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Godt nytår og velkommen til det første af tre FUT blade, som 
vil udkomme i 2015. I dette blad har vi særligt fokus på, hvad 
FUT – Foreningen for unge trælast-og byggemarkedsfolk kan 
gøre for dig som medlem. Dette er med god grund, da bran-
chen er udfordret på dets fællesskab og dermed faldende med-
lemstal i relevante brancheorganisationer – herunder også FUT.

FUT opstod i 1951, da en flok unge, gæve trælastfolk var på 
savværkstur til Sverige. De mødtes fra forskellige landsdele og 
trælaster og fik dyrket deres netværk og fællesskab. De ville 
værne om de oplevelser og kontakter, de havde fået igennem 
studieturen, derfor blev foreningen oprettet. Det var i en tid, 
hvor fremtidsudsigterne for den unge trælastmand ikke var de 
bedste. Forventningerne om bedre tider efter krigens ophør 
blev ikke indfriet. Tværtimod blev importen af trælast i 1946 
og 1947 mindre end noget år under krigen.

Der kan skabes en vis parallelisering af tiderne dengang og 
tiderne i dag. Skifter vi situationen krig ud med krise, har vi 
lidt det samme billede. Årene efter krisen har ikke helt levet 
op til forventningerne. Mange forretninger er stadig truet på 
profit, og forventningerne om bedre tider er ikke helt blevet 
indfriet endnu. 

Når vi kigger tilbage på FUT’s eksistensgrundlag, er der som 
dengang brug for FUT, idet branchen igen står i en brydnings-
tid efter en krise, og derfor er der mere end nogensinde før 
brug for et fællesskab, hvor branchens folk her har ”helle” for 
konkurrence, tab af profit og arbejdspladser.  Desværre er vi i 
en situation i vores forening, at vi døjer med et faldende med-

Vi vil dø med støvlerne på  
– og kæmpe for fællesskabet!

lemstal og manglende tilslutning fra de unge, hvilket har været 
kendetegnet for foreningen de foregående år og derfor spørger 
vi os selv: 

Vil vi give op? Eller vil vi dø med støvlerne på?

Vi vil dø med støvlerne på og kæmpe for fællesskabet!! Det-
te er et fællesskab, der har kendetegnet branchen, og som har 
været den lim, som har holdt os sammen og været vores eksi-
stensgrundlag. Igennem vores samarbejde på tværs af forret-
ninger har vi indgået strategiske samarbejder, som har været til 
vores fordel og gjort trælast- og byggemarkedsbranchen til det, 
som den er i dag.

De nuværende markedsmekanismer har gjort, at vi ser en 
centralisering af branchen brede sig, og beslutningsmagten ude 
i de forskellige trælast-og byggemarkeder er blevet udvandet 
og topstyret i takt med dette. Disse mekanismer udfordrer det 
samlede fællesskab på tværs af kæder og forretninger. Derfor 
mener vi i FUT, at vores medlemmer kan finde et såkaldt til-
flugtssted for de hårde vilkår, der har bredt sig branchen. I vo-
res forening skal vi kunne samarbejde, få ny viden, udveksle 
professionelle erfaringer og pleje vores netværk.

Nye tiltag baner vejen
Nye tiltag er på vej i FUT, og vi vil satse på et tæt samarbej-
de med erhvervsskolerne. Her vil vi kæmpe for at komme på 
skoleskemaet, så der kan tilbydes spændende studierejser, som 
afsluttes med en eksamen. FUT vil også favne byggemarkeds-

Bliv medlem af FUT...

Scan QR-koden eller læs mere på FUT.dk
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folkene, da man i dag ikke kan finde en trælast uden et bygge-
marked, og det skal vi forholde os til, hvis foreningen skal have 
sin berettigelse.

Ydermere har FUT også fået skabt en fælles jobbank i bran-
chen, som skal være med til at gøre det nemmere for med-
lemmerne at søge job, da de så ikke skal ind på 10 forskellige 
jobsites og hjemmesider. Det vil også være nemmere for bran-
chens forretninger og leverandører at positionere sig over for 
de jobsøgende. 

Jeg vil som den nye formand for FUT opfordre alle medlem-
mer til at yde opbakning til foreningen og derved løfte i flok, så 
vi ikke skal dø med støvlerne på, men derimod kæmpe side om 
side for fællesskabet, for branchen og for FUT.

Med venlig hilsen

Stephan Schytt Thomsen
Formand for FUT – Foreningen for unge trælast- og bygge-
markedsfolk
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4 Hvorfor FUT Tema

Af Christian Christiansen
Trælastsælger, Bygma Esbjerg

FUT er for mig en holdspiller, der tager 
et overordnet blik på branchen, og gen-
nem artikler og sociale arrangementer 
fodrer medlemmerne med relevant bran-
cheinformation. 

Derudover er FUT også en organisati-
on, hvor der er rig mulighed for at net-
værke med leverandører, andre interes-
senter og internt i trælastbranchen – på 
tværs af aktører. FUT gør meget i denne 
tid for at forny sit image og sin kommu-
nikationsform – ungdommeliggøre sig 
om man vil; Online jobbank, relevante 
statusopdateringer på diverse onlineme-
dier og endnu flere sociale arrangemen-
ter med fagligt islæt. 

Det bliver spændende at være en del 
af, og derfor ser jeg det også som en frem-
adrettet opgave at støtte op om FUT, idet 
jeg føler, det er en organisation, der kan 
give meget igen.

Mit første rigtige møde med FUT var 
på sidste generalforsamling, hvor der, 
hvis man var åben for det, var god mulig-
hed for at møde andre fra branchen. Der 
kunne snakkes løst og fast om udfordrin-
gerne i hverdagen, udveksle erfaringer på 
tværs af landet og ikke mindst på tværs af 
aldersgrupper. 

Hvorfor FUT? 
– set fra en (tidligere) trælastelevs synspunkt

Som elev – uden brancherelateret erfaring – var FUT et glimrende 
(gratis) medlemskab, der nogle gange om året sendte mig et  
medlemsblad, der blev bladret igennem, og en enkelt artikel  
læstes sporadisk. Det var først mod slutningen af uddannelsen,  
at interessen voksede 
– For hvem var FUT  
egentlig? Hvad stod  
den for? – og ikke 
mindst hvad kunne  
den bidrage med til  
min professionelle  
karriere?

Mit indtryk var, at alle havde mulig-
hed for at mødes i øjenhøjde. Der 
var desuden en yderst interessant 
rundvisning hos værten RIAS 
samt et glimrende foredrag 
af Anja Andersen.

Jeg vil fremadrettet 
benytte FUT som en 
holdspiller i bran-
chen, et fagligt input 
og udbygge mit net-
værk gennem denne.

Stolt modtager af 
FUTs fagprøvepris 
anno 2014
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5Tema Hvorfor FUT

Torbens mange rejser
Selv om 68-årige Torben Mogensen har rejst 28 gange med FUT til de 
mest eventyrlige steder på kloden, har det vigtigste altid været fælles-
skabet med andre i branchen og - hvordan går det så hos jer snakken

Af Johannes H. Nørgård

Torben Mogensen har aldrig været gift, 
så der har ikke været en kone, han skulle 
varte op. Til gengæld er der næsten ikke 
den forening i Ry og omegn, hvor han 
ikke har været eller er aktiv i. Enten som 
formand, kasserer eller bare medlem.  
Ry Vandværk, Ry Kunstforening, Frimær-
ke og møntsamlerklubben, Ry Håndvær-
ker og Borgerforening, Aura Elværk plus 
nogle stykker andre. Han er kendt af 
alle på egnen og nærmest en institution, 
skrev Ry Ugeavis, da han i 2009 gik på 
efterløn. 

Men det er slet ikke det, denne historie 
skal handle om.  For ud over at have haft 
og været ’træmand’ i Ry Tømmerhandel 

siden 1970 har Torben Mogensen rejst 
rigtig meget. 28 større og mindre uden-
landsrejser er det blevet til med FUT si-
den 1968. Det år gik turen med tog sam-
men med cirka 50 andre til et savværk 
nord for Stokholm. 

- Hjemme savede vi vel 1.000 m3 træ 
om året, så at se et savværk, der ordnede 
200.000 m3 træ, det var imponerende. 
Men det var også et godt kammeratskab, 
og det blev ikke dårligere af, at savværket 
inviterede os på cocktailparty. Det blev 
dyrt for dem, og jeg tror, de var rystede. 
Der gik i hvert fald ti år, før FUT blev 
inviteret igen, siger Torben og griner.

Købte en elefant i Thailand
Torbens far og mor havde Ry Tømmer-
handel, så da de andre søskende ikke vil-
le, lå det ligesom i kortene, at han skulle 
uddannes inden for trælast, så han kunne 
tage over, når tid var. Det havde han ikke 
noget imod, men at det skulle blive ind-
gangen til et fantastisk rejseeventyr, som 
de færreste har oplevet, havde han ikke 
lige regnet med. 

I 1971, hvor de fleste danskere kun lige 
for alvor havde fået smag for grisefester-
ne på Mallorca, arrangerede FUT hans 
første større tur til det for danskere to-
talt ukendte Thailand. Det foregik med 

propelfly og tog 25 timer. De var nede 
og tanke op tre gange, før de nåede Bang-
kok. De havde fået besked på at tage 
mørkt tøj og slips med, for den danske 
ambassade havde inviteret til cocktail-
party. Derefter gik det med bus 700 kilo-
meter nordpå til Chiang Mai. Det foregik 
på grusveje, der var ikke andet. Bortset 
fra et dansk motorvejsbyggeri, de besøgte 
undervejs. 

Senere hilste de også på en dansk skov-
rider, der var i gang med at genplante 

fortsættes næste side

Torben har aldrig selv taget billeder på turene, 
de er oppe i hans hoved alle sammen. Det var 
noget med en konsul, der glemte et kamera, som 
skulle eftersendes, og det gav en farlig ballade. 
Derfor har han altid ladet andre om den 
del, men her er der nogle rejsefoto fra arkivet 
fra FUTs ture til Malaysia, Polen, USA og 
Thailand.
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teaktræ. I Chiang Mai var de til garden-
party hos ØK. Ti retter mad, der skulle 
spises med pinde. Men det mest impo-
nerende var elefantskolen, hvor elefanter 
var syv år om at lære at trække træ ud af 
regnskoven. Herefter kunne de arbejde 
små ti år, før de skulle på pension.

De endte faktisk med at få en elefant 
med hjem. For i Bangkok stod der en 
unge foran hotellet. Den skillingede de 

sammen til og fik arrangeret, at ØK skul-
le sejle den hjem.

- Den kom også noget tid efter, og 
idéen var egentlig at den skulle bruges 
til noget reklame. Men det blev aldrig en 
succes, så den endte i et cirkus.

Det tilknappede Sovjet
Men turene kunne også være fulde af 
overraskelser helt uden for programmet. 
Turen til Sovjetunionen i 1978 var sådan 
en. FUT havde brugt omkring tre år på 
at arrangere og få tilladelser, alligevel gik 
alt galt. De kom til bl.a. Irkutsk i Sibirien 
og sejlede på Bajkalsøen, der med 1680 
meter ned til bunden er det dybeste hul 
på kloden, men da de skulle se træfæld-

ning, kunne det ikke lade sig gøre, for det 
blev udført af straffefanger, så de kom 
ind og så en børnehave. Da de så skulle 
se et savværk, var den endelige tilladelse 
ikke nået frem fra Moskva, så de kom ind 
på en skjortefabrik, hvor de var utroligt 
stolte af en knaphulsmaskine, som havde 
været brugt i Danmark siden 30’erne. 

- Da det så lykkedes at komme ind på 
et savværk, var alle maskinerne skilt ad, 

selv om det var den tid på året, hvor de 
ellers kunne få noget fra hånden. De øv-
rige syv måneder er der nemlig ned til 
50 graders frost. Og den topmoderne 
3-4 år gamle krydsfinerfabrik med tyske 
og finske maskiner kørte på under halv 
kraft. Flere maskiner stod stille med tykt 
støv, og en gik i stykker, mens vi var der. 
Problemet var, at når de skulle have re-
servedele, skulle det over Moskva, så der 
kunne være flere års ventetid.

De var også ude og se, hvor folk boede. 
Det var som at komme tilbage til en an-
den tid. Mudrede veje uden asfalt, bjæl-
kehytter og en købmand, der stadig solg-
te varer med brunt karduspapir foldet 
som kræmmerhuse. Men TV antenner 

havde alle, så de kunne se det statsstyre-
de fjernsyn fra Moskva.

- Der var også megen kontrol. To mænd 
fra sikkerhedspolitiet fulgte os overalt. 
Og da vi på vej hjem kom kørende i tre 
busser og ville se udskibningen af sibirisk 
træ fra kæmpehavnen i Leningrad, måtte 
der meget overtalelse til. Vi fik så lov til 
at køre igennem, men måtte ikke standse. 
Men så var der et par gutter, der skulle 
lade vandet, så var vi jo nødt til at stoppe, 
og alle myldrede ud. Der var i øvrigt ikke 
noget at se, siger Torben og klukgriner.

Fællesskabet er vigtigst
Og sådan kan Torben blive ved med at 
fortælle. Han er næsten ikke til at stop-
pe, når han først er kommet i gang. Om 
rejserne med FUT til Canada, USA, Peru, 
Honduras, Bolivia, Argentina, Brasilien, 
vandfald, tømrerværksteder, Amazo-
nas-floden, Letland, Malaysia, Borneo, 
savværker, truet træ, dyr og historiske ru-
iner – og så de korte Sverige, Paris, Tysk-
land, Østrig og så videre og nogle lande 
flere gange. Han har bare, som han siger, 
altid gerne villet ud og se noget. Og som 
’træmand’ i Ry er det blevet til en hel 
del mere, end de fleste andre mennesker 
oplever, uanset hvilket job de er i. Men 
han indrømmer også, at selv om det har 

Hvorfor FUT Tema

Torben anno 2015.

Torben anno 1991.

Fortsat fra side 5:
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været studieture, er det ikke alt, der kun-
ne bruges hjemme i tømmerhandlen.

- Men det har heller ikke været det vig-
tigste. Det, der altid har betydet mest på 
turene, er fællesskabet. Du mødes med 
andre i branchen, så der er altid nok at 
snakke om. Så når dagens program er 
ovre, du spiser sammen og får nogle 
drinks, så går snakken ellers. Du hører 
nyt om branchen, og hvordan andre går 

og har det. Og det kan ikke undgås, at det 
ind imellem udvikler sig til en fest, hvor 
du kommer meget sent i seng.

Unge skal mere ud
Derfor synes Torben også, at det er synd 
og skam, at der ikke er endnu flere, som 
er medlem af FUT.

- Det er synd, for der er så meget, de 
unge går glip af. Der kunne firmaerne 

godt gøre lidt mere for at skubbe på de 
unge, så de kommer med og ud på tu-
rene. Der bliver virkeligt lagt et stort 
arbejde for at komme ind og se andre 
virksomheder. Og turene giver de unge 
kontakt til andre i branchen, fællesskab 
og oplevelser.

Selv vil Torben ikke afvise en ny tur. 
For selv om han er kommet lidt op i al-
deren, har han aldrig følt sig for gammel 
til at tage med. Han er stadig medlem 
af FUT, og egentlig ville han også gerne 
have været med på dette års tur til Irland, 
men med en kalender, der er fyldt næ-
sten alle hverdage, og så i øvrigt en tur til 
Australien i april, så må han kapitulere.

- Der skal jeg ned med frimurerne og 
indsætte en ny stormester og på en tur 
rundt i landet, så selv jeg må sande, at 
jeg ikke kan være med alle steder. Men 
mange steder har jeg da været, siger han, 
og det kan ingen vist sige ham imod. 

Tema Hvorfor FUT

VIND BIOGRAFBILLETTER!
Tip 3 er denne gang ændret lidt. I denne udgave skal  

du skrive, hvorfor du er medlem af FUT.  
F.eks. ”Jeg er medlem af FUT, fordi det styrker  

mit netværk”

På www.fut.dk kan du skrive din grund og deltage i  
konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand

Sidste frist for svar er  
fredag den 24. april 2015

Vinderne af sidste runde:

 Lars Langgaard Rasmus Bank Nielsen Bent Sigvardt

+ popcorn og sodavand!



8

Min opgave tog udgangspunkt i Bygma 
Esbjergs konkurrenceforhold og strategi 
i forhold til denne.

Derudover har jeg beskrevet, hvorle-
des man ved målrettet markedsføring 
kunne øge ikke blot salg, men også ind-
tjeningen via salg af Knauf Danogips nye 
Click-skinne. 

Click-skinnen er et alternativ til en 
konventionel top- og bundskinne, der ud-
mærker sig, specielt i større projekter, ved 
at være tidsbesparende for håndværkeren. 
Der blev taget udgangspunkt i en kendt 
målgruppe; eksisterende kunder, der 
kunne drage nytte af produktet.

Rapporten sætter også fokus på, hvor-
dan et nyt produkt som brandhæmmen-
de krydsfiner skal implementeres internt 
i Keflico; hvordan sikrer ledelsen, at 
salgsafdelingen er klædt på til at rådgive 
kunderne? Hvem er ansvarlig for vare-
gruppen? Hvordan skal lagermedarbej-
derne håndtere produktet? osv.

Når der er styr på de interne forhold, 
kan fokus rettes mod markedsføring 
af produktet. Udover mailkampagner 
og bannerreklamer valgte jeg at lave et 
mundtligt oplæg om brandhæmmende 
krydsfiner, hvilket jeg fremlagde for en 
række repræsentanter fra forskellige tøm-
merhandlere, som var til informationsdag 
hos Keflico i Støvring. Den dag var, og 
generelt er, interessen for produktet stor, 
og i fremtiden vil vi uden tvivl opleve, 
at træbaserede pladeprodukter i højere 
grad skal opfylde kravene i brandklassen 
B-s1,d0.

Fagprøvepris 2014
Kort om min fagprøve i forbindelse med 
uddannelsen til handelsassistent hos Ke-
flico

I byggeriet er der tradition for at bru-
ge træ til mange formål, indendørs såvel 
som udendørs. Nutidens høje krav til 
brandsikkerhed overstiger dog ofte træ-
ets naturlige brandegenskaber, og det 
skaber en efterspørgsel på alternative løs-
ninger. Keflico har, som forhandler og le-
verandør af træbaserede pladeprodukter, 
stor interesse i, at træ fortsat skal være 
det foretrukne byggemateriale til mange 
formål, og det har resulteret i et samar-
bejde med Burnblock.

Burnblock har udviklet en miljøvenlig, 
vandbaseret brandhæmmer til brandim-
prægnering af netop træ og træbaserede 
pladeprodukter. Rapporten sætter fokus 
på, hvordan pladeprodukter imprægne-
ret med Burnblock adskiller sig fra andre 
brandhæmmende pladeprodukter, her-
under hvordan fordelene ved produktet 
kan anvendes i Keflicos markedsføring.

De 5 nominerede til Fagprøve
prisen 2014. Fra venstre: 
Christian Christiansen, Mark 
Mandal Mortenen, Mette Dencker 
Larsen,  Jacob Bærild Hansen og 
René Skovdahl Lunding.

1. plads
Christian Christiansen

2. plads
Mette Dencker Larsen
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Bortskaffelse af fremtidens nedbør var 
navnet til ideen og opgaven.

Opgaveformuleringen
Fremtidens statistikker viser, at der i de 
kommende år vil falde mere nedbør end 
hidtil set. Bortskaffelse af nedbør vil der-
for blive nødvendigt i højere grad end 
hidtil set i forhold til at undgå vandskader 
og oversvømmelser af de private hjem og 
haver. Markedet for vandafledningspro-
dukter er i konstant udvikling, og der 
findes løsninger i mange afskygninger. 
Jeg vil fokusere på faskinen, som er en 
let håndterlig, miljøvenlig og usynlig løs-
ning. Faskinen vil jeg forsøge at markeds-
føre og sælge til de private forbrugere 
igennem mit markedsføringsmateriale og 
min opstillede udstilling i forretningen.

Jeg tog udgangspunkt i stenuldsfaski-
nen fra Plastmo som mit hovedprodukt 
og skrev derfor de forskellige analyser 
EFU, mål. 

Jeg analyserede markedet og mine 
konkurrenter for at prissætte produk-
terne i annoncen. Foruden dette beskrev 
jeg Plastmo som leverandør. Jeg viste 
forskellige beregninger i forbindelse med 
indkøb og prisfastsættelse samt rentebe-
regning for leveringsbetingelser og fragt-
former samt risiko og ansvar ved fragt og 
levering.

Jeg valgte at bruge en bagsideannonce 
i vores lokale gratisavis Rytterknægten 
samt at sætte en konkurrence i værk ved 

udstillingen i forretningen. Derudover 
viste jeg beregninger for hvilke udgifter 
der ville være og hvordan de skulle blive 
tjent ind igen.

Konklusion
Ud fra min analyse af målgruppen og 
min erfaring med bornholmerne som fol-
kefærd kan jeg konkludere, at det tager 
længere tid at introducere nye produkter 
for bornholmere end for ”storby-menne-
sker”, som lever i f.eks. København. Born-
holmere er generelt mere forsigtige over 
for nye tiltag. De er dog i modsætning til 
storbybeboere mere villige til at tage del 
i udfordringerne som arbejde forbundet 
med f.eks. monteringer. Mange bornhol-
mere vil selv montere deres tagrender og 
lave reparationer i husstandene. 

Jeg har haft positiv respons fra mange 
sommerhusejere, som kommer fra andre 
landsdele end Bornholm, og en del fore-
spørgsler har resulteret i salg af forskel-
lige regnvands produkter blandt andet 
tagrender og drænslanger til dræning af 
haver osv. 

Salget af faskinen gik ikke som forven-
tet. I den sydlige del af øen, hvor klippen 
ligger dybt i jorden og hvor der er rigtig 
gode muligheder for at bruge faskiner, 
blev salget ikke indfriet i en mængde, der 
tilfredsstiller. 

På trods af det skuffende salg af fa-
skiner er der en stor mulighed for, at de 
kunder, som har hørt om priser på, hvad 

det vil koste at aflede vandet på deres 
ejendom og har forladt forretningen med 
tilbud under armen, vil blive til ordrer. 
En stor beslutning som det er at grave ha-
ven op og nedlægge f.eks. faskiner tager 
forholdslang tid at tage samt at sætte i 
gang. 

Annoncen i Rytterknægten gav et godt 
resultat, og min konkurrence havde mere 
end 100 besøg. Og der kom kunder for-
bi forretningen, da de havde set en skarp 
pris på sandfangs-brønde.

De linjedræn, der er blevet solgt, har 
primært været i forbindelse med belæg-
ning ved garager eller langs husmure. 
Eksponeringen af vandafledningsproduk-
ter og belægningssten har været vellyk-
ket. Det faktum, at der har været stor 
efterspørgsel på, hvordan man generelt 
bortleder vand fra haver og fundamenter, 
har resulteret i øget salg af drænslanger, 
sandfangsbrønde og linjedræn.

Jeg kan konkludere, at aktiviteten på 
trods af det manglende salg af faskiner 
har været en succes i forhold til de til-
bud, der er blevet afgivet og den mængde 
af ordrer, der er kommet retur. 

3. plads
Jacob Bærild Hansen

Bliv medlem af FUT...

Scan QR-koden eller læs mere på FUT.dk

Vinderen af Fagprøveprisen 
præmieres med 10.000 kr.  
2. pladsen udløser en præmie 
på 7500 kr. og 3. pladsen 
udløser 5000 kr.
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FUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

10

A/S Rold Skov Savværk

Danmarksvej 9

DK-9670 Løgstør

Tlf. 70 130 530    Fax 70 130 531

PROJEKTAFD.:

Europavej 1

7280 Sdr. Felding

Tlf. 70 130 430    Fax 70 130 431

www.swedoor.dk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

Mommarkvej  374 ·  6470 Sydals  ·  Te l . 7342 5525 ·  www.bcsyd.dk

Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.

Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og char-
merende detaljer vidner stadig om den tid.
Det giver en helt speciel atmosfære. Den kan ikke beskrives,
den skal opleves!

Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov,
når vi tilrettelægger kurserne, så det du lærer bliver direkte anvende-
ligt i virksomheden.

Gennem vores tætte samarbejde med branchen sikrer vi ”at have
fingeren på pulsen”, og vi afholder blandt andet kurser i

• Salg
• Teambuilding
• Coaching

• Ledelse
• Space Management
• Økonomi

• Logistik
• Indretning
• Produkter

Har du også
kastet din 
kærlighed på
bygge-
branchen?

TRÆLAST annonce2006-07  21/12/06  12:48  Side 1

TIMPLY
Timber and Plywood Trading Company

Kaj Lykkesvej 13 -  5600 Faaborg - Denmark

T: +45 6265 1009     F: +45 6265 1646

info@timply.dk     www.timply.dk    CVR: DK 3019 9308 

Her kunne 
DIT 

logo være..!
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bakker op om FUT
Få mere information hos Jesper Hedensted, tlf. 6020 5387

11

Niels Ulrich Pedersen A/S

www.hjalmarwennerth.dk

Sundt indeklima med ludbehandlet loft

Flot og færdigmalet træbeklædning

Miljøvenlig træimprægnering

Byg hvad du vil med sibirisk lærk

Byg eksklusivt og stilfuldt med ceder

Miljørigtig, lys træbeskyttelse

Vi leverer også:
C-18/C-24 konstruktionstræ. Reglar.
T-1 lægter. 1 på 2 beklædning.
Fuldt trykimprægneringsprogram.
Traditionel trælast. Brandbeskyttelse 
(Woodsafe) af diverse træsorter.

