009

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

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -

