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Kære medlemmer
Velkommen til det nye FUT. Sådan vil jeg vælge at skrive det.
Vi har valgt at give hele FUT en
makeover, og det har I sikkert
allerede set på fut.dk og på Facebook, og en del af jer så allerede det nye layout ved generalforsamlingen i november 2016.
Nu er det så kommet til FUT
bladet. Du sidder nu med første udgave med den nye proﬁl.
Vi er selv meget stolte over det
resultat, det er blevet til.
Vi har samtidig også givet
hjemmesiden et kraftigt boost,
og det har også gjort, at vores
jobbank er kommet rigtig godt

i gang efter at have levet en noget tilbagetrukket tilværelse i
2015. Men nu er vi klar, og der
bliver næsten dagligt, i hvert
fald ugentligt, lagt stillinger op
på siden. Vi har en tro på, at
vi endnu engang kommer til
at være branchens foretrukne
sted, når der skal søges efter
medarbejdere i vores branche.

velkommen til Christian Lyng,
som blev valgt ind. Siden generalforsamlingen har vi også
sagt farvel til Kenneth Osbæck, som har trukket sig fra
bestyrelsen. Det har gjort, at
rollerne er blevet omfordelt.
Det betyder, at bestyrelsen kører videre året ud med de tilbageværende medlemmer.

På generalforsamlingen sagde vi farvel til Mikkel Skou
og Martin Høegsberg. Jeg vil
gerne benytte denne lejlighed
til at sige tak for den store
indsats, I har ydet i jeres tid
i bestyrelsen. Jeg vil også sige

Sidste år havde vi vores store
Jubilæumsfest. Der skal lyde et
kæmpe stort tak til alle jer, der
deltog aktivt denne aften. Det
var en fornøjelse at se de mange glade ansigter, og det blev
helt, som bestyrelsen havde øn-
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sket sig. På denne aften kunne
vi også tilføje endnu et æresmedlem til foreningen, idet
Tømmerhandler Povl Davidsen
blev udnævnt til æresmedlem.
Stort tillykke til Povl.
Hvad skal der så ske i 2017? I
bladet her kan I læse om ﬂere
af vores spændende ture og arrangementer, enkelte af dagsforløb andre over ﬂere dage.
Vi håber, at I vil synes godt om
vores ture og ser frem til stor
tilslutning af jer alle sammen.
Det er vores mission at få mange ﬂere deltagere med til alle
vores arrangementer, og det hå-

ber vi selvfølgelig, at I vil hjælpe
os med.
FUT på Cykel - hvad er nu det,
vi har sagt ja til? Vi har i år sagt
ja til at støtte op om et sponsorat af en ung fyr, der skal ud og
køre Danmark rundt. Det er et
samarbejde med Løkkefonden,
som vi kommer til at følge hele
året, både her i bladene og på
Facebook. Vores tidligere bestyrelsesmedlem Mikkel Skou har
sagt ja til at være FUT’s mand
i dette projekt. Vi håber, at vi
med dette projekt kan vende
tilværelsen for et ungt menneske og måske være med til at

ﬁnde uddannelsesmuligheder
for ham. Her har vi selvfølgelig et håb og ønske om, at det
kunne blive i vores spændende
branche. Så ser du en ﬂok cykelryttere fra Løkkenfonden,
så kig efter et par ryttere med
FUT logo.
Vores erhvervsklub har fået en
del nye medlemmer. Støt op om
dem, som de har valgt at støtte
op om os. Stort velkommen til
jer alle i FUT.
Jeg håber, at dette det første
FUT blad i version 2.0 kommer
til at indfri jeres ønsker og in-

teresse for, hvad I har lyst til at
læse om i FUT bladet. Der vil
løbende blive lagt artikler op
på fut.dk og på Facebook. Men
sidder du med en god ide eller
andet, der kan være spændende til en artikel eller måske en
hel serie, så kontakt gerne bestyrelsen.
De bedste læsehilsner

Jim Linderod
Christiansen
Ch
i ti
Formand

Christian er ny i bestyrelsen
Mit navn er Christian Lyng. Jeg
er 30 år gammel og bor til daglig i Glostrup med min kæreste
og vores 5-årige dreng, Oliver.
Til daglig arbejder jeg som
butikschef i Bygma Helsingør,
en stilling jeg er tiltrådt pr. 1.
januar 2017. Tidligere har jeg
været i XL-Byg Herlev og Knud
Larsen i Hvidovre. Jeg har været i branchen i snart 10 år.
Der er ﬂere grunde til, at jeg
har valgt at sætte mig i FUT’s
bestyrelse. Først og fremmest
har jeg igennem nogle år gået
og ﬁﬂet med tanken om at lave
noget frivilligt arbejde, men
syntes ikke, jeg havde fundet
noget, der passede ind i hver-

ken kalenderen eller mine interesser. Da muligheden bød
sig i FUT, så jeg det som en
gylden mulighed. En mulighed
for at give noget til branchen
og samtidig få noget udbytte
tilbage.
FUT bringer store muligheder for networking, fagligt
udbytte og hyggelige stunder,
med både kollegaer og konkurrenter. Det glæder jeg mig
til at blive en del af.
Jeg håber på nogle gode år
i bestyrelsen, hvor jeg forhåbentligt kan være med til at
strikke nogle arrangementer
sammen, som folk både vil få
noget ud af, som de kan bru-

Christian Lyng

ge i deres hverdag, men også
nogle nye relationer og forbindelser. Sidst men ikke mindst
håber jeg at kunne være med
til, at folk får nogle fantastiske oplevelser, som bliver delt
i trælasten og byggemarkedet
– derved melder sidemanden
sig forhåbentligt ind i FUT og
deltager i næste tur.
■

FUT var med på Danske Byggecentres årsmøde
Næstformand Michelle Olsen
var med ved Danske Byggecentres årsmøde og konference på
hotel Bella Sky i København
den 2. februar 2017:
Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi som forening for
branchen støtter op om de
mange aktiviteter som vores
medlemmer deltager i. Derfor
var det også meget vigtigt for
mig, at vi var til stede ved dette
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års årsmøde med Danske Byggecentre.
Dagen blev brugt på at få
hilst på de mange trælast- og
byggemarkedsfolk, som var til
stede. Mange af vores erhvervsklubmedlemmer var til stede, og
dem jeg ﬁk gode faglige snakke
med. Snakkene blev brugt på at
få nye muligheder, hvorpå FUT
kan blive en endnu vigtigere
spiller for branchen, og hvordan

vi sammen med alle erhvervsklubmedlemmerne kan skabe
det samarbejde, der giver vores
mange medlemmer værdi.
Dernæst synes jeg også, det
er vigtigt, at vi i FUT-bestyrelsen
er opdateret på, hvad det er, der
rør sig i branchen, og høre hvilke
udfordringer vi i branchen står
overfor i fremtiden.
Ved dette års årsmøde var der
stor fokus på, hvordan branchen

er under hårdt pres hele vejen
rundt. Det er helt fra arkitekterne til bygherre til udførende og
ikke mindst de mange forhandlere. De mange debatter og foredrag gav en god forståelse for, at
hvis vi skal stå stærkere i fremtiden, skal vi være bedre til at
samarbejde med alle branchens
aktører, hvilket også var det gennemgående ord for hele dagen.
■
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Fra frø til øverste hylde

Endte i tømmerhandlen
ved et tilfælde
’Livet er en række af tilfældigheder’, siger leder af trælasten i
10-4 i Viborg, Peter Jakobsen, der skulle have været elektriker,
men som nu har været 43 år i trælastbranchen
Af Louise Skjellum Strøbech
- Det bedste ved at arbejde i
trælasten er kontakten til kunderne og at få langet nogle varer over disken.
Sådan siger Peter Jakobsen,
da han skal opsummere sine
43 år i trælastbranchen i Viborg, hvor han har været ansat
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på kun to forskellige arbejdspladser. Egentlig var det lidt
af en tilfældighed, at den unge
Peter Jakobsen startede karrieren som elev i Martin Fischers
Trælasthandel den 1. august
1974. Han havde fået sin realeksamen to år tidligere, havde
brug for en pause fra skolen,
og brugte derfor noget af tiden

med de ligeledes langhårede,
knallertkørende venner i ungdomshuset. En dag havde en af
de andre set en stillingsannonce fra en tandlægefamilie med
tre børn på mellem nul og ﬁre
år, der søgte en ung pige i huset. ’Det er da lige dig’, havde
han drillende sagt, og så startede Peter Jakobsen knaller-

ten, kørte ud til adressen og ﬁk
jobbet.
- Efter ﬁre måneder sagde jeg
op igen, for jeg kunne jo hurtigt
se, at det ikke var mig, men jeg
skiftede både ble og bagte da
også en kage, og jeg fortsatte et
halvt års tid efter med at passe
de uvorne unger. Så det var en
lykkelig skilsmisse, erindrer Peter Jakobsen.
Han havde egentlig troet,
han skulle være radiomekaniker, men kunne ikke ﬁnde
en læreplads. I stedet ﬁk han
læreplads hos en elektriker og
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skulle bare lige have de sidste
detaljer på plads.
- Jeg var til det her møde,
hvor vi egentlig bare skulle aftale, hvornår jeg kunne starte.
Jeg havde hår til skuldrene dengang, og mester var selv maskinklippet, og da han så sagde,
at han regnede med, jeg mødte
op med kort hår, så rejste jeg
mig op og gik. Da stod han noget forbavset tilbage, erindrer
Peter Jakobsen.

Senere fandt Peter Jakobsen
dog ud af, at det var en spændende branche, han var kommet ind i.
- Det var jo absolut en ny verden for mig. Jeg troede, de havde lidt pinde og lidt søm, men
det viste sig jo, at der var utrolig
mange varenumre, et godt og
frit arbejdsmiljø og en hæderlig
omgangstone. Det gik hurtigt
op for mig, at det var en rar
branche, og jeg har aldrig fortrudt, at det var den vej, jeg gik.

Lidt pinde og lidt søm

Peter Jakobsen holder stadig
meget af det praktiske arbejde
i trælasten, selvom han ikke
bærer så tungt, som han
gjorde engang. For at bevare
kontakten med både kunder
og pladsfolk forsøger han at
komme ud af kontoret så ofte
som muligt.

Med den noget skæve tilgang til
arbejdslivet var hans forældre
selvsagt blevet lidt bekymrede
for sønnens fremtid. Så da faderen en dag var i Martin Fischers
Trælasthandel, spurgte han,
om de ikke manglede en rask
knægt. Knægten kørte derud
og kom hjem med en læreplads
på den betingelse, at han gik på
handelsskolen først.
- Så jeg havde læreplads, før
jeg startede på handelsskolen,
og slap for at skulle ud og lede
sammen med de andre. Ja, livet er en række af tilfældigheder, summerer træmanden fra
Viborg, der efter et år på handelsskole kunne påbegynde sin
læretid med at bære100 m2 bøgeparket ned i en kælder.
- Så var jeg ligesom i gang,
som han siger.

Moderne svensk
savværk
Igen er det tilfældigheder, der
gør, at Peter Jakobsen bliver
hængende i Martin Fischers
Trælasthandel, hvor han når at
være i knap 26 år: Da han bliver
udlært den 31. juli 1976 har han
fået ordnet et studieophold på
Bervik & Alas savværk i svenske Ljusne, en lille by et stykke
nord for Stockholm. Det er først
i marts/april 1977, så han får
lov at blive i ﬁrmaet, indtil han
skal af sted. I løbet af efteråret
bliver der dog en stilling ledig i
trælasten i Viborg, og han får
derfor tilbudt at komme tilbage
efter Sverigesturen. Det takker
han ja til og tager glad og nyforelsket til Sverige.
- Det var et stort savværk
med mange medarbejdere. Det

10-4
• 10-4 er det moderne fællesnavn for den traditionelle tømmerhandel, som
startede i 1947, da Henry
Kjeldsen åbnede sin første
forretning i Ringkøbing.
• Består i dag af syv afdelinger i hhv. Ringkøbing (hovedkontor), Ulfborg, Varde,
Viborg, Videbæk, Aarhus
og Hvidovre.
• Dertil tre afdelinger med
Knock Outlet i Kibæk, Holstebro og Varde, hvor man
kan købe hurtigt skiftende
varer til grænsehandelspriser.
• Webshoppen 10-4.dk er
siden opstarten i 2011
vokset år for år og sikrer
fortsat byggevarekæden
en stigende andel af det
voksende onlinemarked.

mest moderne i Sverige på den
tid med mange store maskiner,
så mit arbejde bestod af alt det
forefaldende arbejde, opfyldning, pakketering, skubbe træ
på plads, når det faldt skævt
ned fra saven. Der var også en
lille sø, hvor træet skulle skub-

Fortsættes på side 6

Skal rådgivning
koste?
Som i alle andre detailbutikker oplever man også i 10-4
jævnligt kunder, der kommer
ind for at søge rådgivning om
f.eks. en vandhane eller en
boremaskine, men lige skal
’hjem og tænke over det’.
- Så ved vi godt, handlen
er tabt til en webbutik, siger
Peter Jakobsen og tilføjer:
- Fremadrettet vil især
de private kunder mere og
mere søge rådgivning i fysiske butikker som vores og
så købe på nettet. Jeg kan
tænke mig, at indenfor ti år,
vil det blive sådan, at man
kan købe billet til råd og vejledning. Hvis man så køber
varen, bliver prisen trukket
fra igen. Det bliver vi simpelthen nødt til.
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Fortsat fra forrige side

bes væk fra kanten, så kranen
kunne nå det. Der præsterede jeg en dag, at bådshagen
smuttede, så jeg pludselig stod
i isvand til halsen. Jeg var totalt
stivfrossen, inden jeg nåede de
500 meter hjem til min lille
et-værelse lejlighed på savværket, erindrer Peter Jakobsen,
der trods savnet af sin nye kæreste Inge – som han i dag er
gift med – havde to fantastiske
måneder i det svenske.
- Jeg ﬁk jo en bedre fornemmelse for træets kvalitet og udnyttelsesgrad, så hvordan det

blev sorteret og skåret, og fulgte
hele processen rundt. Det gav
mig en faglig ballast, da jeg kom
hjem til Viborg, og gav mig en
større kærlighed til træet, som
jeg kunne formidle videre til
kunderne, fortæller han.

Solgt i løbet af 14 dage
Da Peter Jakobsen kom hjem,
ﬂyttede han ind hos kæresten,
og få år efter ﬁk han et tilbud
om at blive medejer af trælasten sammen med ﬁre familiemedlemmer til de to direktører.
- Jeg var blevet ham lige under de to direktører, så det var
meget naturligt, at det var mig,
de spurgte. Det var meningen,

at det skulle være en lang overdragelse, at de to skulle fortsætte som direktører, og at jeg
på sigt skulle være den daglige
leder, mens de ﬁre andre skulle være sleeping partners. Men
sådan gik det ikke. Den ene af
direktørerne døde, og i mellem-

Peter er en blød chef
Der går meget tid med det
administrative, når man er leder af
en trælast, har Peter Jakobsen måttet
erkende. Men kærligheden til træet
består, og han kan stadig finde på at
tage en kunde i hånden og gå en tur
ud i trælasten.

Da Peter Jakobsen i 2000 blev
headhuntet til jobbet som leder
af trælasten i J.N. Kjærgaards
Tømmerhandel, der var ejet af
A/S Henry Kjeldsen, Ringkøbing Tømmerhandel, var han
46 år og havde været i Martin
Fischers Trælasthandel i 26 år.
Han var derfor en rutineret
sælger og træmand, men han
kom som medejer af og sælger
i en trælast med 7-8 ansatte og
skulle nu pludselig være leder
for en trælastafdeling med ca.
25 medarbejdere – i en byggematerialevirksomhed med i
alt 40 ansatte, der var del af en
større kæde.
- Så jeg trådte forsigtigt ind.
Nogle kendte jeg jo i forvejen
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fra byen eller som konkurrenter, men jeg havde en fornemmelse af, jeg ikke skulle komme
med bål og brand eller de store
armbevægelser. Så jeg startede
på den bløde måde, men det er
også sådan, jeg er af natur. Jeg
giver luft til medarbejderne, lader folk bestemme selv, og lader
dem lære af deres fejl. Det er en
blød ledelsesstil grænsende til
laissez-faire, men sådan er mit
menneskesyn, og det kan jeg
ikke lave om på, forklarer han.

Tror på mine
medmennesker
Peter Jakobsen tog som færdiguddannet trælastsælger en
merkonom i edb og regnskab,

men har ellers ikke nogen form
for lederuddannelse bag sig.
- Jeg tror på mine medmennesker og synes også, jeg er god
til at se sagen fra to sider, men
jeg har da også været i episoder,
hvor jeg var nødt til at træffe
nogle svære afgørelser. Jeg har
f.eks. været ude for nogen, der
trådte voldsomt ved siden af,
og hvor jeg blev nødt til at bede
dem aﬂevere mobil og nøgler og
forlade trælasten, fortæller han.
Gennem årene har han sparret med Jens Kjeldsen om bl.a.
ledelse og vanskelige, daglige
hændelser, og han mener ikke
selv, han har begået de helt graverende fejl som leder af trælasten.
- Især i starten kunne jeg
godt savne at have fået en eller
anden form for lederuddannelse. Jeg ﬁk godt nok 8000 kroner
af Jens Kjeldsen, da jeg fejrede
40 års jubilæum i branchen, og
da sagde han, at dem kunne
jeg så bruge som tilskud til et
lederkursus, hvis jeg ville. Men
det er vel for sent nu, siger Peter
Jakobsen med et smil.
■

tiden var vi blevet for små. Vi
kørte lige på nulpunktet med
sorte tal det ene år og røde tal
det næste, fortæller Peter Jakobsen.
En dag i marts ringer telefonen så. Det er Jens Kjeldsen fra
J.N. Kjærgaards Tømmerhandel, der ligger lige oppe ad vejen, der tilbyder Peter Jakobsen
et job som leder af trælasten.
- Det er pænt af dig, men
jeg er jo ikke bare ansat, jeg er
også medejer, siger jeg til ham.
Det vidste han ikke. ’Men så er
I måske til salg?’, spurgte han,
og i løbet af 14 dage var vi solgt
med hud og hår.
■

Som en
dødsspiral
- Da jeg startede i branchen,
var livet jo nemt. Vi ﬁk en
prisliste fra leverandørerne,
og kunne opnå lidt mængderabatter, hvis det gik højt.
Det kunne man forholde sig
til. Men sidst i 1970’erne og i
start-ﬁrserne kom der gang i
indkøbsforeningerne, der let
ﬁk bonusser, så vi, der bare
havde en lille trælast, følte oftere og oftere, at vi blev snydt.
Vi kunne ikke købe varer til
de rigtige priser længere, husker Peter Jakobsen.
At ’big blev beautiful’ var
svært at hamle op med for
medarbejderne i Martin Fischers Trælasthandel i Viborg,
hvor der var 7-8 medarbejdere. Peter Jakobsen beskriver
det som den værste udvikling,
han har set.
- Det tog virkelig fat, og det
er fortsat i en dødsspiral nedad lige siden. Du føler dig hele
tiden lidt småsnydt, hver gang
du lægger røret. Måske ikke i
januar, februar og marts, hvor
du har god tid til at forhandle,
men fra april og frem, hvor
vi står midt i sæsonen, er der
ikke tid til at forhandle den
sidste 5-øre, ærgrer han sig.
■
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Tag med til Polen
med Rationel og FUT
Afrejse fra Kastrup:
Onsdag den 26. april om aftenen.
Hjemkomst til Kastrup:
Fredag den 28. april om aftenen.
Torsdag vil der være fabriksbesøg ved Rationel.
Fredag vil bestå af et kulturelt besøg
i Stutthof koncentrationslejr.
Når det færdige program er fastlagt,
kan det ses på fut.dk.
Pris for medlemmer: 499,- kr.
No-show: 1000,- kr.
Tilmelding er på fut@fut.dk - senest d. 31/3 2017
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Oplev det historiske Israel
– mød en moderne produktionsvirksomhed med FUT
Vi har længe snakket i krogene, og nu kan vi endelig løfte
sløret for en af årets helt store
begivenheder i FUT. Vi skal til
Israel, og du skal selvfølgelig
med på denne spændende og
oplevelsesrige tur!
FUT har i samarbejde med
Plastmo arrangeret et virksomhedsbesøg hos Palram, som i
dag er en af Plastmos største
leverandører på tagplader. Du
inviteres som medlem af FUT
med på denne interessante og
udbytterige tur.
Oplev hvordan en moderne
produktionsvirksomhed
har
formået at integrere sig i en af
Israels tilbageværende kibbut-

zer. Oplev på nært hold livet i
kibbutzen, og se hvorledes produktionen af tagplader foregår.
Derudover byder turen også
på en masse andre spændende
oplevelser såsom besøg i Jerusalem for at se grædemuren og
byens historiske attraktioner.
Men sidst men ikke mindst, på
hyggeligt samvær sammen med
de øvrige FUT medlemmer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der er 30 pladser på
denne tur, så du skal være hurtig, hvis du ikke vil gå glip af en
unik tur på opleveren.

TILMELDINGEN ER ÅBEN NU!

Foreløbigt program:
Udrejse tirsdag den 24. oktober 2017 fra
Kastrup Lufthavn og hjemkomst fredag
den 27. oktober 2017.
24.10.2017 Afrejse fra Kastrup til Tel Aviv
– herefter bustur til vores hotel
i Haifa.
25.10.2017 Virksomhedsbesøg hos Palram,
rundvisning i Kibbutz og tur til
Haifa Stadion.
26.10.2017 Afrejse fra Haifa til Jerusalem,
hvor vi har guided tur.
Bustur til Tel Aviv
27.10.2017 Afrejse fra Tel Aviv til
Kastrup Lufthavn.

Meld jer til på:
Pris for medlemmer:
Sidste tilmeldingsfrist:
Turen du ikke vil gå glip af!
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mio@fut.dk
kr. 1895,1. juni

Tilmelding er bindende. No show: 2000,- kr.
Denne tur er udelukkende for FUT medlemmer.
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KENDER DU LAMIPRO?
Vi er en familieejet, jysk produktionsvirksomhed, som gennem 20 år har fremstillet bl.a.
Vinduesbundstykker / facadeplader / bordplader / vægpaneler til våd- og tørrum / skærmvægge til våd- og tørrum
De danske tømmerhandlere er blandt vores gode kunder, og derfor er vi særligt glade for og stolte over
at støtte FUT med vores erhvervsmedlemsskab.
NYHED FRA LAMIPRO
Gennem de sidste 20 år har vi leveret kilometervis af vinduesbundstykker. Nu leverer vi også hele lysningen til vinduet.
Dermed kan du bestykke dit vindue komplet med kun ét enkelt opkald til os.

ALT I LAMINAT
LAMIPRO A/S / Tunøvej 1 / 8940 Randers SV / +45 86 44 84 55 / www.lamipro.dk
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Nye medlemmer i Erhvervsklubben

Hos LAMIPRO arbejder vi hver
dag tæt sammen med de danske tømmerhandlere, som er
vores største kundegruppe. For
os er det vigtigt altid at have en
ﬁnger på pulsen omkring, hvad
der rører sig i den danske trælastbranche, så vi løbende kan
tilbyde jer de rigtige produkter,
og yde jer den bedste leveringsog kundeservice.
Derfor er det oplagt for os
at støtte FUT med et erhvervsmedlemsskab.

Vi ønsker at holde os tæt
på tømmerhandlerne og få så
nøjagtigt et indblik som muligt i jeres hverdag, krav, behov
og de overordnede strømninger, der rører sig i branchen.
Vores indblik i og overblik
over jeres branche bliver mere
detaljeret og nuanceret via vores medlemsskab af FUT, og i
sidste ende betyder det, at vi
altid kan tilbyde de rette produkter til de danske tømmerhandlere.

Vi er stolte over vores 20-årige samarbejde med branchen,
og vi er glade for at kunne
honorere det med støtte til
FUT.

Metabo er en tysk producent
af elværktøj med rødder helt
tilbage til 1924. I dag fokuserer
vi på at fuldføre vores vision:
“Den kabelfrie byggeplads“,
hvilket vi nærmer os med vores nye LiHD-batterier, der kan
levere den energi, der er nødvendig for de meget krævende
maskiner. 18 V programmet
består af 80 maskiner, der kan

køre på samme batteri. Som et
bevis på vores kvalitet på batterierne, giver vi en unik garanti,
der gælder i hele 3 år – med
andre ord: Vi garanterer, at batterierne holder i 3 år, uanset
antal opladninger – ellers får
kunden et nyt!
Vi har et meget bredt program, der udover håndholdt
elværktøj omfatter pumper,

kompressorer, luftværktøj, stationære maskiner til træbearbejdning og selvfølgelig tilbehør
til det hele.
Vi ser frem til et godt samarbejde med FUT. Vi har fokus på
at styrke vores samarbejde med
trælaster og byggemarkeder og
ser FUT som et relevant forum.
Ved Metabo ved vi, at udvikling
og innovation går hånd i hånd,
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Kim Christensen

Vi har i MV Produkter
valgt at blive medlem
i FUT’s Erhvervsklub, da
vi mener, at foreningen
rammer en bred
vifte af folk inden for
byggefaget. Samtidigt
henvender FUT sig til
det segment, vi også
ønsker at henvende os
til inden for byggeriet.

Direktør

og derfor er information og
formidling vigtige parametre.
Feedback fra vores kunder og
fra håndværkerne, der bruger
maskinerne, er super vigtigt
input for at udvikle fremtidens
produkter til fremtidens håndværkere. Fra professionelle til
professionelle.
■
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Annnonce

Kampen mod
saltsyre
093URGXNWHU$S6L*ºUGLQJKDUHQYLVLRQ'HYLODIVNDHVDOWV\UH
'HWOLOOHȴUPDPHGGHVWRUHYLVLRQHUHUJ§HWWLONDPSPRGVDOWV\UH
VRPDIUHQVQLQJVSURGXNWLE\JJHEUDQFKHQ2JGHWJ§UIUHPDG
Traditionen tro bruges saltsyre til afrensning af nyt murværk, umiddelbart efter
opmuring, så murværket fremstår uden
mørtelslør. Gennem årtier har murerne
brugt saltsyren som det foretrukne
afrensningsmiddel til at få huset til at
IUHPVW§ ȴQW RJ ȵRW 2J GHUPHG OHYHUH
det perfekte byggeri til bygherren. Men
det er ikke altid det bedste resultat der
fremstår senere, da syreskader oftere
og oftere ses på murstenene månedHU HIWHU DW E\JJHULHW HU DȵHYHUHW 2J V§
kommer klagerne. Det hele kan undgås
med MV Produkter.
Bo Feldskov har gennem det sidste år
indledt forhandlinger med de største
teglværker i Danmark. ”Det går fremad,” siger Bo Feldskov og fortsætter
”Teglværksbranchen kender til problePHW PHG V\UHVNDGHU GHU RɝFLHOW DQEHfaler en færdig blandet saltsyre. Problemet er bare at opblandet saltsyre ikke
KDU GHQ VDPPH ºQVNHOLJH HHNW VRP
UHQ VDOWV\UH 2J V§ HU GHW SUREOHPHUQH
opstår.”
MV Produkter har testet dansk murværk i samarbejde med teglværker
I samarbejde med de førende teglværker har MV Produkter testet de 40 mest
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solgte mursten i Danmark. Rapportens
viser, at MV Produkter kan bruges på alle
typer mursten under danske forhold.

12 milliarder solgte mursten om året, er
de foran med renseprodukter og metoder i forhold til Danmark, der stadig fastholder afrensning med saltsyre, på trods
af teglværkernes forbehold for brugen
af saltsyre på deres mursten.”
Syreskader på murværk
9L KDU JHQQHP HQ §UU¨NNH VHW ȵHUH RJ
ȵHUH V\UHVNDGHU S§ PXUY¨UN SJD EUXJHQDIVDOWV\UHQWLODIUHQVQLQJHQ2JGHW
vil fortsætte, såfremt den grundlæggende holdning til afrensning med saltsyre
ikke ændres.

(IWHURSPXULQJIUHPNRPPHUHWVOºUS§PXUVWHQHQ
'HWHUGHWWHVOºUGHUWUDGLWLRQHOWDIUHQVHVPHGVDOWV\UH

”Vi har testet danske mursten på et
uvildigt laboratorium i Kansas, i samarbejde med vores amerikanske leverandør af rensekemi. Vores produkter
er specielt tilpasset til danske forhold
og murværk,” udtaler Bo Feldskov og
fortsætter, “Vores producent har udviklet
rensekemi siden 1939 og er de førende
S§PDUNHGHWL86$2JLHWPDUNHGPHG

”Saltsyre er oftest et biprodukt af stål- og
petroleumsproduktion og derfor kan det
ikke sikres, at bladningen er den samme
hver gang. Samtidig blandes saltsyren
oftest på pladsen og det foregår ikke
altid efter mål. Vi gemmer en lille prøve
af hvert produkt. Den gemmes i tre år
(tre år er holdbarheden på produktet.
Red.), for at sikre at kemiformlen er den
samme hver gang,” siger Bo Feldskov.
Til kamp mod saltsyre
MV Produkter har specialiserede sig i
renseprodukter til på murværk og har
ikke kun ét erstatningsprodukt til saltsyre. De kan også udbedre skader der
allerede er sket.
”Det er gammeldags tænkning, at bruge
VDOWV\UH WLO DIUHQVQLQJ 2J RIWHVW VNDEHU
VDOWV\UHQ PHUH VNDGH HQG JDYQ 2J Q§U

så skaden er sket, ser vi faktisk at murværket afsyres endnu engang i håb om
at problemet forsvinder. Men det udbedre jo ikke skaden,” siger Bo Feldskov
og afslutter ”Vores produktprogram indeholder renseprodukter der kan forebygge skader på nyt murværk, men vi
har også produkter, der kan udbedre de
skader murværket har fået efterfølgende. Men nu er det en gang nemmere at
IRUHE\JJH HQG DW KHOEUHGH 2J GHUIRU
anbefaler vi altid, at bruge de rigtige renseprodukter til det valgte murværk alleUHGH YHG IºUVWH DIUHQVQLQJ 2J JOHPPH
alt om saltsyre.”

MV Produkters
produktprogram
forhandles hos
førende trælaster over
hele landet.
Du kan se hele
produktprogrammet på
www.mvprodukter.dk
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FUTs Erhvervsklub
bakker op om FUT
A/S Rold Skov Savværk

– PÅ DIN SIDE!

Her kunne
DIT
logo være..!
A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

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

www.alufabrikken.dk
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Bliv medlem af FUT Erhvervsklub
og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

Niels Ulrich Pedersen A/S

www.hjalmarwennerth.dk

Her kunne
DIT
logo være..!
BYGGECENTER
TØMMERHANDEL

Her kunne
DIT
logo være..!

FORLAG · REKLAME · WEB

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22
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Formandens beretning 2016
Endnu et FUT-år er gået. Foreningen har gennemført samme antal rejser og arrangementer som året før. Men for
bestyrelsen derimod, har det
været et år med udfordringer,
som vi godt kunne have været
foruden.
Kort tid efter sidste års generalforsamling, meddelte Stephan Thomsen, at han havde
fået job udenfor branchen og
desværre måtte trække sig fra
bestyrelsen. Til at overtage Stephans plads i bestyrelsen, hentede vi vores suppleant Niels
Jørgen Lerche-Thomsen ind.
Stephans farvel betød, at vi
kom til at mangle hans viden
omkring markedsføringen på
de sociale medier og på vores hjemmeside. Væk var den
person der lige lagde en lille historie eller information
op om en event op på vores
hjemmeside. Oveni dette blev
bestyrelsen ved sidste års generalforsamling fornyet med 3
nye medlemmer.
Så foruden at vi i bestyrelsen skulle ﬁnde os til rette
med arbejdsopgaverne og nye
arbejdsgange, måtte vi også
kaste os ud i opgaven som
webmaster, en opgave som
Stephan har løst 100 %. Men
opgaverne er blevet løst og vi
har i bestyrelsen fundet os til
rette med de nye arbejdsgange og nye muligheder, som vi
hver især byder ind med.

og her var der rig mulighed for
at se nogle af Icopals produkter.
Ligeså var deltagerne på besøg i
Europa Parlamentet i Bruxelles.
Her skal jeg skynde mig at tilføje, vi modtog ingen EU midler
til denne tur, og Parlamentet
var åbent den dag gruppen var
på besøg.
I februar blev der i samarbejde med Fagskolen i Odder kørt
go-kart i Århus. Der blev trådt
så hårdt i pedalerne, at Kevin
Magnussen i den grad ﬁk konkurrence.
I marts var det tid til byggerimessen, hvor FUT deltog alle
dagene på den fælles stand
sammen med Danske Byggecentre og de 2 fagskoler fra
Mommark og Odder. Her blev

der udvekslet erfaringer og hilst
på medlemmer og talt med leverandører.

En klassiker skifter navn
En FUT klassiker skiftede i maj
måned navn fra 50+ til Branchefrokosten.
Fra og med i år er der nu åbnet op for, at det skal være et
socialt arrangement for hele
branchen. Til trods for navneændringen var det dejligt at se,
der stadig var stor opbakning
til arrangementet, og der var
blevet plads til os under 50 *S*.
Den 22. august havde 22
”træmænd” sat hinanden stævne, til årets trætræf på golfbanen. Det var 4. gang at dette
arrangement blev gennemført

Aktiviteter
Allerede tilbage i september
sidste år gik det løs med en studietur til München. Turen blev
arrangeret i samarbejde med
V. Meyer og her blev det kigget
på tagsten og selvfølgelig var
deltagerne også en tur forbi
BMW museet.
”2 lande på 2 dage” var overskriften på den næste tur til
Tyskland og Belgien tilbage i
februar. En tur der blev arrangeret i samarbejde med Icopal
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og datoen for næste års trægolf
er den 21. august.
Palsgaard Spær slog 27. oktober i år dørene op til åben
fabrik. Her deltog en gruppe
trælast elever fra fagskolen i
Odder, der alle ﬁk en hyggelig
aften.
Her på falderebet til årets
generalforsamling har 30 elever fra Fagskolen i Odder og
Mommark været på studietur
til Stuttgart. Turen blev til i
samarbejde mellem FUT, Fagskolen Odder samt Metabo.
Da vi planlagte turen håbede
vi på 25 elever ville deltage. Til
vores store glæde blev turen et
tilløbsstykke og vi endte med
at tage af sted med 31 elever.
Turen bød på fagligt indhold
med fabriksbesøg hos Metabo
og selvfølgelig også et besøg på
Mercedes museet og nattelivet
i Stuttgart.
Vi har desværre måtte aﬂyse
en aktivitet, nemlig trægulve og
golf, som var arrangeret i samarbejde med Timberman. Desværre havde kun 3 tilmeldt sig,
men vi vil dog prøve om vi kan
stable samme aktivitet på benene i 2017.

Erhvervsklub
Et område vi i bestyrelsen har
haft særlig fokus på i år, er
vores erhvervsklub, som har
betydet vækst i antal medlemmer af klubben. Velkommen til
at alle nye medlemmer og tak
for jeres støtte og opbakning.
Vi håber, at få yderligere nye
medlemmer i de kommende år,
og ﬂere arrangementer i samarbejde med erhvervsklubbens
medlemmer.

Bladet

Branchefrokosten – tidligere kendt som 50+.

Så er der FUT bladet, som vi
valgte efter den store succes i
2015, at fortsætte med at udsende til samtlige trælaster og
byggemarkeder i DK. Det kan
vi se, har haft den betydning,
at ﬂere har fået kendskab til
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FUT, og det er jo netop, hvad
vi har behov for. Vi har alt for
længe haft en lille nedgang i
medlemstallet og det ønsker vi
at få stoppet. Vi vil rigtigt gerne, at alle de elever, der har
haft gratis medlemskab under
deres elev tid, fremover ønsker
at være betalende medlemmer
af FUT og nyde godt af vores
aktiviteter og den store mulighed for at dyrke sit netværk på
kryds og tværs af kæderne.
I FUT bladet har vi i år forsøgt os med en ny artikelserie,
som vi kaldte ”fra frø til hylde”.
Der har vi alle kunne læse om
personer i branchen, som er
startet ”på gulvet” og sidenhen
har gjort karriere og nu arbejder som ledere.
I blad nr. 1 læste vi om adm.
direktør Mette Brøndum fra
Lindab. Sidenhen havde vi en
artikel om markedschef Torben
Dahl fra Brejnholt Gruppen og
i det seneste blad om regionsdirektør Michael Madsen fra
Bygma.
Denne serie vil fortsætte i de
kommende FUT blade. Fremadrettet vil vi primært lægge
vægt på historier fra hverdagen,
portrætter og andet der er med
til at gøre, at FUT bladet bliver
interessant at læse. Sidder der
nogen ude i butikkerne og kæderne med en god ide til vores
blad eller forening, hører vi meget gerne fra jer.

Nyt navn og logo
Som I jo kan se har vi ændret
logo og farve. Vi mente tiden
var inde og i 65 året for foreningens start, er det jo passende at
bryde tidligere logoer og farver
og byde velkommen til et nyt og
indbydende look. Ændringen i
logo og farver vil gå igen i vores
blad, på vores hjemmeside og
på vores sider på henholdsvis
Facebook og LinkedIn. I samme
anledning tilpasser vi foreningens navn til:
FUT – Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk
Vi ønsker med nye farver og
logo at sætte FUT’s navn fast
som den moderne og imødekommende forening for alle i
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branchen. Så nu er vi, efter 65
år, ikke længere en forening
kun for unge ”træmænd”, men
en forening for alle og hele
branchen.

Afslutning
Jeg vil slutte af med at sige en
stor tak til vore samarbejdspartnere. Til Danske Byggecentre og Marianne som igennem
året har hjulpet os i bestyrelsen
rigtig meget og har måtte lægge
ører mangt og meget.
Jeg vil også sige tusind tak til
alle bidragsydere, som har hjulpet os igennem året. I har været
med til at gøre det betydelig
lettere at gennemføre arrangementerne. Det drejer sig om
ØTD og Johannes Fog Fonden.
Tak til Odsgard for medie- og
journalistbistand igennem året.
Ved årets generalforsamling
er der medlemmer af bestyrelsen, der udtræder. Som jeg
indledte med, forlod Stephan
Thomsen allerede kort efter
sidste års generalforsamling bestyrelsen. I dag skal vi sige farvel til Mikkel Skou fra Johannes
Fog i Hørsholm, som forlader
bestyrelsen efter 4 år, og til
Martin Høegsberg fra Bygma i
Ringe som forlader bestyrelsen
efter 2 år. Tusind tak for jeres
indsats, samarbejde og hyggelige stunder.
Til sidst vil jeg gerne sige tak
til hele bestyrelsen for året, der
er gået. Tak for jeres indsats
til hver og en. Som jeg indledte med at sige, har vi været
igennem udfordringer, vi godt
kunne have været foruden. Vi
har haft mange og lange møder og diskussioner igennem
året, men når alt kommer til alt
har vi kun kunnet gennemføre
årets arbejde og aktiviteter i en
samlet ﬂok.

Med det vil jeg sige
tak for ordet.

Jim Linderod
Christiansen
Formand for FUT

Øverst alle de dygtige diplom-modtagerne og herunder de to vindere af årets
fagprøvepriser: Nickolai Lindberg og Kasper Krüger.

De dygtigste elever
blev hædret
På FUT’s generalforsamling i
november blev også årets fagprøvepriser indenfor hhv. byggemarked og trælast uddelt. I
alt var 11 elever nomineret for
de fagprøver, de har aﬂeveret
dette forår og er blevet eksamineret i på Mommark Handelskostskole og Handelsfagskolen
i Odder.
Førsteprisen indenfor trælast gik til Nickolai Lindberg,
Stark Sønderborg (Mommark
Handelskostskole) for opgaven
Gulvfestival i Borgen Shopping,
mens Kasper Krüger, XL-Byg,
Thorsø (Handelsfagskolen i Odder), vandt i kategorien byggemarked med opgaven ’Sikkert
hjem – gør det ordentligt’, der
også var indstillet til Detailhandlens Fagprøvepris 2016,
dog uden at vinde her.
Ud over æren modtager de
tre vindere i hver kategori et
diplom og en pengepræmie på

henholdsvis 10.000 kr. (1. plads),
7500 kr. (2. plads) og 5000 kr. (3.
plads).
-los

De seks
prismodtagere:
Trælast:
1. plads: Nickolai Lindberg,
Stark, Sønderborg.
2. plads: Nicolaj Laustsen,
Keflico, Støvring.
3. plads: Mathias Greiff,
Johannes Fog, Lyngby.
Byggemarked:
1. plads: Kasper Krüger,
XL-Byg, Thorsø.
2. plads: Tommy Jelle,
Stark, Struer.
3. plads: Marjun Mellemgaard, KBI, Klaksvik.
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FUT generalforsamling
hos Icopal

Her modtager
FUT’s formand
Jim Linderod
Christiansen den
fine træskulptur
af Hans-Ove
Holmstrup (tv).

Thomas Frank kom med et indlæg om sin tid i Brøndby IF.

Stor tak til FUT
fra medlem nr. 41
Denne gang var jeg ældste medlem til FUT’s generalforsamling.
Og med mit medlemskab igennem 62 år måtte det jo komme
en dag. Derfor var det mig en
stor glæde, at kunne give en rigtig trægave til FUT til gengæld
for de mange spændende og belærende oplevelser, som jeg har
været en del af.
De første mange gange hvor
jeg deltog, var af belærende karakter, det var de faglige aftenmøder, hvor repræsentanter fra
forskellige ﬁrmaer orienterede
os om deres produkters fortræffeligheder.
Det var også dengang Industrimessen i Herning startede op, og der ﬁk vi alt det nye
materiel at se, og kunne her få
kontakt med både kolleger og
leverandører fra hele landet på
samme dag, og dermed også få
lejlighed til at sammenligne deres produkter og leveringsformer. Det var lærerigt.
Igennem mange år har FUT
tilrettelagt mange rejser til nære
og fjerne destinationer, og altid
med et interessant fagligt formål,
så vi deltagere har fået indblik i,
hvor især træet har været i fokus.
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Vi har på disse ture set træet i
skoven, hvordan det blev fældet,
kørt til savmøllen, opskåret eller
skrællet til ﬁner, sorteret, tørret
og klargjort til forbrug. På dette
grundlag kunne vi så forklare os
overfor vore kunder til deres tilfredshed.
Rejserne har ført os viden
om i næsten hele verden dog
især Skandinavien og store dele
af Europa, men også Rusland,
Thailand, Malaysia, Indonesien
og ﬂere gange både Syd- og især
Nordamerika, hvorfra hårdttræ
og krydsﬁner har været importeret i mange år.
Gennem de mange år har jeg
på ret nært hold fulgt de skiftende bestyrelser, og været revisor
for FUT i mere end 15 år og deltaget i ﬂere end 35 generalforsamlinger. Så derfor tusind tak
til alle jer, der gennem årene har
taget så pænt imod mig. Tag derfor imod denne ﬂotte trækurv
som min beskedne tak til FUT.

Lørdag den 5. november var
en stor ﬂok FUT medlemmer,
fagprøvenominerede og deres
familier samlet til årets generalforsamling. Det foregik hos
Icopal i Herlev, som havde disket op med en lækker morgenbuffet, og efter at denne var
indtaget, gik dagen i gang. Først
var Icopal på banen og fortalte en del om alle de nye tiltag,
der sker i koncernen, efter de
har fået nye amerikanske ejere.
Efter dette indlæg, som Icopals
meget forkølede direktør ﬁk
gennemført, gik vi over til selve
generalforsamlingen.
Der blev valgt en dirigent og
valget faldt på Brian Nielsen fra
Icopal, som sikkert og roligt ﬁk
os igennem selve generalforsamlingen.
Formanden læste sin beretning op, og denne blev godkendt, herefter gik vi over til
gennemgang af regnskabet, som
blev fremlagt af kassereren, og

det viste et overskud på 209.096.
Et ﬂot resultat.
Budgettet blev også fremlagt,
og her kom der lidt debat blandt
medlemmerne, da bestyrelsen
fremlagde et budget med et underskud på små 600.000. Efter
forklaringer og indvendinger
blev budgettet godkendt.
Der var ingen indkommende
forslag, så det var hurtigt videre
til valg til bestyrelsen. På valg var
Mikkel Skou, Martin Høegsberg
og Niels Jørgen Lerche-Thomsen. De 2 første ønskede ikke
genvalg, og Niels Jørgen blev
valgt med klapsalver. Nyvalgt til
bestyrelsen blev Christian Lyng.
Som suppleant til bestyrelsen
blev Jette Duus, Stark Roskilde,
valgt. Der var også genvalg til de
2 revisorer Søren Kroer og Søren
Anthonsen.
Der blev sluttet af med eventuelt, og herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
■

Med venlig hilsen
FUT-medlem nr. 41

Hans-Ove Holmstrup
fhv. Haarby Trælast

Søren Drevsen gav de mange FUTere et godt indblik i Icopals forretning.
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Efter måneders planlægning
var de sidste detaljer på plads,
og FUT var klar til at slå dørene
op for gæsterne på Nationalmuseet i København.
Vi er sikre på, vi ikke var
den eneste, der måbede, da vi
trådte ind af dørene til selveste Nationalmuseet. I foyeren
stod tjenerne klar med bobler
til ganen, og kombinationen af
dekorationen i lokalet og den
akustiske guitar med tilhørende sang gjorde, at scenen ikke
kunne være sat bedre til en fornøjelig aften.
Hurtigt faldt folk i snak med
hinanden, både på tværs af kæder, ﬁrmaer, konkurrenter, alder og køn. Den gode stemning
bredte sig hurtigt. Latter og røverhistorier var at ﬁnde overalt.
Ingen fest uden et overdådigt måltid mad, og det ﬁk vi
så sandelig. Fra foyeren blev
gæsterne ledt op til den unikke festsal. Her var dækket op i
en stemning af middelalder, og
referencen til renæssance var
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Jubilæumsfest
Den 5. november 2016 fejrede FUT 65 års
jubilæum. Alle medlemmer var inviteret,
og 109 medlemmer havde valgt at takke
ja til arrangementet. Der ventede alle en
uforglemmelig aften.

uundgåelig. Buffeten blev åbnet, og glassene blev fyldt, men
det mindskede ikke snakken
ved bordene, humøret var højt
og snakken ligeså.
Under festen havde vi i FUT
fornøjelsen af at udnævne endnu et æresmedlem. Povl Davidsen; fortaler for FUT og en af de
”gamle drenge” i branchen. Povl
modtog titlen med stor ydmyghed og glæde. Vores formand
Jim Linderod Christiansen
holdt en ﬂot tale, hvor vi havde

mulighed for at takke alle dem,
som er med til at gøre FUT til
det, de er i dag. En tak til alle
dem, som bakker op om vores
arrangementer, og som troligt
møder op hvert år til generalforsamlingen. Ej at forglemme
alle dem, som får alle tingene
stablet på benene.
Efter maden var det tid til
underholdning, og den stod komikeren Nikolaj Stokholm for.
Han gik på scenen og rystede
sine ”funny bones”, og gæsterne

kvitterede med latter og klapsalver. På trods af at Nikolaj er
en ung fyr uden det store kendskab til vores branche, lykkedes
det ham at få smilet frem på
alles læber.
Da det var tid til at forlade
lokalet, var folk mætte og glade, men festen var ikke i nærheden af at være slut. På 1.
salen, med udsigt over foyeren,
var der sat dessert frem. Hertil
var en overﬂod af drikkevarer
– der var ingen chancer for, at
folk gik tørstige hjem. Snakken
og hyggen fortsatte, og der er
ingen tvivl om, at nye bekendtskaber og forbindelser er blevet
skabt.
De tidlige nattetimer blev
hurtigt til de sene, og så var en
fantastisk aften ved sin ende.
Alle i FUT’s bestyrelse vil
gerne sige mange tak til alle
jer, der deltog og var med til at
gøre aftenen til et godt minde i
FUT’s historie. Vi glæder os til
næste jubilæum.
■
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Kan det nu virkelig passe?

FUT’s formand Jim
Linderod Christiansen
overrækker her diplomet på
æresmedlemsskabet til en
tydeligt stolt Povl Davidsen.

Sådan tænkte den beskedne og lune sønderjyde Povl Davidsen,
der blev mere end almindeligt overrasket, da han i november blev
æresmedlem i FUT. En ære, der kun er tildelt andre ﬁre gange tidligere i foreningens 65 år lange historie
Af Johannes H. Nørgård
Foto: Michael Odsgard
Hr-chef i Davidsen Tømmerhandel Helle Have tog ingen
chancer, da hun ville sikre sig,
at Povl Davidsen mødte op til
FUT’s 65 års jubilæumsfest i
Nationalmuseet. Hun ﬁk administrerende direktør Mogens
Pedersen med på den snedige
ide om, at han skulle melde afbud til begivenheden, hvor også
en af deres elever samme dag
var nomineret til Fagprøveprisen. Og så gik det som forventet, 74-årige Povl Davidsen ville
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ikke svigte og svarede, at de da
ikke kunne blive væk, så når det
ikke kunne være anderledes, så
ville han selv tage af sted.
Derfor var det også en ualmindeligt overrasket Povl Davidsen ved bord nummer ni,
der lige efter hovedretten pludselig hørte sit navn blive råbt
op, og at han nu skulle op og
modtage et diplom som nyt
æresmedlem. Han kiggede først
lidt til højre og så lidt til venstre.
- Og pludselig begyndte dem,
der sad ved siden af mig at puffe lidt, så jeg var vist lidt langsom til at komme op af stolen,

men det er jo nok den der jyske ydmyghed, hvor jeg tænkte, kan det nu virkelig passe,
var det mit navn, der blev råbt
op? klukker Povl Davidsen, der
trods alt ikke lægger skjul på, at
han også blev utroligt glad.
- Når man ser på FUT’s lange historie, så er det få gange
nogle er blevet æresmedlem, så
det er fornemt, og man kan vist
godt tillade sig at være lidt stolt.

FUT har givet mig
et stort netværk
At der var tale om et vaskeægte
komplot udført af hans nær-

meste medarbejdere, har han
vist nok for længst tilgivet. For
selv om Povl Davidsen ellers
har haft rigeligt at se til med
at få sin tømmerhandel til at
vokse til mange, har han altid
gerne stillet op, når FUT inviterede. Faktisk lige siden starten
af 70’erne, hvor han var med
FUT på studietur 14-16 dage i
Amerika. Her tog de turen fra
Vancouver til San Francisco,
hvor de blandt andet så på savværker og kæmpe træer. Deriblandt det kæmpemæssige Pioneer Cabin Tree, der er udhulet
forneden og er så stort, at der
kan køre en bil igennem.
- Det var første gang i mit liv, at
jeg var ude og rejse rigtigt langt.
Det var imponerende og på alle
måder en fantastisk oplevelse.
Siden fulgte andre ture med
FUT til Asien, hvor han så gum-
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mitræer blive tappet, Savværksbesøg i Sverige og Finland, men
også en længere årrække på
FUT kurser for træfolk i Aarhus, hvor deltagerne udvekslede erfaringer og sugede ny
viden til sig.
- Det har været kombinationen af oplevelser, viden
og det sociale i at være sammen med kolleger, hvor man
kunne vende dagen og vejen.
Turene har altid givet mig et
utroligt stort udbytte, og jeg
har lært mange kolleger at
kende gennem FUT. Et kæmpe netværk, som jeg altid kan
ringe til. Samt en viden om
forarbejdning af træ, som jeg
har kunnet dele med kunderne hjemme i butikken.

Fællesskab, viden
og oplevelser
Men i dag, hvor man kan have
netværk på så mange andre måder, og det meste kan klares på
de sociale medier, er der så stadig
brug for FUT?
- Ja i den grad. FUT har en
stor berettigelse. Unge mennesker i branchen skal da have
de samme muligheder, som vi
har haft for at suge ny viden
til sig, få oplevelser, møde kolleger og skabe netværk. FUT
er med til at udvikle unge
mennesker. Og når vi snakker
om, at det er svært at trække
nye unge ind i vores branche,
fordi vi opfattes som lidt kedelige, så er de aktiviteter, ture
og det fællesskab, FUT skaber
for unge, netop med til at gøre
det sjovere at være ansat i en
trælast eller byggemarked, si-

Det er normalt ikke nemt, at
tage fusen på Povl Davidsen,
men her var han blevet
grusomt overrasket og så skal
der tænkes lidt for at finde de
rette ord til tak.

ger Povl Davidsen, og her har
FUT virkelig en mulighed for
at påvirke unge mennesker
positivt.
- FUT kan gøre en masse
for at hente elever, hvis de,
ligesom vi gør i Davidsen, tager ud på handelsskolerne og
fortæller om mulighederne
inden for vores branche. For
selvfølgelig skal vi som forretninger være betydeligt mere
aktive, men der vil nok blive
lyttet lidt mere til en ung fra
FUT, der fortæller, at det faktisk også kan være sjovt og give

en masse berigende oplevelser,
når vi er sammen som kolleger
i branchen.