Södra Timber A/S
Frydenborgvej 27 K
DK- 3400 Hillerød
t +45 4848 8200
f +45 4848 8264
sodra@sodra.dk
www.sodra.dk

Leverandør af
Peetz-serien:

4848 8200
www.sodra.dk

PLUS
XTERIØR
PRECOLL

 LARIX
 CEDER

 SIOO

SodraTELE-okt09.indd   1 20/11/09   11.28

FORLAG · REKLAME · WEB 

www.thorlundskou.dk

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22 
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Det var med stor forventning og glæde, 
vi alle mødtes i Københavns lufthavn 
den 6. oktober. Foran ventede os turen til 
Baltikums perle Riga og nogle spænden-
de dage med netværk, faglige arrange-
menter og nye bekendtskaber fra samme 
bagland som os selv.

De faglige arrangementer bød blandt 
andet på et besøg hos 
Kvist Møblers kryds-
finérfabrik, hvor vi så 
produktionen af møb-
ler fra start til slut. 
Hos Kvist bliver der 
blandt andet produ-
ceret designmøbler til 
HAY og til Fredericia 
Furniture. 

Dagen efter gik tu-
ren til Pindstrup Mo-
sebrugs produktion, 
hvor vi så produktio-
nen af spagnum, som faktisk var en del 
mere komplekst end først antaget. Hele 
processen fra bud på land til dræning af 
moser, til tørring og pakning på fabrikken 
via avancerede maskiner var noget mere 
spændende at høre om, end hvad man 

Rigatur med  
høj faglig klasse

forestiller sig, når man ser en pose spag-
num hos et byggecenter. 

Efter vores spændende fabriksbesøg 
blev vi inviteret indenfor på den dan-
ske ambassade i Letland. På ambassaden 
holdt ambassadør Per Carlsen foredrag 
om den lettiske kultur samt handels-
barrierer på det lettiske marked. Han 

vendte også for-
holdet til Rusland i 
netop denne kolde 
tid, hvor Baltikum 
føler sig truet af an-
nekteringen af Krim. 
Yderligere kom Per 
Carlsen ind på, hvad 
det vil sige at være 
diplomat i Letland 
og havde spændende 
beretninger fra hans 
tid som ambassadør 
i det gamle Moskva, 
hvor spionerne fra 

KGB stod på hvert et gadehjørne. 

Undervejs på turen blev vi inviteret ud 
for at se et overvældende stort savværk, 
som var ejet af islandske BYKO-LAT. 
Dette var ikke programsat, men vi kunne 

ikke sige nej til tilbuddet, da der her var 
mulighed for at lære en hel del om sel-
ve processen ”fra frø til hylde”. Vi havde 
heldigvis tid til det på sidste dagen, inden 
vi skulle i lufthavnen. 

Ud over faglige arrangementer blev der 
dog også tid til lidt ishockeykamp, letti-
ske øl og sightseeing. Så en god blanding 
af både sociale og faglige arrangementer 
har været med til at skabe tætte relatio-
ner på tværs af de forretninger og virk-
somheder, der var med på turen. 

Vi glæder os i FUT til endnu en rejse i 
denne klasse, når turen går til Irland den 
18.-20. marts 2015 (se side 19). Vi håber 
også på at kunne lave en lignende tur i 
efteråret, som vi havde til Riga. Hold jer 
derfor opdateret på vores hjemmeside og 
vores facebookgruppe. Her vil der kom-
me relevante nyheder, om fremtidige 
events og rejser.

”Endnu en fantastisk tur, hvor man 
fik mulighed for at møde kolleger/
kunder i branchen under helt 
uformelle rammer i forhold det 
daglige. For mig er det lige nøjagtig 
det, der kendetegner FUT – netværk 
på kryds og tværs i branchen med 
både fagligt og socialt indhold af 
høj karakter, krydret med en pilsner 
eller to – sådan var denne tur også.”
John Bojesen

”Turen til Riga gav nogle spændende 
dage i godt selskab med kollegaer 
og andre dygtige fagfolk. Vi kom 
til at se spændende virksomheder 
og fik set, hvordan produkterne 
bliver lavet. Samtidig var der plads 
til at lære kulturen at kende, da vi 
besøgte den danske ambassade, 
hvor vi hørte et spændende foredrag. 
Jeg synes, at det var en tur, der var 
værd at tage med på, for man bliver 
godt rystet sammen som elever og 
på tværs af branchen. Både fra egen 
virksomhed, men også fra andres. ”
Lasse Bak – elev i Davidsen
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I alt var der 18 deltagere på turen til 
Amsterdam. En stor oplevelse, hvor den 
største begivenhed naturligvis var Cham-
pions League kampen mellem det dansk 
prægede Ajax hold og det stjernespæk-
kede catalanske storhold FC Barcelona.

Det var tydeligt at mærke, at Amster-
dam er en fodboldby. Det fik vi at opleve 
på vej ud til stadion, hvor vi tog metroen 
sammen med en masse glade og stem-
ningsfulde fans (se stemningsvideo på 
fut.dk).

Da vi kom ind på stadion, var stem-
ningen helt i top. Ajax’ mest entusiasti-
ske fans var placeret i hjørnet modsat os, 
men når de hoppede og sang, kunne vi 
mærke det i fundamentet under os.  

Kampen var meget underholdende 
med flere chancer til begge hold. Trods 
mange forsøg formåede Ajax ikke at 
sparke bolden ind over stregen. En kamp 
uden mål fra den ellers altid målfarlige 
Lionel Messi var næsten utænkelig. Med 
muligheden for at blive den mest scoren-
de spiller i Champions League svigtede 
Messi heller ikke. Han lavede to mål og 
skrev sig igen ind i historiebøgerne som 
den mest scorende spiller.

Trods skud på stolpen og kæmpe chan-
cer til begge hold endte kampen 0-2 til 
det catalanske storhold. 

Udover den store fodboldoplevelse fik 
vi også mulighed for at se byen med en 
hyggelig kanalrundfart. Her fik vi grun-
dig fortælling om Amsterdams historie 
og dens mange smukke og hyggelige 
kvarterer.

Der var også lidt tid på egen hånd, 
hvor folk fik shoppet og gik rundt i byen.

Alt i alt en rigtig god tur med en masse 
oplevelser i et hyggeligt selskab. 

