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”Velkommen til det nye FUT”,
valgte vores tidligere formand
så ﬁnt at skrive i sidste års første FUT blad. Det er nu et år
siden, vi gav FUT en makeover.
Jeg vil mene, at det var det, der
gav FUT ekstra energi i 2017.

uren til Israel, som blev udarbejdet i samarbejde med Plastmo.
Vi skal selvfølgelig også på ture
igen i år. Derfor er vi i bestyrelsen allerede godt i gang med
at planlægge årets første medlemstur.

2017 har været et år, vi vil se
tilbage på med meget positive øjne. Vi ﬁk endelig hul på
vores medlemsture, hvilket
gav os tre udlandsture med
alt udsolgt. Vi var i Polen, Belgien og sidst men ikke mindst,
Israel. Vi er med armene over
hovedet stolte af, at vi i 2017
ﬁk vendt tilmeldingen af turene. Du kan blandt andet læse
om studieturen til Belgien og t

På generalforsamlingen sagde
vi et trist farvel til Jim, som
havde siddet sin fulde periode
ud i bestyrelsen, hvor de sidste
to år var som formand. Jim
har i sine ﬁre år i bestyrelsen
gjort et kæmpe stykke arbejde,
som det bliver en hård opgave
for den nye bestyrelse at gøre
kunsten efter. Jeg vil gerne

takke Jim for den store indsats
og altid gode humør. Jim kan
roligt se tilbage og være stolt
af sin periode i FUT. Et varmt
velkommen til Bo Louring og
Daniel Green Larsen, som
begge blev valgt ind. Vi er nu
en talstærk bestyrelse på seks
mand, som alle er klar til at
skabe et godt og spændende
år for alle jer medlemmer.
Vi har stadig store udfordringer med nedgangen af medlemmer. Hvordan formår vi at
knække koden? Det er årets
vigtigste opgave at ﬁnde svaret på. Vores mission har alle
årene været at være det foretrukne netværk i vores unikke

Hvorfor skal jeg være
medlem af FUT?
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branche. Det vil vi fortsat være
ved at skabe værdier for vores
medlemmer. Men vi har brug
for jeres stemme i branchen,
jeres meninger og tilbagemeldinger. Vi kan ikke alene klare
opgaven. Vi har brug for, at alle
medlemmer hjælper os med at
videreudvikle FUT. Gøre FUT
til en endnu større spiller i
branchen. Derfor spørger vi
her i hvert blad, hvad I har lyst
til, at FUT skal fokusere på.
Et nyt samarbejde med Borg &
Bigum Danmark er et af de nye
tiltag, vi gjorde os i det foregående år. Du kan læse meget
mere om de mange fordele ved
samarbejdet inde i bladet.

Det er et nyt år, og hvad betyder så det? Hvad skal der ske i
2018 i FUT? Vi vil som sidste år
lave to medlemsture, en i det
kommende forår og en til efteråret. Derudover som noget
nyt skal vi også have dobbelt
op på elevturene. Som noget
nyt skal der arrangeres en
trælast- og en byggemarkedstur, hvor de to fagskoler på
skift er medarrangør af turene.
Det betyder altså, at vi i år bestræber os efter, at arrangere
hele ﬁre udlandsture for jer.
Eventaftener er også noget nyt,
vi skal prøve i 2018. Med nye
kræfter og ideer fra vores nye
bestyrelsesmedlemmer vil der

blive arrangeret eventaftener
med blandt andet LinkedIn
eksperter, Google eksperter,
Netværksgrupper, Stresskonsulenter og meget mere.
Som altid vil vi løbende lægge
opslag på fut.dk og vores sociale medier, så hvis du ikke allerede følger os på Facebook og
LinkedIn, så er det på tide at
gøre det NU!

Michelle Olsen
Formand

Eventaften med FUT
Vær med til at
kickstarte vores
nye initiativ:
Eventaftener.
Første gang torsdag den 12. april
om LinkedIn
Som noget helt nyt vil vi i FUT
arrangere nogle eventaftener/
netværksmøder, hvor du som
medlem får mulighed for at
deltage i nogle relevante og
spændende kurser, foredrag og
oplæg. Samtidig er der mulighed for en hyggelig aften med
andre fra branchen, en bid mad
og noget drikkelse.
Vi kickstarter dette nye initiativ med et besøg hos Plastmo
A/S i Ringsted. Her vil Jesper
Dalhus, som har ﬁrmaet Jemac, der beskæftiger sig med
salgscoaching,
rekruttering,
personlig udvikling m.m., holde
foredrag omkring LinkedIn og
forhåbentligt komme med en
masse pointers til, hvordan du
optimerer din proﬁl og generelt
benytter dig af LinkedIn.
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Jesper Dalhus fra firmaet
Jemac kommer og giver
tips om LinkedIn.

ig nu!
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Vi er sikre på, at Jesper kan
komme med værktøjer, der vil
hjælpe netop dig i dit professionelle netværk.
Arrangementet er gratis for
FUT medlemmer – men der er
pladsbegrænsning på 30 personer, derfor er det først til mølle
princip.
Reserver din plads allerede i
dag, kontakt Daniel Green Larsen på dgl@fut.dk.
Vi glæder os til at se jer til
en hyggelig og lærerig aften.

Aftenens program
Kl. 17:30

Ankomst med sandwich, øl og vand

Kl. 18:30

Oplæg fra Plastmo

Kl. 19:00

Fordrag om LinkedIn ved Jesper Dalhus

Kl. 21:00

Tak for i aften

Tid og sted

Tilmelding

Torsdag den 12. april, kl. 17.30-21
Platsmo A/S
Odinsvej 9-11
4100 Ringsted

Senest 1. april
til Daniel Green
Larsen på
dgl@fut.dk
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Trælasthandler af blodet

- Som leder skal man kunne læse sine medarbejdere, man får aldrig hele pakken. Så kunsten er at give hver enkelt frirum til det de er gode til og kunne sætte et
team, der supplerer hinanden godt, fortæller Knud Skou.

62-årige Knud Skou er født og har levet hele sit liv i en tømmerhandel, så han har set
rigtig meget træ – men også båret værdier videre om at medarbejdere skal behandles
som en del af familien og have frirum til at være dem, de er
Tekst og foto:
Johannes H. Nørgård
- Først når du kender fortiden,
kan du forstå nutiden og forme din fremtid, sagde en klog
fransk forfatterinde engang.
Og det skal der nok være en
hel del om, også når det gælder
forståelsen af, hvor og hvorfor
byggemarkedsbranchen er, som
den er i dag.
Den forståelse kræver naturligvis et dyk ned i den store
historiebog, og et af de bedste steder at sætte ﬁngeren er
utvivlsomt i Juelsminde Trælasthandel A/S, der med det
brusende hav på tre sider har
reddet op og ned på bølgerne
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uden at gå ned i imponerende 110 år. Eller som det bliver
beskrevet af brødrene Knud og
Erik Skou i forordet til 100 års
jubilæumsbogen: ’Men trods
kriserne, sikke et liv af håndværkere, landmænd, sommerhusgæster, husejere, medarbejdere, skibe, jernbanevogne,
hestevogne, håndværkerbiler,
trailere, store lastvognstrækkere og hele tiden: Duften af
træ – og indimellem trods alt
velstand’.

Trælasthandleren
var kongen
62-årige Knud Skou fortæller,
at han ligesom sin ﬁre år ældre
storebror og søsteren er født i

tømmerhandlen, familien overtog i 1949. Det var dengang
den hed Juelsminde Trælast &
Kulimport. En typisk landtømmerhandel med kul og koks og
et skib, der kom ind om sommeren med træ, der skulle række hele det næste år. Her lærte
han både at gå og har leget.
For efter lukketid ﬁk alle byens
børn lov at komme og lege dåseskjul og gemmeleg i tømmerhandlen.
- Det var dengang, der var tre
konger i byen: Teglværkskongen, rutebilsejeren og trælasthandleren. Vi mærkede nok, at
vi var noget særligt, og andre i
byen har nok betragtet os som
lidt ﬁne. Men der var ikke so-

ciale skel på den måde. Vi legede med alle og var ret tidligt
spejdere, hvor alle sammen var
lige.
At trælasthandleren blev opfattet som en konge i byen var
heller ikke ufortjent. Ser man i
de historiske skrifter, har trælasthandleren i Juelsminde gennem alle årene haft afgørende
indﬂydelse på, at byen voksede
sig til en driftig stations- og
havneby. Faktisk helt fra start,
hvor det var trælasthandleren,
der sikrede, at byen blev kloakeret efter en alvorlig tyfus-epidemi.
Men det havde også sine bagsider, husker Knud Skou. Selv
om det var en tryg barndom
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med natur, strand og masser
af børn, hvor forældrene trods
travlhed altid var i nærheden.
- Vi var jo også en del af et
familieprojekt, hvor vi helt fra
barnsben blev inddraget i forretningen. Det betød desværre
også, at vi ved middagsbordet
overværede min mors og fars
skænderier om nogle for store
kreditter til kunderne. Her ﬁk
vi jo i en ret tidlig alder indsigt i
hvem på egnen, der kunne betale og ikke betale. Det er nok
forklaringen på, at jeg som det
eneste aldrig har beskæftiget
mig med debitorbogholderi.
For de bekymringer, og hvem,
der skal lukkes for, har aldrig
været min stærke side, siger
Knud Skou og ler.
Med til den historie hører
også, at faren Uffe Skou, der
var den første til at forhandle
spånplader i Jylland, ud over at
være visionær var en gemytlig
mand med sans for faglighed og
kundepleje, men altså også lige
lovlig tillidsfuld og venlig, når
det kom til at give folk kredit.
Mens ’Fru Skou’ var den
skrappe
forretningskvinde,
der skulle sikre, at det ikke løb
løbsk. Hun var dog ikke skrappere end, at hun på den anden
side også sørgede for, at den
første grundlægger af trælasten
Hans Christjansen ﬁk både gratis husly i trælasten og et dagligt måltid mad, da han ikke
selv havde midler til livets opretholdelse.

Det er gået op og ned og der har været frygteligt stille vintre, men også succeser som byggemarkedet i Hedensted, der
hurtigt voksede sig til den største butik.

Samtidig har det altid ligget
i kortene, at brødrene på et
tidspunkt skulle overtage familieforetagendet. Men først ville
Knud Skou ud og stå på egne
ben for at ruste sig til opgaven.
Tog en studentereksamen på
Aabenraa Statsskole og læste
videre som konstruktør inden
for byggeriet i Aarhus. Her
lærte han tegningsforståelse,
tømrer- og murerarbejde, der
kunne bruges i rådgivningen i
tømmerhandlen.
Det var også i Aarhus, han
prøvede sig selv af i den hæderkronede konsul-tømmerhandel
Barnows, hvor han hurtigt blev
både ekspeditionsleder, disponent og tillidsmand.
- Selv om arbejdet i en by-

tømmerhandel ikke var så
forskelligt fra en landtømmerhandel, var det sundt og spændende at være et større sted.
Her var nogle rigtigt dygtige
folk, som jeg lærte en masse af.
De der gamle Barnowfolk har
jo altid været noget ganske særligt i branchen. Lidt som Mærsk
har været for skibsfarten, siger
han og fortsætter med et grin:
- Men tiden var også en helt
anden. Man var meget skarpt
adskilt; hvem der var lagerfolk,
ekspeditionsfolk og de ﬁne på
hovedkontoret. Det var faktisk
først i starten af 80’erne, man
gik over til at holde en julefrokost, hvor alle var med. Og jeg
kan huske vantroen hos den
gamle Barnow, da han spurgte:

Tror De nu lagerfolkene har tøj
til det her?

To konger i et slot
Lang tid inden og faktisk allerede da Knud Skou lige var blevet
student, var livets alvor allerede
begyndt at presse sig på. Deres far døde af en uforklarlig
blodsygdom i julen 1975 i en alder af kun 61 år. Hans storebror
Erik var ikke færdig med at læse
ingeniør, og han selv var ikke
en gang begyndt. Men mens
moren gerne ville fortsætte
trælasten, for det var hendes
hverdag og levebrød. Brødrene hjalp til på skift indtil først
Erik kom fast hjem i 1978, og
fortsættes næste side

På egne ben
Som barn af en trælasthandler
var det også en selvfølge, at børnene skulle hjælpe til, når de
kunne. Det var lige fra at sætte
frimærker på regninger, pakke
bil, eller når der skulle sorteres
træ.
- Der blev ikke gjort forskel,
vi blev behandlet som alle andre på tømmerpladsen og ind
i mellem lidt skrappere, for vi
måtte uanset tidspunkt blive
ved, indtil arbejdet var færdigt.
Til gengæld tjente vi også altid
gode lommepenge også senere,
når vi var hjemme i sommerferien.
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Som trælast i et lille samfund er det vigtigt at være aktiv og synlig i lokalsamfundet, og i 2015 blev Knud Skou kåret
som årets borger i Juelsminde. (Foto fra trælastens Facebookside)
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fortsat fra side 5
siden fulgte Knud med i 1988.
De havde på det tidspunkt i
ﬂere år haft trælasten som et
aktieselskab, hvor moren var
hovedaktionær. Men det var et
skelsættende tidspunkt, for det
gik ikke bedre end godt, og slet
ikke godt nok til at to familier
kunne leve af tømmerhandlen.
Så enten skulle de sælge eller
udvide.
- Jeg ville gerne give det en
chance. Det trak i mig efter at
blive selvstændig og selv kunne
bestemme sin hverdag, og så
var der på det tidspunkt også
vækst i samfundet, så det så
ikke umuligt ud.
Men så var i to konger i et slot?
- Vi har aldrig haft noget
skænderi, hvad det angår. Det
har faldet helt naturlig, at min
bror tog sig af det med it, administration og procedurer.
Mens jeg tog mig af det mere
udadvendte med personale og
salg. Og jeg har altid været tryg
ved det, han tog på sine skuldre
også i forhold til bank og kreditter. Og jeg har omvendt altid
fået luft til at sælge varer og
prøve nye ting af.
Og makkerskabet gik godt,
rigtig godt. Tidligt så de, at de
skulle ind i landet og udså sig
Hedensted, hvor motorvejen
E45 var ved at blive færdig. Her
byggede de et byggemarked op
fra bunden, der siden voksede sig større og større. De opkøbte også andre og nåede på
et tidspunkt op på at have ni
tømmerhandler med cirka 200
medarbejdere i alt. Ved siden af
oprettede de små byggeselskaber for at sætte skub i byggeriet
og nåede på et tidspunkt op på
at have otte ejendomsselskaber og byggevirksomheder. En
vækststrategi, der lykkedes og
førte til, at familien Skou i jubilæumsåret nåede op på en
årlig omsætning på lige under
en halv milliard kroner.

En god leder giver
medarbejderne plads
Trods den kraftige vækst i ﬁrmaet har brødrene ikke slækket
på de gamle værdier fra barndommens trælast. Medarbejderne har skullet føle sig som
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- Da drengene efter 100 km cyklede ind i byen og så deres forældre og publikum stå og klappe, var de stolte og jeg fik
sgu tårer i øjnene, fortæller Knud Skou, der gerne vil lægge endnu flere kræfter i Løkkefonden for at give drenge, der
har haft det svært nogle succesoplevelser.

en del af familien, og man tager
fat, der hvor det behøves.
- Det hænger helt sikkert
sammen med min opvækst,
om at en tømmerhandel ikke
er noget, man kan klare alene.
Det er et fælles projekt, og jeg
er ofte den, der er gået forrest.
Når det har knebet med at få
noget lavet, har jeg sgu’ selv lavet det. Det kunne være en bil,
der skulle pakkes om aftenen,
eller noget træ, der ikke var sat
på plads, så gik jeg selv ud og
satte det på plads i stedet for
at surmule. Og så går der som
regel ikke ret lang tid, før der
kommer en og hjælper, siger
Knud Skou og fortsætter:
- Jeg er ikke typen, der skælder og smælder. Jeg vil hellere
være en god rollemodel. Fx har
jeg taget min tørn med både
lørdags- og søndagsvagter, og
så var der aldrig medarbejdere,
der brokkede sig, når de skulle
– for det gjorde mester selv. Det
er mit indtryk, at medarbejderne også altid har været trygge
ved at gå til mig eller min bror,
også hvis de har haft problemer
af mere privat karakter.
Hvad er en god leder?
- Som leder skal man kunne læse sine medarbejdere,
man får aldrig hele pakken. Så
kunsten er at give hver enkelt
frirum til det, de er gode til og
kunne sætte et team, der supplerer hinanden godt. Har du
en god sælger, har han måske
brug for lidt backup af en, der
holder styr på tingene og sikrer

sig, at vi også tjener på varerne,
siger Knud Skou og uddyber:
- Alle skal også vide, at de
er lige vigtige. En chauffør er
en ligeså uundværlig brik som
en god sælger – og så skal du
vise dem tillid og give dem luft
til at være dem, de er. Vi har
gennem årene givet arbejde til
mange skæve eksistenser. For
eksempel sådanne nogle som
min bror og mig, siger han med
et grin.

Et godt netværk
er guld værd
Samtidig opfordrer han unge
i branchen til at netværke på
livet løs også uden for arbejdstid fx få skabt nogle gode relationer til kunder. Eller gennem
FUT, som hans far var med til
at starte i 50’erne, og hvor han
selv har været på nogle fantastiske ture.
- Jeg har altid opfordret vores elever til at blive medlem af
FUT, og at de skulle tage med
på elevturene. Nogle synes
måske, at behovet er mindre i
dag, fordi de store kæder selv
har deres egne arrangementer
og klubber. Men der er jeg ikke
enig. Det er en god måde at opleve branchen bredere på, når
du træder ud af egne rækker
og møder kolleger og leverandører. Det skaber jo et netværk
uden for ens egen inderkreds,
der kan komme en til gode.
For det er jo ikke sikkert, man
vil arbejde i den samme kæde
resten af livet.

Og ligesom forgængerne i
trælasten netværkede på livet
løs og var med i alt fra sogneråd, til grundejerforeninger,
havnebestyrelsen, bestyrelsen
for kysthospitalet, Juelsmindebanen, menighedsråd osv., har
engagementet i lokalsamfundet
altid været en vigtig del af jobbet for Knud Skou:
- Det er vigtigt at være til
stede og aktiv. Uanset om det
er erhvervsklubber, handelsstandsforeninger, støtte til
idrætsforeninger eller lokale
havnefester, så bliver man husket, når der skal handles. Vi
har også haft rigtig mange lokale, der har haft fritidsarbejde
efter skoletid, som senere i livet
enten bliver gode kunder eller
kommer ind i branchen.

Om at give noget igen
Man skal heller ikke være bange
for at give noget igen som trælasthandler. Som da Knud Skou
for nogle år tilbage gik sammen
med to andre erhvervsfolk for
at redde byens nedslidte og
lukningstruede hotel Juelsminde Strand. Det førte til, at byens
borgere og virksomheder ﬁk
samlet 12,6 millioner sammen
til renoveringen.
Og hotellet kører i bedste velgående i dag, får topkarakter af
Tripadvisor og har i øvrigt tjenereleven Christina, der netop
er blevet kåret som Danmarks
bedste tjenerelev ved DM i
Skills. Eller da han gik ind i
arbejdet med Løkkefonden, og
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sammen med en kammerat ﬁk
samlet 12 lokale unge, der var
med blandt de 70 unge, der
først gennemførte et 16 ugers
udviklingsforløb, som sluttede
af med et 600 km langt etapeløb sidste sommer, og hvor en
af etaperne sluttede og startede
i Juelsminde.
- Det er jo alle sammen drenge, som kun har mødt nederlag
på nederlag i folkeskolen, og
som derfor aldrig er kommet
videre. Hvor fonden så går ind
og giver dem nyt mod på livet,
giver dem selvværd, lærer dem
om at styrke hinanden gennem
fællesskab, skaber kontakter
og muligheder i virksomheder
og udfordrer dem fysisk med
et cykelløb, så de får nogle succesoplevelser, som de aldrig før
har haft, siger Knud Skou og
fortæller, at både arbejdet med
holdet og arrangementet var et
kæmpearbejde, men også en
oplevelse af for alvor at gøre en
forskel.
- At se hvor stolte de drenge
var, da de efter en etape på 100
km cyklede igennem Juelsmin-

- I vores og andre trælaster er der
som regel altid godt humør, en
masse sjov og ballade og der bliver
ofte grinet rigtig meget. Det kommer
jeg til at savne, siger Knud Skou.

de i deres ﬂotte cykeltøj og så
deres forældre og publikum stå
og klappe, der ﬁk jeg sgu’ tårer
i øjnene.
De 11 ud af de 12 lokale unge
har i øvrigt efterfølgende alle
fået enten en læreplads eller er
kommet i gang med en uddannelse.

Volvo, og vi kan gå vores pensionsalder trykt i møde, siger
han med et grin og bliver atter
alvorlig:
- Det er selvfølgelig med en
stor glæde og lettelse over at
aﬂevere det hele med god samvittighed og på betingelser, der
sikrer medarbejderne. Og selv
om både Erik og jeg fortsætter
som ansatte et stykke tid, går
der selvfølgelig mange tanker
igennem ens hoved. Alle de
gode oplevelser, jeg har haft
med medarbejdere, leverandører og kunder. Hold op jeg kommer til at savne det at møde på
arbejde, hvor ens medarbejdere siger godmorgen med et
glad smil og hele ånden, der
er i en tømmerhandel. Der er
som regel altid godt humør, en
masse sjov og ballade, og hvis
du lægger mærke til det, bliver
der ofte grinet rigtig meget i en
tømmerhandel.

Salget og om
at give slip
Livet som trælasthandler har
selvfølgelig ikke altid været
sjovt. Langt fra. Der har været frygteligt stille vintre, hvor
brødrene måtte fyre folk og
klare arbejdet selv. Og 2008 var
rigtig slem, der mærkede de,
hvor sårbar man er som trælast i et lille samfund. Næsten
inden for en uge faldt omsætningen med 40 procent, og den
kom ikke igen. Men de ﬁk rettet
skuden op ved at sælge tre forretninger fra.
Men alt har en ende, Erik
Skou er fyldt 67 år, og sidste
år valgte brødrene at sælge de
seks butikker. Knud Skous søn
Mikkel havde været på tale,

men han har slået solide rødder på Sjælland med kone og
børn, hvor de begge har et godt
arbejde, og så er det ikke sådan
lige at rykke op. I stedet bliver
det to lokale, der kommer til
at drive deres livsværk videre
med de samme medarbejdere
og nye visioner for fremtiden.
Prisen må han dog ikke afsløre
efter aftale med køberen.
- Jeg kan sige det sådan. Jeg
får ikke råd til at køre i en Ferrari, men jeg har da købt en ny
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BYGGERI´18 app
Messens digitale katalog!
Opdateres løbende med sidste nyt og
information om udstillerne

Har du lyst til at fylde hovedet med ny viden og
inspiration til dine næste projekter? Vil du tale nye
produkter og løsninger direkte med
leverandørerne ? Og vil du se de nyeste tendenser
inden for bæredygtigt byggeri?
Så kig indenfor, når BYGGERI´18 slår dørene op!

Registrer
dig her

ARRANGØR:
DANSKE BYGGECENTRE, TLF.: 45 80 78 77, INFO@BYGGERIMESSEN.DK
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Medlemstur med
FUT og Profile

Tilmeld d
ig nu!
– kun 30
pladser

Sæt tre dage i maj af til årets medlemstur, som går med Proﬁle til
Nibra tegltagstensværk i Magdeburg, Tyskland
Sidste års medlemstur til Polen
og Rationels fabrik var en kæmpe succes, og kun positive tilbagemeldinger er landet hos FUTs
bestyrelse og hos Rationel.
Vi gentager derfor forhåbentligt succesen i år, når vi inviterer jer en tur med til Tyskland.
Vi skal i samarbejde med
Proﬁle ned og besøge Nibra
tegltagstensværk i Magdeburg,
og der er garanti for en masse
spændende indsigt i, hvordan
sådan en fabrik fungerer.
Udover en spændende dag
på fabrikken byder denne tur

på masse socialt samvær og
mulighed for networking med
en masse andre medlemmer.
Der bliver masser af tid til at
udforske Magdeburg på egen
hånd, og da vi ﬂyver hjem fra
Berlin, byder hjemrejsedagen
på en hel eftermiddag i Berlin,
som kan bruges på lige det, du
har lyst til.
Vi glæder os til at se dig!

Praktisk info
Medlemspris: 999,- kr. pr.
person.
Begrænset antal pladser
– tilmeld dig nu – KUN 30
PLADSER!
Tilmeldingsfrist: 1. april.
Tilmelding til Christian Lyng
på chl@fut.dk eller 27 78 12
27.

Foreløbigt program

8

- kr.
Kun 999,
n
pr. perso

Onsdag den 16. maj

Torsdag den 17. maj

Fredag den 18. maj

• Tidlig afrejse fra CPH Airport.
• Vi lander i Berlin og kører i bus til
Magdeburg (ca. 2 timer).
• Frokost og eftermiddag i Magdeburg
på egen hånd.
• Proﬁle og Nibra er vært ved aftensmaden.

• Morgenmad på hotellet
• Fabriksbesøg/undervisning/foredrag
hos Nibra.
• Frokost på fabrikken.
• Efter frokost sluttes af på fabrikken,
og vi vender tilbage mod hotellet.
• Hvad eftermiddagen og aftenen bringer er stadig under udarbejdelse.

• Vi kører til Berlin efter morgenmad
og udtjekning.
• Vi ankommer til Berlin ved middagstid, og herefter er folk fri til at benytte dagen, som de ønsker, inden
vi mødes i lufthavnen og ﬂyver mod
Danmark.
• Ca. kl. 21:00 – Ankomst til CPH Airport.
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Branchefrokosten 2018
26. maj er det igen tid til Branchefrokosten. I år på Café Petersborg
i Bredgade i København
Vi tager tilbage, til hvor det hele
startede i 2001, dengang kaldet
Veteranerne. Vi har ﬂere gange
i træk besøgt Grøften i Tivoli.
Men i år ønskede vi at skrue tiden tilbage til 2001, hvor vores
ﬁne klub startede. Derfor ﬁnder
Branchefrokosten i år sted på
Café Petersborg lørdag den 26.
maj kl. 13:00.
Branchefrokosten er kendt
for at samle erhvervsaktive,
pensionister og tidligere aktive medlemmer i vores unikke
branche. Her snakkes der om
gamle dage, og det er en unik
mulighed for at høre de mange historier fra branchen, samt
lære af de ”gamle” og kloge i
branchen.

Foto: Google

Praktiske informationer
Sted: Café Petersborg, Bredgade 76, 1260 København K
Arrangementet starter kl. 13:00.
Der serveres en yderst lækker frokostplatte.
Kuvertprisen er 250,- kr., som dækker frokosten.
Beløbet indbetales på konto i Nordea 2237 1519 394 665.
VIGTIGT: Husk at anføre navn på deltager!
Drikkevarer er for egen regning.
Du skal være tilmeldt for at kunne deltage. Tilmelding skal
ske til Marianne Mourtizen på tlf. 45 80 78 77 eller på mail
fut@fut.dk.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 4. maj.
Efter denne dato returneres indbetalte deltagergebyr ikke.

Rutevejledning
Tag toget til Østerport station
og derefter bus 1A med retning mod Hvidovre Hospital
et stop. Stå af ved Esplanaden.

62 friske branchefolk havde sat
hinanden i stævne til den sidste
Branchefrokosten i maj 2016 i
Grøften i Tivoli.
Arrangementet er i år flyttet til
Café Petersborg, hvor det hele
startede tilbage i 2001.
Foto: Google
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FUT generalforsamling
hos Handelsfagskolen
Lørdag den 4. november 2017 var godt 70 FUT medlemmer,
fagprøvenominerede og deres familier mødt op til årets
generalforsamling
Af Daniel Green Larsen
I år fandt generalforsamlingen
sted hos Handelsfagskolen ved
Skåde lidt uden for Århus, hvor
dagen startede med en morgenbuffet og kaffe.
Første punkt på programmet
var valg af dirigent, og valget
faldt på Pia Marlo, som er direktør hos Handelsfagskolen.
Pia havde et spændende indlæg, som handlede om Handelsfagskolen og deres kursusog konferencecenter.
Efterfølgende var der mulighed for, at de fremmødte
kunne tage et kig på de forskellige klasselokaler, så man
ﬁk et større indblik i, hvordan
skolen fungerer og hvordan,
der undervises. Det var muligt
at besøge forskellige stationer
og derved se hvilke elever, der
uddannes på skolen.
Selve generalforsamlingen
startede med formandens beretning, hvor den afgående

formand Jim fortalte om de
forskellige tiltag og arrangementer, der har været i løbet af
året. Der har bl.a. været en tur
til Polen for at besøge Rationels
vinduesfabrik og en tur med
Plastmo til Israel. Begge ture

har der været stor interesse
for, og begge ture blev hurtigt
udsolgt. Det var en sand fornøjelse at se den store opbakning
omkring FUT arrangementer i
2017, det er vi meget glade og
stolte over.