Unge er dygtigere
end nogensinde
Hos Davidsen har de mindst et
kuld på 20 elever hvert år, og
de bliver altid opfordret til at
melde sig ind i FUT, og ifølge
Povl Davidsen står det slet ikke
så skidt til med tidens ungdom,
som nogle gerne vil give indtryk af.
- Unge har altid været umulige. Helt tilbage til 400 år før

Kristi fødsel sagde Sokrates om
unge mennesker, at de er uhøﬂige, de er dovne, mangler respekt
for de ældre osv. Men ikke desto
mindre bliver vores unge mennesker dygtigere og dygtigere, så
helt galt er det da ikke gået, siger
han og smiler, og bliver så atter
alvorlig. For det handler også
om, hvordan man møder de
unge og behandler dem, uanset
om det er i virksomheden eller
ude i samfundet.

Fortsættes side 20

Under krisen gik Povl Davidsen mod strømmen og åbnede den ene tømmerhandel efter den anden, og det gav succes.
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Fortsat fra forrige side
- Hvis vi roser de unge, giver dem påskønnelse, coacher
dem rigtig og behandler dem
ordentligt som voksne, så vokser de – og så skal vi heller ikke
være blege for at spørge unge
om råd. For eksempel om IT
for det ved de meget mere om
end os.

Heldig med at
få gode folk
Men når det kommer til at drive forretning, er der vist ingen,
der kan lære Povl Davidsen
ret meget. Da krisen i byggebranchen var værst, og mange
spændte livremmen ind, gik
han sin egen vej i troen på
at vækst med ﬂere butikker
ville give stordriftsfordele og
billigere indkøb. Og det har
været et sandt væksteventyr
og en kæmpesucces ville en
ﬁnansanalytiker på Sjælland
formentlig sige. Selv siger han
blot med sin vanlige sønderjyske beskedenhed, at det er
da gået rimeligt godt. Sådan
er ord så forskellige, men ikke
tallene. Vi lader dem derfor
tale for sig selv. Årsregnskabet 2015/16, der netop blev
offentliggjort i sidste måned,
viser, at både omsætning og
indtjening er steget i Davidsen Tømmerhandel for 6. år
i træk. Omsætningen er nu

Når kameratet er slukket, mon så ikke, der falder et
godmodigt råd af fra Povl Davidsen til det nyvalgte
bestyrelsesmedlem i Danske Byggecentre Britta K.
Stenholt (Stark).

oppe på 1,6 milliarder kroner,
og overskuddet efter skat er
steget til 28 millioner kroner.
Medarbejderstaben er siden
ﬁnanskrisens start i 2008 tredoblet til 673 medarbejdere
fordelt på nu 12 byggemarkeder/tømmerhandler og ﬂere
nye er på vej i Aarhus, Aalborg
samt Tønder med åbning i år
og næste år.
At det er gået ’sådan rimeligt
godt’, er der ifølge Povl Davidsen ﬂere forklaringer på.
- Hvis du skal have tingene
til at fungere skal du være både
ﬂittig, fremsynet og have heldet med dig, for du skal være
på det rigtige sted på det rigtige
tidspunkt. Det kan man sige, at
jeg har været. Samtidig med at

jeg har været heldig med at få
nogle gode folk.

Ægte, ærlig og
beskeden
Meget kan pakkes ind i held, når
man er beskeden, men en stor
del af sandheden ligger givetvis i, at han har tiltrukket gode
folk, fordi han er en arbejdsgiver, mange gerne vil arbejde for.
I kraft af hans tillidsvækkende
væremåde og ægte interesse for
sine medarbejdere samt evnen
til at få det bedste ud af dem.
Selv har han sagt, at der ligger
utrolige ressourcer i mennesker,
hvis man behandler dem ordentligt, og tilføjer gerne:
- Det dur ikke at være overﬂadisk. Du skal have din sjæl med

Povl er alle tiders ambassadør
Valget af Povl Davidsen som æresmedlem
var oplagt, fortæller FUT’s formand Jim
Linderod Christiansen
En god købmand, professionel,
dynamisk, tillidsvækkende og
humoristisk, lyder det fra FUT’s
formand, Jim Linderod Christiansen, da han bliver bedt om
at beskrive foreningens nye
æresmedlem Povl Davidsen i
få ord. Men kan så heller ikke
lade være med at tilføje, at Povl
Davidsen er en lun sønderjyde,
der altid forstår at skabe en god
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stemning, når han træder ind
i et lokale, hvor han også ofte
lige har en god historie, han
skal fortælle.
Men det er selvfølgelig ikke
derfor, udnævnelsen af ham
som æresmedlem af FUT var
oplagt.
- Povl har altid været der for
FUT. Han har selv været meget
aktiv, når tiden tillod det og

dig og have en oprigtig interesse,
når du snakker med dine medarbejdere. Spørge ind til hvordan
hver enkelt har det i dagligdagen, om de trives og altid tage
udgangspunkt i, at der er noget
godt i alle mennesker.
Men har du så også et godt råd
til de unge, der står på gulvet ude i
butikken og ønsker en karriere inden for trælast og byggemarkeder?
- Hvis de virkelig skal drive
det til noget, handler det om interesse og engagement. De skal
søge derhen, hvor de føler sig
godt tilpas og møde andre med
en positiv indstilling, så kommer
de langt. Eller som jeg plejer at
sige ’ Viljen til at ville – giver evnen til at kunne’.
■

Æresmedlemmer i FUT:
Udnævnt 1957:

opfordret sine medarbejdere til
at være en del af FUT og også
bakket op om, at eleverne tog
med på vores ture. Det ser vi en
stor ære i. Han er desuden en
mand, hvis ord har vægt, så når
vi har været i tvivl om et initiativ, har vi altid kunnet ringe
lige for at høre, om han syntes,
det var en god ide. Så han er på
alle måder alle tiders ambassadør, hvor æresmedlemskabet er
vores måde at sige tak for hans
mangeårige indsats.
■

Christian Pedersen, afdød
Udnævnt 1968:
Ib Bent Jensen, afdød
Udnævnt 1968:
Erik Jepsen
Udnævnt 1988:
Jens Schultz fhv. forstander
Business College Syd
Udnævnt 1998:
Morten Bergsten,
Bergsten Timber
Udnævnt 2013:
Christian Østergaard,
Moland Byggevarer
Udnævnt 2016:
Povl Davidsen,
Davidsen Tømmerhandel
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Vi vil løbende
holde alle jer
læsere opdateret
om forløbet
i de kommende
blade og på vores
facebookside.
Så hvis du ikke allerede følger os på
Facebook
eller Linkedin,
så skal du
helt sikkert
gøre det nu.
Der er alt for
meget at gå glip af.

FUT støtter op om Løkke
projektet og tager et socialt
samfundsansvar for branchen
En af FUT’s vigtigste mærkesager er at skabe og opretholde en stigende interesse for
branchen. Som noget nyt i år har FUT valgt
at indgå et samarbejde med Løkke Fonden.
Løkken Fondens formål er at
hjælpe landets drenge på kanten ind i fælleskabet. Dette er
med henblik på at styrke drengenes indlæringsevner og give
dem mod og styrke til at gennemføre en kommende uddannelse eller job. For at støtte op
om dette projekt har vi valgt at
investere i ”Løkke Fonden Challenge”. Et indlæringsprojekt
på 16 uger, hvor unge drenge
mellem 16 og 21 år indgår i et
udviklingsforløb, hvor de gen-
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nemgår en træningsperiode,
der indeholder coaching og cykeltræning 1-2 gange om ugen.
Hele projektet afsluttes med
cykelløbet ”Rundt i Danmark”.
Formålet med dette projekt er
at give drengene tro på sig selv
og vise, at de kan langt mere,
end de selv ved og samtidig give
dem værktøjer til at få en mere
disciplineret og struktureret
hverdag.
Hvorfor har FUT valgt at
støtte op om dette projekt? Det

har vi, fordi vi gerne vil støtte
op om vores branche på nye og
fremtidssynede måder. Vores
mål med dette samarbejde er
at skabe en lysere fremtid for
disse unge drenge og samtidig
åbne deres øjne op for vores
branche. FUT er med i dette
projekt for hele branchens vegne. Det er vigtigt, at vi fanger
nye unge menneskers interesse, så de ser, hvilke unikke jobmuligheder, der er i branchen.
Derfor vil FUT under de 16
ugers projektforløb møde op til
de fælles arrangementer, dels
for at fortælle og skabe fokus
på vores branche, men også for
at støtte op omkring disse drenge. Efter projektets afsluttede
cykelløb, vil der være mange

topmotiverede drenge, som enten vil have brug for et praktikforløb, elevplads, fritidsjob
eller blot et virksomhedsbesøg.
Derfor håber FUT, at vores
mange erhvervsmedlemmer vil
støtte op om vores samarbejde
og måske have muligheden for
at hjælpe en del af disse seje
drenge videre i deres udvikling,
uddannelse, karriere og liv.
Samtidig skal de da se, hvilken
fantastisk branche vi er i.
Har du yderlige spørgsmål
angående Løkke Fonden, kan
du skrive til Michelle Olsen på:
mio@fut.dk.

