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Kære medlem!
Håber, du har nydt den lune sommer, så velkommen tilbage efter ferien!
Nu, hvor sommeren går på hæld, vil vi i FUT arbejde hårdt på en
spændende og varieret arrangementskalender. Derved håber bestyrelsen
på, at vi kan ramme så bredt udsnit som muligt af vores medlemmer.
HUSK! Hvis du har nogen forslag til et spændende arrangement, er du
altid velkommen til at kontakte os.
Allerede her den 1. oktober afholder FUT vinsmagning i Aalborg i
samarbejde med Sigurd Müllers Vinhandel efter succesen fra sidste år.
Tilmelding og yderligere info er i dette blad. Se venligst mere på vores
arrangementsoversigt samt på www.fut.dk.
Nu nærmer sig tiden til FUTs ordinære generalforsamling. I år foregår
generalforsamlingen i København lørdag den 6. november 2010, hvor
værten er TUN. Nærmere information og program findes i dette blad.
Vi håber i bestyrelsen på, at FUT medlemmerne vil komme og gøre
deres indflydelse gældende, hvor der vil blive rig mulighed for at networke på kryds og tværs af kæder og leverandører – vel mødt!
Igen har det været muligt at arrangere den traditionsrige FUT – STORTUR. Denne gang skal 29 rejselyste FUT’ere til Canada for at opleve
savværker, storslået natur og fællesskab. Jeg håber personligt, at alle I,
der skal med, får en fantastisk tur med mange oplevelser for livet.
Men for jer, der ikke kommer med på denne tur, er vi i FUT i fuld gang
med at planlægge en Europa tur næste efterår. En mini ’stortur’, der
vil strække sig over 3-4 dage. Turen vil primært foregå i Tyskland med
spændende virksomhedsbesøg, hvor vi til sidst ender i München til den
berømte oktoberfest! Nærmere info om denne tur i blad nr. 1/2011.
Håber, vi ses den 6. november 2010 i København til en fantastisk dag!
Med venlig hilsen
Michael B. Jakobsen
formand
Forsidefoto: Troels Kløvedal holder foredrag ved generalforsamlingen den 6. november.
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Marianne
Mouritzen
FUTs kontaktperson
hos Trælasthandlerunionen
fut@fut.dk
Tilmeldinger til arrangementer, indmeldelser,
fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt
til ovenstående adresse.
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Den gode elev
Navn: Allan Jespersen
Alder: 31 år
Bopæl: Horsens
Arbejdsplads: Stark Stjernholm/kalkværket Horsens
Baggrund: Jeg er oprindeligt uddannet som salgsassistent hos Dansk Supermarked. Men pga. dårlige
knæ har jeg måttet lave et
brancheskift til et mere stillesiddende arbejde.
Trælastbranchen: Jeg havde
på forhånd intet kendskab
til branchen, eller hvilke
arbejdsopgaver en handelsassistent med speciale i byggematerialer havde i dagligdagen. Jeg startede derfor
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på et 2 måneders praktikforløb i virksomheden, så
jeg kunne få et lille indblik
i hverdagen for en trælastsælger. Efter endt praktik
var jeg ikke i tvivl om, at jeg
var havnet på rette hylde:
De alsidige arbejdsopgaver,
den store kundekontakt
og de relationer, man har
mulighed for at opbygge/
skabe til sine kunder, frihed
under ansvar og den frie
omgangstone i dagligdagen
var lige noget for mig.

uddannelse”. Jeg har lært
en masse af mine kollegaer,
som, selvom man arbejder
i salgsteams, jo har hver
deres tilgang til de respektive arbejdsopgaver.
Mine skoleperioder har
jeg tilbragt på Mommark
Handelsfagskole, BCSyd.
Det var også på Mommark,
jeg forsvarede min afsluttende fagprøve. Og det var
rart, at de lange køreture til
Sydals kunne afsluttes med
et 12 tal.

Elevtiden: Der har været
fuld fart på min elevtid fra
første dag, hvor mantraet
har været: ”Man får ikke en
uddannelse, man tager en

Alsidig uddannelse: Det
bedste ved at have afsluttet min uddannelse er
dog bevidstheden om de
mange muligheder, der

Allan Jespersen,
Stark Stjernholm/
kalkværket Horsens

ligger i uddannelsen. De
udfordringer, man møder
i sin dagligdag som trælastsælger, giver god ballast til
de mange forskellige grene
inden for handels-, salgs- og
servicefaget.
Fremtiden: Efter veloverstået elevtid havde jeg stor
lyst til at fortsætte i trælastbranchen. Derfor er jeg
rigtig glad for muligheden
for at fortsætte hos Stark
Stjernholm/kalkværket.
Her er jeg blevet vist stor
tillid fra kollegaer og har
fået en masse nye spændende arbejdsopgaver samt
et større ansvar.
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HR-kapløb i kæderne
Stark, Bygma og Bauhaus kæmper for at tiltrække og fastholde de bedste
medarbejdere. Aldrig er HR-værktøjerne blevet brugt så flittigt
Af René Wibholdt, journalist
De vil for alt i verden ikke
ligne hinanden; Stark,
Bygma og Bauhaus. Men
når det gælder deres syn på
HR-politik, medarbejderudvikling og uddannelse, så
ser deres koncepter faktisk
mere og mere ens ud. Medarbejdertilfredshed - bygget
på forskellige HR-materialer - er det suveræne og
gennemgående tema hos
de tre kæder.
Folk har måske nok et
bedre kendskab til Stark
og Bauhaus, end de har
til Bygma. Det kommer til
udtryk på denne måde, da
FUT-bladet spørger kæderne, om de frygter, når de
store årgange om nogle år
går på efterløn og pension.
Det gør hverken Stark og
Bauhaus. Begge melder ud,
at de har let ved at rekruttere nye medarbejdere,
mens Bygma udviser lidt
ydmyghed:
- Til den tid kan det godt
blive en trussel og udfordring for vores udvikling,
for det kan blive meget
svært at skaffe arbejdskraft.
Vi bliver nødt til at tænke
anderledes og blive langt
bedre, end vi har været
hidtil, til at tiltrække nye
medarbejdere, siger HRdirektør Anette Sondrup
og tilføjer:
- Mange unge mennesker
ved jo ikke, hvordan arbejdet foregår i en trælast.
Vi er en del af en meget
spændende branche med
gode lønninger og karrieremuligheder, men det er en
velbevaret hemmelighed.
I år har Bygma ønsket 35
nye elever, men har kun
fundet 22 kvalificerede.
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HR-arbejdet tages seriøst i de store kæder.
Foto: Joanne Zh / Dreamstime.com

Stark i offensiven
Selv om Stark står stærkt på
markedet, kan kæden sagtens mærke finanskrisen,
som har sparket benene
væk under byggeriet. I år
forventer Stark at tage 75
nye elever ind, men på
nuværende tidspunkt er
kun halvdelen på plads.
HR-politikken hos Stark
er centreret om uddannelse og skal sikre, at kæden
har engagerede og forandringsparate medarbejdere,
som ikke er bange for at få
ansvar og tage beslutninger.
- Når vi stiller krav til
vores medarbejdere om, at
de skal dygtiggøre sig, og
at de skal være parate til at
ændre kurs, så skal de også
være klædt på til det. Og

det sørger vi for via uddannelse. Vi tror på, at det
betaler sig at træne medarbejderne, siger HR-direktør
Kenneth Wegner fra Stark.
Gennem de sidste to år
har Stark haft en målsætning om at give alle medarbejdere og ledere tre ugers
uddannelse om året.
- Vi er meget tæt på at
leve op til den målsætning,
og vi kan tydeligt mærke
effekten. Folk har nemmere ved at tage imod de
nye tiltag, der hele tiden
dukker op, fremhæver Kenneth Wegner.
Et af tiltagene er, at Stark
er gået fra at være byggemarked for professionelle
håndværkere til også at
have ”selv-byg-kunderne”

som målgruppe. Udvidelsen stiller krav til medarbejdere om, at de på faglige
kompetencer og kundeservice skal kunne favne
bredere.