FUT i Amsterdam
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Generalforsamling 2014  
– Formandens beretning 
Kære medlemmer

I dette tilbageblik på det forgangne år vil 
jeg på vegne af bestyrelsen belyse nogle 
af de centrale begivenheder, som er fore-
gået i vores forening. Lad mig starte med 
at konstatere, at FUT i det forgangne år 
har gennemgået store forandringer med 
øgede aktiviteter til følge. Bestyrelsens 
måde at arbejde har fået en ansigtsløft-
ning, og en ny strategi er rullet ud.

Det er ingen hemmelighed, at med-
lemmerne i ”Foreningen for unge trælast-
folk” ikke længere er så unge endda. Og 
at FUT emmer af erfarne branchefolk, 
anser bestyrelsen for et stort aktiv for 
foreningen, som vi bør værne om. Dette 
skal imidlertid ikke være en sovepude for 
at få bedre fat i de unge. FUTs bestyrelse 
gennemførte i 2013 en større spørgeun-
dersøgelse hos både medlemmer og po-
tentielle medlemmer, som entydigt viste 
meget forskellige behov afhængig af al-
der. Bestyrelsen har derfor brugt det for-
gangne funktionsår til at pode det gam-
le FUT træ med ungdommens stamme. 
Denne to-stammede strategi betyder i 
praksis, at den gamle solide stamme også 
i fremtiden vil vaje i vinden og forgrene 

sig ud i medlemsbladet, generalforsam-
lingen, 50+ og hvad der ellers hører tra-
ditionerne til.

Dette gamle træ skal samtidigt give 
næring til den nye stamme, som i løbet 
af sin første sommer allerede fylder godt 
i FUTs aktiviteter. Den unge stamme skal 
bygge på hurtigere kommunikation, hur-
tigere beslutninger og skal møde de unge 
på deres banehalvdel. Derfor har FUTs 
bestyrelse sat massivt ind på at samle 
vores kommunikation og skabe en mere 
klar profil. Denne nye profil har sit om-
drejningspunkt omkring en ny hjemme-
side, som FUT lancerede i foråret 2014. 
Hjemmesiden samler informationen om 
FUTs aktiviteter fra legater og uddannel-
se til rejser og sociale arrangementer.

Kommunikation sker gennem de socia-
le medier og er helt essentiel for at kunne 
kommunikere hurtigt nok til FUTs med-
lemmer og tilbyde arrangementer med 
kort tilmeldingstid som f.eks. næste uges 
fodboldtur til CL fodbold i Amsterdam. 
Bestyrelsen har naturligvis også deltaget 
aktivt til udbredelsen af FUTs aktivite-
ter gennem disse sociale medier som FB, 
LinkedIn og Instagram, ligesom disse 

medier løbende bliver brugt som diskus-
sionsforum for brancherelevante emner.    

Seneste skud på den unge stamme er 
en jobbank for branchens virksomhe-
der, som ligeledes findes på hjemmesi-
den. Et initiativ, som er blevet modtaget 
med stor interesse, og som inden for den 
første uge rundede 10 opslag fra 4 for-
skellige kæder. En tillid, som bestyrelsen 
er meget ydmyg overfor og som forplig-
tiger. Branchen har siden krisens start 
uddannet branchefolk til arbejdsløshed 
og sendt unge nyuddannede mennesker 
videre til andre brancher. Denne gruppe 
af unge mennesker får vi brug for lige om 
lidt, og vi har som branche derfor brug 
for at kommunikere til disse mennesker. 
Denne opgave har FUT påtaget sig med 
oprettelsen af den ny jobbank. Jeg vil 
derfor gerne appellere til jer fremmødte 
her i dag om at udbrede budskabet ved 
at ”like” os på FB eller følge os på Lin-
kedIn samt at kommunikere budskabet 
til branchens unge, så vi ikke i fremtiden 
mister dem til andre brancher.

Implementeringen af vores nye strategi 
har også stillet øgede krav til bestyrelsens 
måde at arbejde på. Bestyrelsen har der-
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for skruet kraftigt op for mødeaktiviteten 
i det forgangne år. Møder som i tidens 
tand er afholdt på digitale platforme 
med store besparelser til følge. Hvert en-
kelt bestyrelsesmedlem er endvidere ble-
vet tildelt et selvstændigt arbejdsområde 
med eget delbudget for at imødekomme 
kortere beslutningsprocesser i bestræ-
belserne på at skabe en mere moderne 
organisation.

Også økonomisk har funktionsåret 
2013/14 været et fantastisk år for FUT. 
Ved nedlæggelsen af Tømmerhandlerfor-
eningens Jubilæumslegat samt Arbejdsgi-
verforeningen for Tømmerhandlere i Kø-
benhavn og Omegns Jubilæumsfond blev 
der doneret ikke mindre end 432.000 til 
FUT. Ud over dette har Tordenskjolds 
soldater i form af ØTD, Danske trælasts 
jubilæumsfond og Fog fonden igen i år 
bidraget økonomisk til FUTs virke. En 
stor tak skal lyde til disse donorer, som 
gør FUTs arbejde mulig.

Aktivitetskalenderen startede med ge-
neralforsamlingen hos Moland i novem-
ber 2013 efterfulgt af den traditionsrige 
savværkstur nordpå ligeledes i november. 
Denne gang gik turen til Norge, hvor en 
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flok unge mennesker fik lejlighed til at 
følge træet fra skov til færdige produkter.  
I januar var der gokart i Århus på kalen-
deren, og i slutningen af maj samles en 
flok glade 50+’er til en hyggelig frokost 
i Tivoli. Slutteligt rejste 22 veloplagte 
FUT medlemmer på studietur til Riga i 
starten af oktober.

FUT har i det forgangne år øget sam-
arbejdet med handelsfagskolerne på 
uddannelsesområdet. Dette betyder, at 
repræsentanter fra bestyrelsen fremad-
rettet vil besøge ikke bare trælastelever-
ne, men også byggemarkedseleverne un-
der deres ophold på handelsfagskolerne 
for at fremme FUTs virke. Endvidere vil 
FUT fra 2015 udvide fagprøveprisen, så 
der både uddeles priser til trælastelever 
samt til byggemarkedselever. Denne ud-
videlse sker ikke mindst på opfordring 
fra fagskolerne og kæderne.

FUT har endvidere indgået aftale med 
handelsfagskolen i Odder om, at FUTs 
savværkstur nordpå fra 2015 bliver til 
et valgfag på fagskolen. Dette betyder, 
at turen udvides til 4-5 dage, samt bli-

ver tilkoblet mere teori og en afsluttende 
prøve under undervisningsministeriets 
regler om valgfag.