Hjælp os med at
sprede budskabet!
21

Palsgaard Spær den 27. oktober 2016
Torsdag den 27. oktober var vi 22 Futter,
som var samlet til en spændende aften hos
Palsgaard Spær. 18 af deltagerne var elever
fra Odder Fagskole.

grundig gennemgang af hele
produktionen.
Vi var heldige at kunne se,
hvordan spærene bliver til.
Bagefter byttede vi, så det andet
hold kunne se produktionen.
Fra FUT’s side var det dejligt
at se så mange spørgelystne og
nysgerrige deltagere, der var
blandt de unge Futter. Vi gik
alle den dag hjem med en fornemmelse af, at vi havde lært
noget nyt, som kun er med til at
styrke os i branchen og hjælpe
vores kommende kunder endnu bedre med alt vores nye viden. At vi i FUT kan være med
til at føje mere faglig viden til
vores medlemmer er netop
derfor, vi støtter så meget op
om disse arrangementer, som
vores erhvervsmedlemmer er
så gode og ﬂittige til at tilbyde.

Kristian Klitgaard til venstre og
Ronni Morel til højre.

Vi siger derfor mange tak for
et rigtig godt arrangement med
et spændende fabriksbesøg.
Ikke mindst en stor tak til Kristian Klitgaard og Ronni Morel,
som har stået for arrangementet og deres gode gennemgang.
Jeg ser frem til ﬂere af denne
type arrangementer.
■

Kristian Klitgaard underviser.

Kristian og Ronni, som begge
er ansat hos Palsgaard, startede
med at fortælle historien om
Palsgaard Spær, hvordan de er
blevet til, og hvor deres virksomhed er på vej hen i fremtiden. Palsgaard havde sørget
for lækre sandwich og lidt til
ganen.
Efter den gode præsentation
blev vi alle delt op i 2 grupper,

hvoraf det ene hold blev tilbage
i kantinen. Her blev gruppen
undervist i alt, hvad der er at
vide om spær. Kristian, som
stod for undervisningen, gav
os også en god gennemgang
af vægrammer. Alt imens det
første hold blev undervist, var
det andet hold en tur i produktionen. Her gik Ronni rundt
sammen med holdet og gav en

Race Hall - Aarhus den 1. februar 2017
I traditionens tro var FUT igen
samlet med eleverne fra Odder
Fagskole til den årlige Go-kart
race aften i Race Hall, Aarhus.
I år havde vi 34 ellevilde elever
sammen med deres faglærer
Claus Christensen med ude at
køre race på den store bane
hos Race Hall. Der var kamp
til stregen, lige til allersidste
minut. Alle var sultne for at
vinde titlen som aftenens vinder. Selvom alle på aftenen var
modstandere, bød aftenen også
på mange gode snakke.
For at alle nye, som øvede,
havde mulighed for at være med,
startede aftenen med en halv times træning, hvorefter den store
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race gik i gang. Der blev brugt
mange knep med indenom overhalinger og en masse skubben til

hinanden for at få den eftertragtede titel med hjem.
Efter det rene formel 1, så var

det tid til at overække præmien
til 1. pladsen, som gik til Stefan
Svejstrup, som til dagligt sidder
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Foran OBI, et stort Byggecenter i Stuttgart.

Studietur med
FUT til Stuttgart
Vi har været afsted på studietur med FUT.
Dette var vores første ﬂerdagstur.
Af Sandra Tock Jensen,
XL-Byg Bjergmark &
Tine Sølvsten Theisen,
XL-Byg Måløv
Vi var afsted i 4 dage med et meget stramt program, hvor vi oplevede en hel masse.
Vi startede på Odder Handelsfagskole med en masse ryst-sammen opgaver, som vi skulle løse
i grupper på tværs af byggemarkedskæderne, da vi både var elever fra XL-Byg, Fog og Davidsen.

Om aftenen på skolen havde
FUT arrangeret Weber aften, hvor
vi var testpersoner på Webers grill
arrangement med juletema, hvor
vi skulle lave julemad sammen.
Dette var første gang, de skulle
afprøve det, og vi kan kun sige, at
det var et vellykket arrangement.
Om natten skulle vi så afsted til
Tyskland, med bus og ﬂy, som tog
en del timer, men dette betød jo
så også, at vi kunne sove på vejen.
Onsdag formiddag ankom vi
til Stuttgart og blev transporteret

direkte ud til Metabo fabrikken.
Selvom det var hårdt, var det det
hele værd, for oplevelsen var noget for sig. Her ﬁk vi undervisning,
hands on og var rundt på fabrikken for at se, hvordan maskinerne bliver til. En utrolig spændende oplevelse, fordi vi ﬁk et indblik
i, hvor mange procedurer en boremaskine egentlig skal igennem,
før vi får dem ud i butikkerne.
Inden vi så skulle ud og spise
om aftenen, ﬁk vi lidt fritid til at
besøge Outlet-City Metzingen,
hvor der blev storshoppet sko, tøj
og tilbehør.
Torsdag morgen var vi ude og
se 2 store tyske byggemarkeder
OBI og Hornbach, da vi havde
fået til opgave at lave en opgave
omkring udstilling og placering i
forretningen.
Så blev det tid til, at vi skulle
afsted til det store Mercedes Benz
Museum, en oplevelse vi alle synes var vildt spændende.
Inden rundturen gik i gang,
skulle vi selvfølgelig spise i muse-

ets højt eftertragtede restaurant,
hvor vi ﬁk 3 fantastiske retter.
Så med fyldte maver kunne
vi nu begive os ud på en meget
spændende og yderst fascinerende rundtur, som både bød på
nye og gamle biler samt lastbiler,
racerbiler, motorcykler og både.
Efter denne super fede oplevelse på Mercedes Benz Museum tog vi tilbage til hotellet,
inden vi skulle ud og spise.
Det kom til at foregå på en restaurant i en bygning, som var lavet om fra et gammelt slagteri til
en hyggelig restaurant, der bød
på tyske retter. Noget mad blev
spist, og nogle øl blev bællet, og
så gik turen ellers tilbage til hotellet igen, fordi vi skulle tidligt
op dagen efter, så vi kunne komme hjem til Danmark igen.
Vi takker mange gange FUT og
Metabo for en helt fantastisk og
forrygende tur, som vi ikke ville
have været foruden.
■

Fællesbillede fra besøget på Metabo fabrikken.

i XL-Byg Vejle. Stærkt efterfulgt
af 2. pladsen, som gik til faglærer Claus Christensen, som efterhånden har mange års erfaring på racebanen. Til sidst gik
3. pladsen til Rasmus Svendsen,
som til dagligt er elev hos XLByg Elling Tømmerhandel.
Efter præmieoverrækkelsen
var FUT vært for saftige burgere og noget koldt at drikke til de
dygtige kørere.
Vi fra FUT vil derfor gerne
sige tak til de mange deltagere
for at støtte op om vores sociale
arrangement, og vi ser frem til
mange ﬂere oplevelser sammen
med fremtidens ansatte i branchen.
Med venlig hilsen

Rene & Niels J
Nr. 1 · 2017

Nr. 1 Stefan Svejstrup – XL-Byg Vejle. Nr. 2 Claus Christensen – Faglærer. Nr.
3 Rasmus Svendsen – XL-Byg Elling. Efter finalen blev der overrakt en præmie
til nr. 1.
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Breaking News..!
...er blevet sådan et godt udtryk, og det vil vi vælge at bruge omkring
dette opslag. Det er med stor fornøjelse, at vi allerede nu kan fortælle,
at årets generalforsamling kommer til at finde sted i Aarhus-området,
nærmere betegnet Skåde Bakker.
Det er med stor glæde for os, at Handelsfagskolen i Odder har sagt ja til
at være vært ved årets generalforsamling lørdag den 4. november 2017.

Studietur 2017
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I kommer til at læse meget mere om dette i de kommende FUT blade.
Men sæt allerede nu kryds ved datoen og glæd dig til en spændende dag.

I år har alle trælastelever fra Mommark & Odder på
1. og 2. årgang mulighed for at komme på studietur med FUT.
Turen vil ﬁnde sted i uge 41,
2017. FUT bestyrelsen er netop
i gang med at planlægge, hvor
turen skal gå hen i år. Derfor vil
alle detaljer og program for den
kommende studietur være i
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FUT blad nr. 2, som udkommer
i slutningen af maj 2017.
Men spørg allerede nu den
uddannelsesansvarlige, om du
kan komme med og så få sat
■
kryds i kalenderen.

Vi glæder os meget
til at kunne løfte
sløret for jer.
Nr. 1 · 2017