Bygma opruster
Bygma lagde tilbage i 2007
en overordnet strategi, som
snart skal fornys. Som et
led i den strategi spiller
medarbejderkompetencer
en afgørende rolle. Uden
dygtige medarbejdere
- ingen succesfuld forretning.
Derfor har Bygma i første omgang sat fokus på
fastholdelse og udvikling af
medarbejderstaben. Først
senere kommer turen til
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2010
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dere, og derudover har vi
nu en langt større chance
for at kunne rekruttere
ledere indefra, fortæller
Anette Sondrup.

Bauhaus presser på

tiltrækning af nye medarbejdere.
Et af indsatsområderne
i strategien er udvikling.
Gennem de sidste tre år
har medarbejderudviklingssamtalerne således
været sat i system. I 2008
gennemførte koncernen
den første måling blandt
medarbejderne for at registrere effekten. For halvandet år siden fulgte kæden
op på tingene og etablerede sit eget akademi, hvor
opmærksomheden bl.a. er
rettet mod talentudvikling.
- Vi gør en stor indsats
for at vise vores medarbejdere, at vi har en attraktiv
arbejdsplads. Med Bygma
Akademiet kan vi fastholde
og udvikle vores medarbejFUT medlemsblad - Nr. 3 - 2010

Tilgangen af nye elever
hos Bauhaus er stort set
uændret i år i forhold til
de sidste par år: En ny elev
pr. varehus, og dem er der
15 af rundt i landet. De
nye elever kan se frem til at
blive centrum i kædens HRpolitik, som har taget en
drejning. For tre år siden
var den rettet mod det
generelle, mens den siden
har lagt op til individuel
tilpasning.
- Vi forsøger at skabe de
bedste betingelser for vores
medarbejdere. De skal kort
fortalt nå de mål, de selv
har, siger personaleudviklingschef Gitte Melgaard,
Bauhaus.
Der bliver lavet individuelle handlingsplaner for
den enkelte medarbejder.
Hvis eleven f.eks. ønsker
at blive leder en dag, så
kan eleven se, hvilken karrierevej han eller hun skal
gå. Derudover bliver der
fulgt op med individuel
coaching rettet mod såvel
trivsel som kundeservice og
salg.
- Vi har nogle meget
engagerede medarbejdere.
Det betyder, at de kaster sig
ud i tingene med stor iver.
De kommitter sig på en
anden måde til opgaverne,
end de gjorde tidligere. Det
kan kunderne mærke, og vi
kan se det på bundlinjen,
forklarer Gitte Melgaard.

Kompetencer
i XL-mål
XL-BYG er klar med ny HR-strategi,
som skal sikre, at der bliver sat ind
på vigtige steder med uddannelse
og træning
Af René Wibholdt, journalist
Byggemarkedskæden har
netop lagt en ny HR-strategi. Den er baseret på baggrund af målinger foretaget
blandt 1.000 medarbejdere
og deres kompetencer.
Målingerne var bl.a. rettet mod produktfaglige
kompetencer, merkantile
kompetencer og personlige
kompetencer. Derudover
blev der målt på medarbejdernes byggetekniske
viden.
- Nu er vi blevet klogere
på, hvor vi skal gå ind og
understøtte medarbejder-

nes kompetencer med
uddannelse og træning,
siger HR- og IT-direktør
Marianne Pedersen fra XLBYG.
Konkret viste målingerne
også, at medarbejdernes
viden på købeloven ikke var
optimal. Ifølge Marianne
Pedersen bliver der nu sat
ind med uddannelse, så
medarbejderne får styrket
deres kompetencer på
købeloven - herunder også
at de bliver bedre til at
håndtere reklamationer.

Nyt fra FUT sekretariatet
Velkommen tilbage fra
ferie.
Har du fået nye kollegaer? Er der kommet elever
til din arbejdsplads efter
sommerferien? Hvis ja,
så gør dem opmærksom
på FUT og det netværk,
vi har. Led dem ind på
www.fut.dk og lad dem
blive fristet af de forskellige tilbud og muligheder,
foreningen giver.
HUSK! Medlemskabet
er gratis for elever i hele
deres læretid.

På fut.dk kan du bl.a.…
- Tilmelde dig foreningens
arrangementer.
- Se billeder fra afholdte
arrangementer.
- Finde links til relevante
brancheorganisationer og
-info.
- Se gamle blade fra 1986
og frem – lidt sjov historie om branchen.
- Læse om, hvordan du får
støtte fra FUT Fonden til
uddannelsesprojekter.
- Se, hvem der er med i
bestyrelsen.
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Trælastuddannelsen
anno 2010
Business College Syd – Mommark Handelskostskole
lever i bedste velgående.
Vi har – ligesom branchen
– oplevet en nedgang i
omsætningen. Med omsætningen mener vi elevtallet.
Krisen betød, at branchen
blev meget tilbageholdende
med at ansætte elever, og
det har vi kunnet mærke.
Vores trælastklasser har
ikke det elevtal, som vi havde før. Der er dog bedring i
sigte. Tilskuddet på 50.000
kr. pr elev har gjort, at flere
virksomheder igen ansætter
elever. Det er godt for vor
branche og godt for os.
Bjarne Sørensen er den
underviser, der har ansvaret for Trælastundervisningen i Mommark.

Uddannelsens opbygning
Obligatoriske fag

Valgfag

Påbygningsfag

Salgsplanlægning
3 uger

Indkøb
1 uge

Produktkendskab
2 uger

Personligt salg
1 uge

Logistikmetoder
1 uge

Skriftlig kommunikation
1 uge

Branchens produkter
2 uger

Valgfri uge

Teambuilding
1 uge

Der skal vælges mindst 3 og
max. 5 uger

Læses sammen med obligatoriske fag og valgfag

minimum 9 ugers undervisning. Vi ser dog en tendens til, at eleverne vælger
flere ugers valgfag, end de
skal have. Det må være et
udtryk for, at de unge vil
have papir på flere kompetencer. Derudover tilbyder
vi 4 ugers påbygningsfag,
der læses sammen med
valgfag samt obligatoriske
fag.

Du skal lære at sælge

Bjarne Sørensen er ansvarlig for
Trælastundervisningen i Mommark.

I forsommeren har Bjarne haft en hel række, nyudklækkede handelsassistenter med speciale i trælast til
fagprøve. Fagprøverne har
været af flot kvalitet – eleverne har lagt mange kræfter i de gode opgaver.
Bjarne er klar til at tage
imod de nye elever, der
starter her i efteråret.
Uddannelsen består af
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Vi får ofte elever, der tror,
at de på skolen kun skal
lære noget om branchens
produkter – det skal de
også, men de skal grundlæggende lære at sælge.
Eleven skal lære noget om
branchens produkter – og
de skal især lære noget om,
hvordan man sælger branchens produkter.
Uddannelsen hedder
Handelsassistent Salg med
brancheretning trælast
– og når eleven går til eksamen, så bliver han/hun
vurderet på, om han/hun
af sin ”værktøjskasse”, der
hedder salg, kan bruge de
rette værktøjer til at sælge

branchens produkter til
branchens kunder.
I undervisningen bruger
vi derfor en del tid på salgsplanlægning og personligt
salg. Det er muligt, at man
har haft salg og markedsføring i sit grundforløb eller
på handelsgymnasiet, men
når vi mødes i Mommark,
så er det, at ”værktøjskassen” skal fyldes op og målrettes vores branche. Når
vi arbejder med branchens
produkter, er det også vigtigt at gøre sig klart, hvem
målgruppen er, hvilket
behov det dækker, hvordan
jeg kan få det solgt mm.
Selve undervisningen varierer. Klasseundervisning,
elevindlæg, producentindlæg og besøg hos nogle af
branchens producenter.
Materialeudtræksopgaver,
produktopgaver, salgsopgaver og hands-on. Som elev
har du mulighed for at få
en god vidensplatform.

Hvem bestemmer, hvad der
skal undervises i?
Det er en fokusgruppe, der
er sammensat af repræsen-

Trælastelev Sisse
Skov Steffensen,
Stark Stjernholm/
Kalkværk Horsens
Sisse er elev hos Stark i
Horsens. Sisse er uddannet murer og er nu i
gang med sin anden
uddannelse som handelsassistent. Sisse arbejder
med detailkunderne og
er især glad for at kunne
hjælpe kunderne med at
virkeliggøre deres drøm.
Hun er meget glad for
sit uddannelsessted. Om
undervisningen på skolen mener Sisse, at der
er meget, man skal lære.
Der er gode undervisere,
og især inden for ”træområdet” har hun fået
meget ud af undervisningen på Mommark.
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Vil du ud i verden?
- så start rejsen her:

Business College Syd – Mommark Handelskostskole

tanter fra branchen, der er
med til at bestemme, hvad
trælastuddannelsen skal
indeholde. I den forbindelse vil vi gerne opfordre
interesserede branchefolk,
der har lyst til at arbejde
med fremtidens trælastundervisning, til at henvende sig til os.

Mommark er ikke kun
undervisning
På skolehjemmet er der
mange elever fra andre
brancher, og fritiden bliver
brugt til at hygge sig med
hinanden. Skolen har en
række tilbud i fritiden. Det
seneste skud på stammen
er en biograf, hvor man
kan se en af de mange
videofilm, der er til fri
udlån.
Derudover har det vist
sig, at bankospil er meget
populært hos vore elever.
Vores café bliver brugt til
foredrag, hyggeaftener med
musik og storskærm til fx
fodboldkampe.

Svært at slippe af
med omdømme
Der er mange fra trælastbranchen, der har gået på
Mommark Handelskostskole – og der er mange
historier om, hvordan det
var – især hører vi igen og
igen, hvordan man hyggede sig ud på de små timer.
Tiderne har ændret sig,
og Mommark har fulgt
med. I dag har vi en alkoholpolitik, der går ud på, at
der kun må købes og nydes
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2010

alkohol i skolens café. Medbragte alkoholiske drikke
må ikke nydes på skolen
eller på skolens område.
Det har ikke været svært at
indføre og overholde.
Det, som vi har måttet
kæmpe mest med, er de
”gamle elever” – der giver
nye elever forventninger
til skoleopholdene, der
ikke holder stik. Vores primære fokus er på læring og
uddannelse.

Lederskifte
Pr. 1. august har skolen fået
ny direktør. Vores mangeårige forstander/direktør,
Jens Schultz – der også er
særdeles branchekendt,
og bl.a. er æresmedlem
af FUT, har valgt at gå på
efterløn.
Jens’s efterfølger er Palle
Mørkøre, der kommer fra
Forsvaret. Han er uddannet
jagerpilot og oberstløjtnant. Han har lang erfaring
som leder og chef, har
erfaring i personaleledelse,
organisationsudvikling og
projektstyring. Desuden
har han været ekstern
underviser ved Institut for
Marketing og Management
på SDU og gennemført en
MBA, psc(j).
På Mommark Handelskostskole ser vi positivt på
fremtiden, og vi glæder os
til at uddanne mange gode
branchefolk og glæder os
til at byde dem velkommen.

Giver dig en chance for et
økonomisk tilskud til din rejse...
Klik ind på
www.jegviludnu.dk
Link dig videre til
otd-fonden.dk og tryk på:

Sådan søger du
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FUT støtter de unge i
branchen – men hvordan?
Foreningen FUT har historisk altid forsøgt at støtte de unge i branchen bedst
muligt – vi er bevidste om, at branchens fremtid afhænger af kvalificeret
arbejdskraft, og derfor er det vitalt at motivere og dermed beholde de unge i
branchen, når de først har fundet vej til den.
FUT har igennem nu flere
år – sideløbende med det
øvrige arbejde i foreningen
– arbejdet med hjemmesiden www.jegviludnu.dk og
via kampagner forsøgt at
få hjulpet unge mennesker
i branchen til nogle uforglemmelige oplevelser.
Hjemmesiden er blevet
til med hjælp fra TUN samt
ØTD, og målet med hjemmesiden er at gøre springet
ud i verden lidt nemmere
for de interesserede branchefolk. Der findes helt sikkert unge mennesker i vor
branche, som enten allerede har planer om udenlandsrejser, eller som har
brug for at få et lille skub i
den rigtige retning, således
det bliver lidt nemmere for
dem at se, hvordan man
kan gøre, hvis man vil til
udlandet.
Hjemmesiden er en
praktisk hjemmeside, hvor
man kan læse om andres
udlandsrejser, få gode råd
og links til nyttige informationer. Derudover håber
FUT på, at vi kan få skabt
en kontakt til de unge, således at vi kan få hjulpet de
unge til nogle rigtig gode
og minderige oplevelser.
Den nuværende bestyrelse håber dog på, at
hjemmesiden kan få endnu
mere medvind i fremtiden,
og dermed vil vi opfordre
alle til at benytte hjemmesiden direkte eller kontakte
den siddende bestyrelse,
hvis man selv har tanker
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om en udenlandsrejse eller
kender nogen i branchen,
som arbejder med disse
planer.

Studieture
Udover at engagere sig
i unges udlandsdrømme
arbejder FUT med at arrangere studieture i henholdsvis Danmark og Sverige ved
hjælp af FUT Fonden.
FUT Fonden er en fond,
som gør det økonomisk

muligt at arrangere disse
studieture, således at deltagerbetalingen på turene
er begrænset. FUT Fonden
er så privilegeret at modtage donationer fra mange
brancherelaterede organisationer eller fonde rundt
om i Danmark, og hvor
midlerne bliver anvendt til
udelukkende uddannelsesrelaterede ture.
FUT Fonden har ikke til
formål at skabe overskud,
men skal hvile i sig selv, og
dermed håber FUT fortsat
på støtte til dennes virke.
De fleste udlærte i branchen har været deltagere
på de tidligere studieture
til primært Sverige, hvor
netværket blev skabt, og
hvor man samtidig fik sig
en fagligt spændende tur

– disse ture er blevet en
tradition for foreningen, og
selvom deltagerantallet på
turene er faldet igennem
årene, er det stadigvæk en
vigtig begivenhed i foreningens virke.
Hvem husker eksempelvis
ikke turene for det gode
kammeratskab, som typisk
er en efterfølger af flere
fagskoleophold. Det typiske i vor branche er vel,
at mange benytter sig af
de kontakter, som er skabt

under uddannelse enten
via FUTs traditionsrige ture
eller via ophold på fagskolerne.
Turene foregår nu skiftevis i Sverige eller Danmark
og er typisk af en varighed
på 3 dage – de unge mennesker, som deltager, får en
masse fagligt indhold ud
af turen, og dertil er det
traditionen, at turen også
indeholder et socialt arrangement, som bringer deltagerne tættere på hinanden.

Nye i branchen
inviteres med
Da elevantallet desværre
er dalende i branchen, har
FUT valgt de sidste par år
også at invitere nyankomne
i branchen med på turene.

Det har været en succes,
da mange ikke har samme
forbindelse til branchen
som de fagskoleuddannede
branchefolk.
Det kan typisk være en
tømrersvend, som har dårlig ryg, som kommer ind i
branchen, og dermed har
behov for at se, hvad der
rører sig bagved den normale hverdag – i sådan et
tilfælde er FUTs studieture
til Sverige eller Danmark
uundværlige.
FUT støtter dermed i
stor udstrækning de unge
i branchen ved opbakning
til større studierejser til
udlandet eller ved de traditionsrige studieture for
unge under uddannelse
eller andre nyankomne i
branchen.

Inspiration og motivation
Vi håber og tror, at vi er
med til at sikre, at de unge
bliver i denne branche,
da de bliver inspireret og
bliver mere motiveret i
dagligdagen, når de får en
chance for at se, hvad der
sker på svenske savværker
– danske vinduesfabrikker,
eller hvad turene nu måtte
byde på.
Næste tur er allerede i
oktober, hvor Danmarksturen foregår på Sjælland
– mere om det andetsteds
i bladet. Vi håber igen på
en succesfuld tur med stor
opbakning fra branchen.
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DATO OG STED
Onsdag den 17. november
kl. 9.00-16.00
Tack International
Søren Frichsvej 42H
8230 Åbybro

Gratis målrettet
salgstræning for elever

eller
Torsdag den 18. november
kl. 9.00-16.00
Tack International
Rosenvængets Allé 25
2100 København Ø

Udbytte: Du lærer at arbejde målrettet, systematisk
og seriøst med dit salg. Du
bliver i stand til at sætte
dig ind i kundens måde at
tænke på og når frem til en
stil, hvor du sælger kundefordele frem for at beskrive
produkter.

MÅLGRUPPE
Elever i trælast eller byggemarked,
som er medlem af FUT, og som skal
arbejde med salg via personlig kundekontakt.

Metode: Vi gennemgår
salgssituationen systematisk
– fra det øjeblik kunden
kontaktes, til du afslutter
salget. Gennem forskellige
øvelser indøver du salgets
teknikker. Kurset giver dig
en række redskaber og
hjælpemidler, som du kan
bruge med det samme.

PRIS
Arrangementet er gratis for
målgruppen.

TILMELDING
Senest 15. oktober 2010.

INFO
Annette Maktabi, tlf. 4181 2500
ama@fut.dk

Bemærk: Kurset
gennemføres kun ved
min. 12 deltagere.

LINKS
www.tack.dk

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Målrettet
salgstræning for
elever’ i
❑ Åbybro den
17. november
❑ København den
18. november

Målrettet salgstræning for elever
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

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

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:
Tilmelding på
info@tack.dk
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SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 15. OKTOBER 2010!
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Generalforsamling 2010
Årets generalforsamling afholdes lørdag den 6. november 2010
i København med TUN som vært.
Traditionen tro afholdes
generalforsamlingen i år
øst for Storebælt. Denne
gang foregår generalforsamlingen i København.
Nærmere foregår det i
Bygningskultur Danmark i
Bygningskulturens Hus ved
Nyboder. Værten for årets
generalforsamling er TUN,
som er brancheorganisation for landets mest bety-

dende trælasthandler og
byggemarkeder og repræsenterer branchen i forhold
til offentlige myndigheder,
ministerier, folketing og
andre organisationer, institutioner og lignende.
TUNs formål er at varetage branchens interesser
internt i forhold til medlemmerne og eksternt i
forhold til branchens berø-

ringsflader i indland og
udland.
Bygningskulturens Hus
har gennem tiderne haft
mange forskellige beboere.
Både advokater, stribeklædte kadetter og Nyboders
pigebørn har haft deres
gang i det, der oprindeligt
blev opført som Søetatens
pigeskole i 1859 af arkitekten Bernhard Seidelin.

I 2003 købte Realea A/S
bygningen, som efter en
omfattende restaurering
blev til hovedsæde for Bygningskultur Danmark. Bygningen er fredet og byder
på enestående funktionalitet og håndværksmæssig
kvalitet i et tidstypisk historicistisk udtryk.
I dag fungerer Bygningskulturens Hus som møde-

Oplev Troels Kløvedals seneste krydstogt til Kina
Hør Troels Kløvedal i ord
og billeder fortælle om
hans skib Nordkaperen,
som han har besejlet verdenshavene med på sine tre
jordomsejlinger gennem 40
år, og om hans seneste ekspedition i Stillehavet, hvor
han fortæller om betydningen af at opleve stederne
ved selvsyn, fascinationen
ved at stå ved foden af
Påskeøens statuer… og selv
at kunne sejle dertil…!
Når Nordkaperen nærmer sig den vestlige del af
Stillehavet, fortælles om
verdenskrigene og Kløvedals dyk på de mange vrag
og nedskudte japanske flyvemaskiner.
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Dermed er kinakysten
nået, og rammen omkring
togtet dybt ind i Kina lagt.
Troels Kløvedal har med
sit skib Nordkaperen som
den første i Den Kinesiske
Folkerepubliks historie, og
siden amerikanerne opgav
deres kontrol af Yangtzefloden i 1949, fået tilladelse
til at sejle 4.000 km dybt
ind i Kina og ind bag de
berømte Three Gorges, de
kinesiske Grand Canyon
(kløfter).
Med dette togt gør Kløvedal dansk ekspeditionshistorie, og du har på FUTs
generalforsamling den 6.
november en enestående
chance for at se og høre

om de mange indtryk, han
har med hjem fra krydstogtet.

Troels Kløvedal kommer og
holder et spændende foredrag.
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Program

(med forbehold for ændringer)

DATO OG STED
Lørdag den 6. november 2010
kl. 10.30-15.30

Kl. 10.30 - 11.00 Ankomst
Kl. 11.00 - 12.00 FUT generalforsamling, herunder
uddeling af FUT Fagprøvepris 2010

Bygningskultur Danmark
Borgergade 111
1022 København K

Kl. 12.00 - 12.15 Pause
Kl. 12.15 - 13.15 Frokost
Kl. 13.15 - 13.45 Indlæg fra TUN

PRIS

Kl. 13.45 - 14.15 Indlæg fra Bygningskultur Danmark

Arrangementet er gratis.

Kl. 14.15 - 15.30 Spændende foredrag med Troels
Kløvedal

TILMELDING

Kl. 15.30

Senest 25. oktober 2010.

Afslutning

INFO
sted for mennesker, virksomheder og foreninger
med interesse for bygningskultur, og de smukke rammer udnyttes ofte til konferencer, foredrag, debatter,
workshops og meget andet.
Læs venligst programmet
her ved siden af, og tilmeld
dig i god tid ved brug af
tilmeldingsblanketten. På
gensyn til en spændende
dag i Bygningskultur Danmarks smukke rammer.
Vel mødt!

Dagsorden

Michael B. Jakobsen, tlf. 2496 3435
mja@fut.dk

Generalforsamlingen har flg. dagsorden i henhold til
vedtægterne:

LINKS
www.tun.dk
www.bygningskultur.dk
www.troelskloevedal.dk
www.fut.dk

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af budget/visioner for 2010/2011.
5. Behandling af indsendte forslag. Forslag SKAL være
bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2010.
6. Valg af bestyrelse. Ronny Hermansen udtræder.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage
i ’Generalforsamling
2010’ lørdag den
6. november hos
Bygningskultur Danmark i København.

Generalforsamling 2010
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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SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 25. OKTOBER 2010!
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Danmarkstur 2010

DATO OG STED
Onsdag den 27. oktober til
fredag den 29. oktober

Fra onsdag den 27. oktober til fredag den 29. oktober
Så er det blevet tid til den
traditionsrige Danmarkstur for elever og nye i
branchen, men du er som
medlem af FUT selvfølgelig
altid velkommen til at deltage i vores arrangementer
og dermed også Danmarksturen.
Turen vil i år foregå
på Sjælland, hvor vi med
base på Køge vandrerhjem
vil bevæge os rundt i det
københavnske, hvor vi efter
de nuværende planer skal
opleve nogle af de byggerier og kultursteder, som
vores hovedstad er kendt
for, nemlig Parken, vores
nationalstadion, som vi
alle sammen kender fra et
utal af fodboldkampe, og
så også den nye DR-by i
Ørestaden, hvor vi skal se
denne flotte bygning, og
måske er vi heldige at være
vidner til en optagelse eller
andet spændende.
Af de mere faglige oplevelser, så starter vi med at
mødes hos ACO Nordic i

Ringsted, hvor vi vil få en
spændende gennemgang
af deres produktion og
produkter, og så slutter
vi turen af på den gamle
hæderkronede fabrikant af
trægulve Junckers.
Vi synes selv, det er et
spændende program, men
det vigtigste ved turen er
de sociale relationer, som
du her får mulighed for at
skabe på tværs af geografi

og arbejdsgiverrelationer.
Mange gode langvarige
kammeratskaber er skabt
igennem årene på disse
ture, så skynd dig ind til
din chef, og bed ham om at
sende dig på denne tur, for
der er ingen tvivl om, at du
kommer tilbage efter den
som en bedre medarbejder
med en større viden og
gode erfaringer fra kollegaer i lignende stillinger.

Sjælland.
Base på Køge vandrerhjem,
Vamdrupvej 1, 4600 Køge

MÅLGRUPPE
Alle FUT-medlemmer, men specielt
velegnet for elever og nye i branchen.
Og husk at elever har GRATIS medlemskab af FUT.

PRIS
Gratis. Ved udeblivelse efter tilmelding, sendes faktura på kr. 1000 til dig
via din arbejdsgiver.

Foreløbigt program

TILMELDING

Der vil køre en bus fra Århus og samle op ned over Fyn,
og som selvfølgelig også kører den anden vej igen.
Onsdag: • Virksomhedsrundtur hos ACO Nordic i Ringsted fra kl. 12. Alle deltagere møder op her.
• Transport til og indlogering på Køge vandrer
hjem.
• Spisning i Køge by.

Bindende tilmelding senest
30. september 2010.

Torsdag: • Rundvisning i Parken.
• Turen går til Nyhavn for en let frokost.
• Vi tager metroen fra Kgs. Nytorv til DR Byen
for en rundvisning her.
• Transport til Køge vandrerhjem.
• Spisning i Køge by.

LINKS

Fredag:

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Danmarkstur
2010’ den 27.-29. oktober 2010.

INFO
Glenn E. Johansen, tlf. 3094 4251
gej@fut.dk

www.danhostel-koege.dk

• Rundvisning på Junckers.

Danmarkstur 2010
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 30. SEPTEMBER 2010!
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Indlæg fra Erhvervsklubben:

En verden uden cement?
Cement bliver brugt overalt i samfundet og indgår som
en naturlig del af mange forskellige betonløsninger:
løsninger, der kræver lang holdbarhed, stor sikkerhed,
høj fleksibilitet og høj effektivitet. Og løsninger, der
skaber rum for kreative konstruktioner. Ja, faktisk er det
svært at forestille sig en verden uden cement.
Aalborg Portland er Danmarks eneste cementproducent og markedsleder
på det danske marked.
Vores vision er at være den
foretrukne leverandør af
cement og relaterede produkter i Nordeuropa og
dermed skabe fundamentet
for et attraktivt og bæredygtigt byggeri.
Tid er en afgørende
faktor for vores industrielle kunder. Derfor er det
vigtigt for os at have en
effektiv logistik og distribution af løs cement. Rundt
om i Danmark har vi (otte)
siloanlæg. Den strategiske
placering af disse siloanlæg
sikrer, at cementen kan
transporteres fleksibelt,
præcist og miljøbevidst.
Cement sejles fra fabrikken i Aalborg til siloanlæggene. Herfra distribueres
det videre i tankbil til vores
kunder. Gennemsnitlig
transportafstand fra siloanlæg til kunder er kun 55
kilometer. Det betyder kort
leveringstid for kunden og
mindre belastning af vejnet
og miljø.

Fremtidens udvikling
Også i fremtiden vil vi have
fokus på at udvikle den
bedst mulige cement med
mindst mulig belastning for
miljøet. Siden 1889 har vi
kigget fremad, og det har
skabt en innovativ og professionel virksomhed med
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2010

et enestående produkt. Et
produkt, der også i dag er
det foretrukne byggemateriale i et samfund, hvor der
hele tiden stilles nye krav,
opstår nye behov og skabes
nye muligheder. Overalt er
udviklingen i fuld gang, og
vi glæder os til at bidrage
med viden, inspiration og
bæredygtige løsninger.
Vores fokus er kundeorienteret, og derfor arbejder
vores kompetente medarbejdere bl.a. med at produktudvikle, optimere produktionssystemer og styrke
vores brand, så vi nu og i
fremtiden kan imødekomme kundernes efterspørgsel
og markedets udvikling.

Aalborg Portlands
produkter
Aalborg Portland producerer 6 cementtyper, hvoraf
de 4 cementtyper sælges
i 25 kg. sække, som bliver
forhandlet i de fleste af
Danmarks byggemarkeder.
Cementerne er udviklet til

anvendelse inden for hver
sit specielle område.
Alle Aalborg Portlands
produkter har et lavt indhold af vandopløseligt kromat, som sikrer, at brugerne, som er i daglig kontakt
med cement og beton, ikke
udvikler kromeksem.

Råd og vejledning
– din sikkerhed for et
godt resultat
Aalborg Portland har to
meget populære brochurer.
Gør det lettere at gøre det selv
Et hæfte om grundprincipperne for beton og mørtel.
Der er arbejdsanvisninger
til fundamenter, betongulve, kældervægge, trapper,
murværk og belægninger.
Desuden findes der overskuelige blandetabeller for
gængse opgaver.
Cement og Beton
En professionel håndbog
om cement, beton og mørtel. Den indeholder egen-

BASIS AALBORG CEMENT
Primær anvendelse: Gulve, sokler, vægge og udstøbningsblokke
RAPID AALBORG CEMENT
Primær anvendelse: Gulve, slidlag, opmuring og
pudsning
MESTER AALBORG CEMENT
Primær anvendelse: Opmuring, fugning, opmuring
og tagstrygning
AALBORG WHITE CEMENT
Primær anvendelse: Gulve, slidlag, vægge, opmuring
og pudsning

skabs- og produkt oversigt
samt blandetabeller og sikkerhedsdatablade.
Endvidere kan du på aalborgportland.dk finde supplerende oplysninger samt
beregne mængden af byggematerialer, der er brug
for til en specifik opgave.
På basis af de oplysninger,
du indtaster, får du præcise
oplysninger om det materialeforbrug, der er forbundet med at gå i gang med
arbejdet. Det er hjemmesidens ”Mængdeberegner”,
der efter få klik fortæller,
hvor meget der skal bruges.

Fakta om Aalborg Portland
Aalborg Portland startede produktion af dansk
cement i 1889 og har over
120 års erfaring i produktion af cement.
Aalborg Portland er en
højteknologisk og miljøvenlig cementfabrik, som er
CO2 verificeret.
Der er i Danmark høje
krav til et godt og rent
miljø, og Aalborg Portland
tager sit miljøansvar alvorligt og gør en aktiv indsats
for miljøet ved at genanvende restprodukter i produktionen.
Aalborg Portland producerer årligt op til 2,2 mio.
ton grå cement og 850.000
ton hvid cement i Aalborg.
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FUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

A/S Rold Skov Savværk

Træ

A. Rindom

Her kunne
dit logo
være...

À©`vi`Ì
– PÅ DIN SIDE!

Her kunne
dit logo
være...
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VEJEN TRÆLASTHANDEL A/S
Søndergade 111

Tlf: 75 36 08 66

Fax: 75 36 79 36

www.traelasten.dk
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bakker op om FUT
Nærmere information hos Martin Andersen, tlf. 2179 2003

Roslev Trælast A/S
T 1 lægter. 1 på 2 beklædning.
Fuldt trykimprægneringsprogram.
Traditionel trælast. Brandbeskyttelse
(Woodsafe) af diverse træsorter.

20/11/09 11.28

Her kunne
dit logo
være...
Trægården Kås A/S

FORLAG · REKLAME · WEB · TRYKKERI
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Niels Ulrich Pedersen A/S

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22
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FUT besøgte Operaen
Operaen i København er der mange
delte meninger om, så FUT inviterede
medlemmerne til selv at danne sig et
indtryk.
Vi var godt 25 glade
FUT’ere, der havde taget
en ledsager med. Folk
kom så langt væk fra som
Viborg.
Vi mødtes indenfor og
fik en sludder om arrangementet i Skuespiller
Huset, som ligger over
for Operaen. Da alle var
samlet, blev vi vist op på 1.
sal, hvorfra vi kunne nyde
udsigten og ikke mindst de
meget imponerende lamper, imens vores guide forklarede om husets historie,
højde, økonomi, osv.
Herefter blev vi vist ind
i den store sal, hvor vores
guide måtte sande at

komme til kort, da han ville
udtale sig om de forskellige
træsorter, der var blevet
byttet.
Vi afprøvede rummets
akustik og blev imponeret over hvor mange små
detaljer, som man havde
taget højde for, for at skabe
den optimale lydoplevelse.
Imponerende var det desuden at se og høre om al
det bladguld, der var blevet
benyttet til loftet.
Ligeledes fantastisk var
det at se de farvede kirsebærplader, som sidder i
foyeren, som alle er skåret
lidt skævt, så det kan give
den runde form, som væg-

gen har. Jo atter en gang
havde FUTs medlemmer
øje for helt andre ting, end
det som vores guide lige
var vant til, at husets gæster
fascineredes over.
Turen gik videre rundt i
huset, op til taget, bag om
store scene og den lille scene. Alle steder imponere-

des man af gennemtænkte
detaljer.
Det blev en hyggelig tur,
og flere måtte have en oversigt over kommende forestillinger med hjem.
3. akt i denne lille kultur-tur bliver Produktions
huset, hvor bl.a. kulisserne
bliver til (og opbevares).

Novopan spånplader - en naturlig del af din hverdag!

Du ﬁnder Novopan spånplader overalt i din bolig. - Først og fremmest som stærkt undergulv men også i køkken- og
garderobeskabe, møbler m.v. Mulighederne er mange. Novopan spånplader er et stærkt grundlag og et naturligt valg
for dansk byggeri og boligindretning. Novopan spånplader er fremstillet af nåletræ fra danske skove, der er dyrket på
bæredygtige vilkår, og af biprodukter fra andre virksomheder. Et delvist recycling-produkt der giver Novopan’s spånplader
en grøn proﬁl. Det er godt for miljøet og for samfundet som helhed.
Novopan spånplader - en naturlig del af din hverdag!
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Pindstrup
8550 Ryomgård
Danmark
T. 8974 7474
F. 8974 7496
www.novopan.dk
novopan@novopan.dk
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DATO OG STED

Kom med til

Torsdag den 30. september kl. 16.30

Ølsmagning

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 16. september 2010.

INFO
Foto: Franz Pfluegl / Dreamstime.com

Flere og flere får øjnene op
for, at øl kan nydes til andet
end en frokost. Flere nyder
et glas øl til en god bøf eller
ravioli. Ja, selv rødvinen til
julemiddagen skiftes ud med
øl. Ostebord med øl i stedet
for vin ses også hyppigere.
Dette skyldes, at der er
kommet mange flere forskellige slags øl, brygget på forskellige måder, og til forskellige formål.
Men hvor mange af os
skifter lige rødvinen ud med
øl til en god middag med vennerne?
Nu giver FUT dig mulighed
for at få brudt traditionerne
og besøge Dansk Vincenter
for at smage på øl?
Arrangementet foregår
torsdag den 30. september
kl. 16.30, hvor vi bl.a. skal
smage på Juleøl, vintageøl og
”3413”.
På smagningen fortæller de
lidt om de forskellige øl, og

Dansk Vincenter Aps
Byvej 55
Avedøre Landsby
2650 Hvidovre

vi får naturligvis mulighed for
at smage på øllene undervejs.
Smagningen varer ca. 1 time.
Det er gratis at deltage,
og har du lyst til at invitere
konen/manden med, er det
også gratis for dem! Måske

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Ølsmagning’
hos Dansk Vincenter i
Hvidovre torsdag den
30. september
kl. 16.30.

info@vincenter.dk

skulle du overveje (også) at
invitere en god kollega med
– gerne en, som endnu ikke er
blevet medlem af FUT. Gode
venner er naturligvis altid
velkomne.

HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
By:

Medlemsnr.: 47809-

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2010

LINKS

Ølsmagning i Hvidovre

Postnr.:
Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen

Annette Maktabi, tlf. 4181 2500
ama@fut.dk

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 16. SEPTEMBER 2010!
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FUT gentager succesen...

DATO OG STED
Fredag den 1. oktober kl. 18.00
Sigurd Müllers Vinhandel
Otto Mønstedsvej 2
9200 Aalborg SV

PRIS
Gratis for FUT medlemmer.
Evt. ledsager: 150,- kr. Tilmelding er
først endelig, når evt. ledsagerbetaling er modtaget. Den efterfølgende
fællesspisning er for egen regning.

INFO
Michael B. Jakobsen, tlf. 2496 3435
mja@ fut.dk

Spændende vinsmagning
FUT giver endnu engang
mulighed for at komme til
vinsmagning i Sigurd Müllers Vinhandel i Aalborg.
Aftenens topmotiverede
foredragsholder – Bendix
Hansen vil guide os gennem en forrygende aften
med verdens vine. Turen
starter kl. 18 og slutter kl.
20.30, hvorefter der er fællesspisning inde i byen. Der
bestilles bord til kl. 21.00.
Som FUT medlem har
du mulighed for at tage en
ledsager med! Prisen for
ledsageren er KUN 150,- kr.

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Vinsmagning’ hos Sigurd
Müllers Vinhandel i
Aalborg fredag den
1. oktober kl. 18.00.
❑ Jeg har en
ledsager med *)
*) Tilmelding er først
gældende, når der er indbetalt kr. 150,- til Nordea
konto 2237 1519 394 665
med tydelig angivelse af
navn, medlemsnr. og
arrangement.
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Stem

nings rapport fra
Fællesspisningen er ligelesidste vinsmagning
i 2009
des for egen regning, venStemningen steg,
so
m
afteligst oplys ved tilmelding,
nen skred frem, bl
an
dt
de
om du/I ønsker at deltage i
fremmødte FUT m
ed
le
m
mer,
fællesspisningen, for at der
hvor der livligt blev
di
sk
ut
ekan bestilles bord.
ret, hvilke af aftene
ns
vin
e
Ud over vinsmagningen
der var bedst, og
hvilken
vil der være en rundvisning
mad de enkelte vin
e bedst
i selve butikken og deres
ville ledsage.
lager med over 1 million
Efter endt vinsmag
ning
flasker vin.
drog vi i samlet flo
k
in
d til
Der findes flasker i alle
spisning inde i Aa
lb
or
g
på
prisniveauer fra ca. 25 kr.
Cafe Visa, hvor de
n
go
de
flasken til 20.000-25.000 kr. stem
ning forsatte.
flasken og til tider endnu
dyrere flasker.
Vil du med denne gang?

TILMELDING
Senest 29. september 2010.

LINKS
www. smv.dk

Vinsmagning i Aalborg
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 47436SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:
❑ Jeg/vi deltager i fællesspisningen for egen regning

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2010

Vægterrundgang
i Ribe’s gader

DATO OG STED
Onsdag den 20. oktober 2010 kl. 17.30
Vægterkælderen
Torvet 1
6760 Ribe
Vægterrundgang kl. 20.00.

PRIS
Vægterrundgangen er gratis.
Spisningen er for egen regning.

TILMELDING
Senest 18. oktober 2010.

INFO
Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647
nhu@fut.dk

LINKS
www.visitribe.dk

I gamle dage var det
vægterens opgave at
holde ro og orden i
byens gader om natten. I
Ribe skulle han tidligere
advare mod truende
stormfloder.

Det moderne politi tog
efterhånden over, og de
sidste “rigtige” vægtere i
Ribe ophørte deres gerning
i 1902. Kom og følg vægteren og se Ribe’s hyggelige
gader.

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Vægterrundgang’ onsdag den 20.
oktober.

Vi mødes kl. 17.30
ved Vægterkælderen og
spiser en hyggelig middag inden rundgang kl.
20.00. Rundturen varer
ca. 45 minutter.

Vægterrundgang i Ribe
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

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2010

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 18. OKTOBER 2010!
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DATO OG STED
Onsdag den 24. november
kl. 9.00-16.00
Tack International
Søren Frichsvej 42H
8230 Åbybro
eller
Torsdag den 25. november
kl. 9.00-16.00
Tack International
Rosenvængets Allé 25
2100 København Ø

MÅLGRUPPE

Effektiv
salgstræning

Alle FUT medlemmer, som ikke er
elever, som har salgsansvar og kundekontakt.

PRIS
Kr. 2.250,- + moms pr. deltager.

TILMELDING
Senest 15. oktober 2010.

I samarbejde med Tack International.
Udbytte: Du bliver trænet i
færdigheder inden for salg.
Der er fokus på effektive
salgsværktøjer og din individuelle sælgerstil.

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Effektiv
salgstræing’ i
❑ Åbybro den
24. november
❑ København den
25. november

Metode: Kurset er bygget
op omkring salgets systematik og den understøttende
teori. Det forudsættes, at
du har kendskab til og kan
håndtere de grundlæggende salgsværktøjer.

INFO

Bemærk: Kurset
gennemføres kun ved
min. 12 deltagere.

Annette Maktabi, tlf. 4181 2500
ama@fut.dk

LINKS
www.tack.dk

Effektiv salgstræning
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:
Tilmelding på
info@tack.dk
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SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 15. OKTOBER 2010!
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DATO OG STED
Tirsdag den 2. november
kl. 17.00-20.00.
Alfix A/S
H. C. Ørstedsvej 11-13
6000 Kolding

Rundvisning på ALFIX
i Kolding

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 25. oktober 2010.

Nu har du muligheden for at komme
helt tæt på produktionen af AlFIXs
produkter.
Du får en rundvisning på
fabrikken og ser hvordan
produkterne bliver produceret.
Desuden får du muligheden for at opleve den helt
nye topmoderne robot. Der
vil efter rundvisning være
mulighed for at få lov at

INFO
Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647
nhu@fut.dk

LINKS

prøve deres produkter af,
samt et lille foredrag i brugen af deres produkter.
Gå ikke glip af dette
spændende arrangement
– skynd dig at tilmelde dig!
Der vil blive serveret
sandwich og vand.

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Rundvisning
på Alfix’ tirsdag den
2. november kl. 17-20.

www.alfix.dk

Rundvisning på Alfix
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

FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2010

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 25. OKTOBER 2010!
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Julefrokost på Restaurant
Den Skaldede Kok

Fredag den 3. december kl. 12.30

Kom med FUT i Tivoli og nyd en dejlig julefrokost på
Restaurant Den Skaldede Kok fredag den 3. december.