FUTs bestyrelse har tillige tilkende-
givet over for handelsfagskolerne, at et 
lignende valgfag udbydes for byggemar-
kedselever fra 2016. 

Medlemstallet i FUT har gennem man-
ge år været faldende eller stagnerende, og 
2014 blev ingen undtagelse. Dette gæl-
der i hvert tilfælde betalende medlem-
mer. Medlemsflugt fra foreninger er ikke 
kun en udfordring, som FUT slås med, 
men noget som langt de fleste foreninger 
i Danmark slås med. Jeg vil derfor ger-
ne benytte lejligheden her i dag til at 
gøre op med denne måde at måle FUTs 
succes på som et led i bestyrelsens nye 
strategi. Moderne danskere lever et langt 
mere hektisk liv end for bare 15 år siden, 
og bindingen til det sociale liv sker ikke 
længere gennem foreninger, men gen-
nem digitale medier. FUT har på ganske 
få måneder fået over 200 ikke betalende 
medlemmer på de sociale medier. Frem-
tidens medlemmer………

FUTs bestyrelse er helt klare i spyttet, 
når vi siger, det er her, fremtidens for-
ening ligger. 

Bestyrelsen er dog helt opmærksom 
på, at denne nye måde at være medlem 
på er til fare for foreningens indtægter og 
er i fuld gang med at ændre FUTs ind-
tægtsgrundlag. De aktiviteter, som FUT 
tilbyder deres medlemmer, har bestyrel-
sen prissat således, at hvis et ikke beta-
lende medlem ønsker at deltage, kan det 
bedre betale sig at lade sig indmelde, li-
gesom disse gratismedlemmer ikke har 
stemmeret på generalforsamlingen.

Venner – Vi har mange skeptikere, som 
siger, at FUTs storhedstid har været... De 
tager fejl, den er først lige begyndt! 

Tak for ordet.
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Goddag 
til Martin 
Høegsberg
Jeg er 37 år og bor i Odense sammen 
med min kone Michelle og vores 2 børn 
Elias og Sveva. Jeg sidder i dag som salgs-
chef hos STARK Odense og har været 
her siden 2011. Jeg har været en del af 
trælastbranchen, siden jeg gik i lære ved 
Gimbel Superbyg, nuværende STARK 
Middelfart, i en alder af 18 år. 

Jeg har haft flere forskellige jobfunk-
tioner i branchen og har derfor i dag et 
godt og solidt markedskendskab.

 
Når jeg ikke er på arbejde, så går tiden 

med familie, venner og min store interes-
se for fodbold. FORZA OB!

 
Jeg glæder mig meget til at arbejde i 

FUT, som jeg ser som et samlingspunkt 
for hele branchen. Et samlingspunkt der 
giver os en unik mulighed for at finde 
sammen i et fællesskab på tværs af kæder 
og forretninger. 

Ny i FUTs bestyrelse

FUTs nye bestyrelse og sekretariat

FUT’s sekretær Marianne Mouritzen og den nye bestyrelse bestående af Mikkel Skou (Fog), 
formand Stephan Schytt Thomsen (Danske Byggecentre), Jesper Hedensted (Stark), Martin 
Høegsberg (Stark) og næstformand Jim Linderod Christiansen (XL-Byg).

Som traditionen foreskriver. Blodbøgen plantes af FUT og generalforsamlingens vært. Her 
Anders Topp fra RIAS, FUTs (nu fratrådt) formand Bo Grønfeldt og Henning Hess, RIAS’ 
administrerende direktør.
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Dronningen besøger 
vinduesfabrik i Farsø

Mere end 300 skolebørn, børnehavebørn 
og andre spændte Farsø-borgere stod klar 
med flag og store smil, da H.M. Dron-
ning Margrethe 2. fredag den 5. septem-
ber 2014 besøgte vinduesproducenten 
Outline Vinduer i Farsø. I forbindelse 
med regentparrets årlige sommertogt 
havde hoffet nemlig valgt at lægge vejen 
forbi vinduesfabrikken for at se nærmere 
på, hvordan man producerer vinduer og 
døre i Danmark. 

Efter ankomsten og overrækkelse af 
blomster fik Dronningen og hendes føl-
ge, bl.a. borgmester i Vesthimmerlands 
Kommune Knud Kristensen, en kort 
introduktion til Outline Vinduer af di-
rektør Mona Sloth Nielsen, som i sin 
tale især lagde vægt på vigtigheden af 
at holde fast i princippet om, at vinduer 
og døre til danske huse skal produceres i 
Danmark. 

- Gennem 30 år har vi produceret vo-
res vinduer i Danmark, og vi har ingen 
planer om at flytte. Det er vores princip 
som virksomhed, men vi oplever be-
stemt også, at efterspørgslen på danske 
byggematerialer stiger markant i disse år. 
Traditionelt håndværk kombineret med 
den nyeste teknologi gør os i stand til at 
konkurrere med udenlandske produktio-
ner, så vi kan levere konkurrencedygtige 
produkter til det danske marked.

Stor interesse i detaljer
Den nordjyske vinduesproducent laver 
ca. 500 vinduer og døre om dagen, men 
der findes ikke nogen standardprodukter 
på fabrikken – alle elementer laves på 
mål og skræddersyes efter kundens øn-
sker, både hvad angår design, farver, stør-
relser og isoleringsevne. Rundvisningen 
gik gennem hele produktionsprocessen 
fra råtræ til færdigt produkt, og Dron-
ningen havde mange spørgsmål til de 
enkelte trin i selve processen, fortæller 
produktionsdirektør Jens Sørensen, som 
stod for at vise gæsterne rundt: 

- Dronningen var meget interesseret i 
detaljerne omkring dét at lave et vindue 

anno 2014. Hun var imponeret over, at 
alle vinduer og døre er specialdesigne-
de, og hun spurgte blandt andet ind til 
hvilke træsorter, vi anvender; hvilke pro-
cesser, der udføres manuelt, og hvilke 
maskinerne tager hånd om. Vi talte også 
en del om forskellige glas- og rudetyper i 
forhold til energirigtige vinduer. 

Ruten rundt i produktionen var na-
turligvis nøje planlagt på forhånd, men 
Dronningen veg ikke tilbage for at tage 
nogle afstikkere, bl.a. for at se nærmere 
på nogle store vindueselementer, som var 
ved at blive samlet, og senere gik hun 
også en tur ned gennem montageafdelin-
gen for se detaljerne omkring, hvordan 
ruder monteres i vinduerne. 