PRIS

Tidligere har Tivoli og
juletiden ikke været tæt
forbundet, men de seneste
mange år har Tivoli været
smukt udsmykket i den
søde juletid.
FUT inviterer nu medlemmerne ind i Tivoli til en
julefrokost på Restaurant
Den Skaldede Kok med
efterfølgende rundtur i
Tivolis smukke park med
mulighed for at nyde Tivolis juleudstilling.
Tag samtidig din ledsager
med til samme pris og få en
hyggelig fredag eftermiddag i selskab med dine kollegaer i branchen.
Til dette arrangement er
FUTs erhvervsklubmedlemmer ligeledes inviteret til at
deltage, så måske der kan
gøres en handel ved samme
lejlighed.

Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Julefrokost
på Restaurant Den
Skaldede Kok’ fredag
den 3. december kl.
12.30.
❑ Jeg har en
ledsager med
Tilmelding er først
gældende, når der er
indbetalt kr. 100,- pr.
person til Nordea konto
2237 1519 394 665 med
tydelig angivelse af navn,
medlemsnr. og
arrangement.
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DATO OG STED
Restaurant Den Skaldede Kok / Tivoli
Vesterbrogade 3
1620 København V

Kr. 100,- pr. person inkl. entré til Tivoli
og juleplatte. Drikkevarer er for egen
regning.
En ledsager er velkommen til samme
pris.

Menu

TILMELDING
Senest 21. september 2010.

Julesild med dild, kapers og løg

Max. deltagerantal: 30 personer.

Fiskefilet med citron og remoulade

INFO

Lun leverpostej med champignon
og bacon

Søren Kroer, tlf. 2161 0655
skr@fut.dk

LINKS

Flæskesteg med rødkål og
agurkesalat

www.denskaldedekok.dk

Ost med vindruer og syltede
valnødder

Julefrokost i Tivoli
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47436SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

HUSK MEDLEMSNR.!

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 21. SEPTEMBER 2010!
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Mad, drikke og hyggeligt samvær.

Mere mad, drikke og hyggeligt samvær
– og branchens eneste 50+ kvinde?

Skål.

Høj stemning for 50+’erne i Tivoli
På en solrig lørdag i slutningen af maj mødtes omkring et halvt hundrede
træfolk over 50+ i Grøften, Tivoli, til en god frokost og hyggeligt samvær.
Snakken gik lystigt fra første færd, og mange gode
minder blev udvekslet. Ikke
kun rundt om bordene,
men også på kryds og tværs
af bordene.
Jens Kruuse, tovholder
på arrangementet, bød
velkommen til en hyggelig
branchedag med god mad
– og som det fremgår af billederne, var der en festlig
stemning.
TUNs direktør, Palle
Thomsen, havde været
kreativ i dagens anledning
og komponeret et specielt
50+ vers til TUNs barske
slagsang. Palle Thomsen
sang for, og som vanligt
blev TUNs barske slagsang
sunget med kraftfulde
stemmer.
FUTs formand, Michael
Jakobsen, rejste sig ligeledes og udbragte en skål for
forsamlingen og branchen.
Han var glad for at se de
mange fremmødte, og det

kvinder. Det kan ikke være
rigtigt, at der kun findes én
50+ kvinde i vores branche!
Vi skriver gerne folk på
interesselisten, selvom der
er to år til næste arrangement. Ring til TUNs kontor
på tlf. 45 80 78 77 eller
skriv på mm@tun.dk.

FUT formand,
Michael Jakobsen,
udbringer en skål
for de fremmødte.

Hvem står bag
gode humør de havde taget
med. Dagen sluttede ikke
med den sidste mundfuld
mad – der var der flere
’grupperinger’ at finde
rundt om i Tivoli hele
aftenen, og redaktionen er
sikker på, at de sidste måtte
smides ud af Tivoli.
Som en af deltagerne,
Jørgen Aarestrup, udtalte
efterfølgende: - Håber, at I
gentager succesen igen om
to år, for sådan et 10-mands
bord, som jeg sad ved, var
alle tiders at møde igen.
Stor tak til tovholderne for

en særdeles god, meget
hyggelig og interessant
branchefrokost i Teatercaféen.

Vi ses i 2012
Selvom der var et flot
fremmøde i Grøften, kan
vi sagtens være flere, så
er du interesseret eller
kender nogen, som kunne
være interesseret, så tøv
ikke med at give Marianne
besked.
Specielt kunne det være
interessant med lidt flere

50+ bliver gennemført med
hjælp fra forskellige dele af
branchen. Tovholderne er:
Jens Kruuse, Veteranerne/
Trægolf, Palle Thomsen,
TUN, Michael Jakobsen,
FUT, Peter Odsgard, Puff,
samt Marianne Mouritzen,
TUN.
Eneste betingelse for deltagelse er, at man skal være
fyldt 50 år og have arbejdet
i branchen i en pæn del af
sin erhvervskarriere. Der
kræves ikke medlemskab af
bestemte foreninger.

TIP 3 RIGTIGE MED FUT OG VIND BIOGRAFBILLETTER! – WWW.FUT.DK
Sidste frist for svar er fredag den 12. november 2010
Vinderne af sidste runde: Nikolaj Steen Madsen
2650 Hvidovre
FUT medlemsblad - Nr. 3 - 2010

Bo Louring
8240 Risskov

Per Hald
7860 Spøttrup
23
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ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

Ølsmagning i Hvidovre

30.09.2010

16.09.2010

Annette Maktabi
Tlf. 4181 2500

Vinsmagning i Aalborg

01.10.2010

29.09.2010

Michael B. Jakobsen
Tlf. 2496 3435

Vægterrundgang i Ribe

20.10.2010

18.10.2010

Nadja Hübschmann
Tlf. 2273 6647

Danmarkstur 2010

27.10.29.10.2010

30.09.2010

Glenn E. Johansen
Tlf. 3094 4251

Besøg hos Alfix

02.11.2010

25.10.2010

Nadja Hübschmann
Tlf. 2273 6647

Generalforsamling 2010

06.11.2010

25.10.2010

Michael B. Jakobsen
Tlf. 2496 3435

Målrettet salgstræning for elever

17.11.2010
18.11.2010

15.10.2010

Annette Maktabi
Tlf. 4181 2500

Effektiv salgstræning

24.11.2010
25.11.2010

15.10.2010

Annette Maktabi
Tlf. 4181 2500

Julefrokost i Tivoli

03.12.2010

21.09.2010

Søren Kroer
Tlf. 2161 0655

FUTs bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

• Sverigetur i foråret 2011
• Roldskov (fældning af Douglastræ)
• Go-kart
• Rockwool, Vamdrup
• FUT’s 60 års fest
• Tur i Den gamle by i Århus
• Europatur i efteråret 2011

Fotokonkurrencen
fortsætter
Indsend dit sommerferiefoto, der viser, at
en FUT’er aldrig helt
holder ferie. Vores egen
Annette Maktabi besøgte en tømmerhandel i
Damaskus, Syrien.
I kan stadigvæk nå at være med.
Send jeres foto til fut@fut.dk.

FUT blad nr. 4 udkommer i december 2010
– Tema: Den digitale branche

Ansvarshavende redaktør: Glenn E. Johansen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.800 eks.
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