En stor dag for alle
Der ligger meget forberedelse forud for 
et royalt visit, men ifølge Jens Sørensen 
har det været hele indsatsen værd: 

- Det har været en stor ære at få lov 
til at give Dronningen et indblik i vores 
virksomhed. Vi er glade og stolte over 
den interesse, hun har vist for Outline 
Vinduer, og vi håber, at hun har nydt be-
søget lige så meget som os, konkluderer 
han. 

For at markere den royale dag startede 
alle 200 medarbejdere i Outline Vinduer 

Om Outline Vinduer A/S 
Outline Vinduer A/S er en af Dan-
marks førende producenter af ener-
gioptimerede vinduer og døre i træ 
og træ/alu til alle typer boliger. Alle 
produkter baserer sig på kvalitets-
håndværk, designet og fremstillet i 
Danmark. Vinduer og døre skræd-
dersyes efter kundens ønsker og be-
hov og leveres med markedets hur-
tigste leveringstid på ned til 7 dage. 

Outlines produkter sælges gennem 
trælaster og byggemarkeder over 
hele landet til både professionelle og 
private kunder. Vores målsætning er, 
at Outline Vinduer skal være træla-
stens foretrukne leverandør og sam-
arbejdspartner. 

Outline Vinduer har base i Farsø 
og beskæftiger ca. 200 medarbej-
dere. Outline Vinduer er en del af 
Inwido-koncernen, Europas største 
udbyder af døre og vinduer med 
3.100 ansatte i 8 lande.

Læs mere på www.outline.dk. 

Fredag den 5. september 2014 fik Outline Vinduer royalt besøg, da 
H.M. Dronning Margrethe 2. efter eget ønske var på rundvisning på 
vinduesfabrikken i Farsø. Her fik hun bl.a. svar på sine spørgsmål 
omkring træsorter, glastyper og produktionsprocesser.

dagen med fælles morgenmad, hvor der 
blev serveret rundstykker og ”dronninge-
kage”.
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Vi har i efteråret 
kørt en konkurrence 
på FUTs facebook-
side. Her kunne vores 
følgere stemme på, 
hvilke sæt arbejdstøj 
de synes, der passer 
bedst på nutidens 
håndværkere 

Det eneste de skulle gøre, var at ”synes 
godt om” et af de tre billeder fra hen-
holdsvis Kansas, Mascot eller Workzone. 
Kansas var det sæt, der løb med flest ”li-
kes” og vi har deriblandt trukket lod om 
en vinder. 

Vinderen blev Christopher Burigk fra 
XL-Byg. Christopher har modtaget sin 
præmie, som bestod af et komplet sæt 
arbejdstøj som på vinderbilledet. 

Der skal fra her fra FUT lyde et kæmpe 
tillykke til Christopher. 

VINDER
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Ph.d. i organisation og virksomhedsledel-
se ved Syddansk Universitet Ole Kolding 
har netop afsluttet 2 års forskning i KJU 
ledelsesmodellen, som entydigt viste le-
delsesformens overlegne potentiale. Ole 
Kolding har gennem 2 år fulgt 32 dan-
ske engrosvirksomheder, som praktiserer 
KJU ledelse, hvor 4 af disse befinder sig i 
trælastbranchen. 

Formålet med undersøgelsen var at 
klarlægge, hvorvidt disse virksomheder 
klarer sig bedre end konkurrenter, som 
bruger traditionelle ledelsesformer. Ved 
benchmarking med virksomheder, som 
bruger andre ledelsesformer, viser Ole 
Koldings forskningsresultater opsigts-
vækkende fordele ved at bruge KJU mo-
dellen. 

Alle 32 virksomheder, som deltog i 
undersøgelsen, klarede sig væsentligt 
bedre end deres konkurrenter, og hele 29 
af dem kunne præstere en egenkapital-
forrentning på mere end 10 %. Til sam-
menligning var egenkapitalforrentningen 
i de 32 virksomheder, som brugte andre 
ledelsesformer, kun 4,2 %. 

Asiatisk diktatur  
lagde grundstenene
KJU modellen stammer oprindeligt fra 
Asien, hvor den blev udviklet op gennem 
nullerne. Ledelsesformen bygger på ”in-
gen over og ingen ved siden af” princip-
pet og er en topstyret ledelsesform, hvor 
alle beslutninger bliver truffet et sted. 

Kim Jong-un, som af mange betragtes 
som KJU modellens fader, og som da 
også lægger navn til modellen, har med 
stor succes indført frygt som virkemiddel 
til at praktisere sin ledelse. 

Ole Kolding udtaler, at det grundlæg-
gende gælder om at fjerne medarbejde-
rens basale behov for at opnå fuld kon-
trol over organisationen, og her er frygt 
et fantastisk virkemiddel.  

- KJU ledelse skaber bundlinje, udta-
ler John Jensen, ejer af Tømmergaarden 

KJU modellen sætter 
nye standarder i 
moderne ledelse

Tiden er vokset fra at diskutere om manage-
ment eller leadership er vejen frem i moderne 
ledelse. Ny forskning viser, at virksomheder, 
som praktiserer topstyret ledelse, klarer sig 
væsentligt bedre end virksomheder, som bruger 
inklusion

i Glostrup, som er en de 4 virksomheder 
i trælastbranchen, som deltog i under-
søgelsen. John Jensen påpeger dog, at 
modellen har været uhyre svær at imple-
mentere, da de fleste danskeres fysiske 
behov er opfyldt. 

- At sulte medarbejderne er jo ikke 
muligt i Danmark, så derfor bruger jeg 
frygt til at presse mine medarbejdere 
med, fortæller John. 

Uden indførslen af denne ekstremt 
effektive ledelsesform havde vi allerede 
i starten af finanskrisen måttet smide 
håndklædet i ringen og lade os opkøbe af 
udenlandske kapitalfonde fortsætter han. 

Vinder frem i krisetider
De seneste års finanskrise har øget kra-
vene til effektiviteten i danske virksom-
heder, og Ole Koldings undersøgelse har 
da også fået stor opmærksomhed i Er-
hvervs- og Vækstministeriet. 

Ministeren udtaler: - Dansk konkur-
renceevne er voldsomt under pres, og jeg 
ser en gylden mulighed for Danmark for 
at effektivisere os ud af krisen med KJU 
modellen. 

Ministeren lover endvidere at nedsætte 
en kommission, som skal undersøge po-
tentialet af modellen i dansk erhvervsliv. 
- Kommission 27213 har første prioritet, 
da den anses som den vigtigste hjørne-
sten i regeringens 2020 plan, siger mini-
steren. 

Journalist & Cand. Pind 

F.U. Tandsmed