Regnskabet blev efterfølgende fremlagt af René, som viste
et underskud på -417.316 kr.
trods et forventet underskud på
-595.000 kr., hvilket ingen havde nogen indvendinger imod.
Bestyrelsen havde i løbet af
året søgt nye bestyrelsesmedlemmer, og her stillede Bo
Louring fra Kjellerup A/S og
Daniel Green Larsen fra Rationel Vinduer A/S op, og begge
blev valgt ind i bestyrelsen med
klapsalve.
Derudover så havde Jim valgt
af gå af som formand, og næstformanden Michelle er nu blevet formand.

Foto: FUTs Facebookside.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
A/S Rold Skov Savværk

– PÅ DIN SIDE!
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Christian Lyng har nu posten
som næstformand, og René og
Niels Jørgen bibeholder deres
roller som hhv. kasserer og erhvervsklubansvarlig. Supplean-

ter blev ligeledes valgt ind, Jette
Duus fra Rias, Lee Wood fra
Stark Århus og Amanda Hegested fra Davidsen Venslev.
Søren Kroer fra Johannes Fog
og Søren Anthonsen fra Stark
blev genvalgt som revisorer.
Efter
generalforsamlingen
bød Handelsfagskolen på en
lækker frokost, og efterfølgende var der et oplæg fra Jens
Romundstad. De ﬂeste kender
ham måske bedre som Biker
Jens fra Robinson Ekspeditionen.
Jens er i dag salgsdirektør i
Fakta, og han fortalte om deres
store fokus på CSR området og
om, hvordan de ser muligheder
i de kompetencer, som ﬁndes

hos folk med fx autisme.
Jeg tror, jeg taler på de ﬂestes
vegne, når jeg siger, han var
rigtig inspirerende at høre på,
og jeg er overbevist om, at han

ﬁk sat mange tanker i gang hos
de fremmødte. Der ligger stort
potentiale i at tænke anderlefortsættes næste side

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

www.hjalmarwennerth.dk
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Fagprøveprisen 2017 for Byggemarked – Detailelever: Fra venstre:
andenprisen gik til Mette Nielsen (XL-Byg Hadsund, Vorupgruppen),
førsteprisen til Emil Staun Nielsen (Stark Assens) og tredjeprisen til Louise
Christiansen (Silvan Græsted).

Fagprøveprisen 2017 for Trælast/håndværkerbutik – Handelselever. Fra
venstre: Martin Dueholm Sørensen (nu Tømmegården Gjern), Natalie Milbo
(Fog Værebro) og Casper Riis (nu Bygma Risskov).

fortsat fra side 11

re og de nominerede. Det er i
sandhed inspirerende at se så
unge mennesker engageret i
deres arbejde og uddannelse.
Til afslutning blev blodbøgen
plantet ved Handelsfagskolen, der blev samtidig udråbt
et længe leve for den afgåen-

des ift. medarbejdere. Hvordan
dette kunne bruges i vores dagligdag ude i trælast- og byggemarkederne, er vi sikre på, er
tanker, der var oppe og vende i
folks hoveder på dagen.

Uddeling af
fagprøvepriser
Vanen tro skulle der også uddeles fagprøvepriser til hhv. trælast og byggemarkedseleverne.
De nominerede fremlagde
kort hver især deres fagprøve
over for de fremmødte FUT’ere
og de nomineredes familier.
Her ses en liste over de seks
prismodtagere:
Byggemarked
1. Emil Staun Nielsen, Stark Assens
Opgave: Ukurans

2. Mette Nielsen, XL-Byg Hadsund
Opgave: Fokus på indeklima
3. Louise Christiansen, Silvan
Græsted
Opgave: Kickstart havesæsonen

de formand og afsluttet med
klapsalver. En hyggelig dag med
socialt samvær, fagligt indhold
og god stemning lakkede mod
enden.
FUT takker alle, der tog sig
tid til at deltage på dagen, vi ser
frem til at se jer næste år.

Trælast
1. Natalie Milbo, FOG Værebro
Opgave: FOGpro
2. Martin Sørensen, Tømmergården Nykøbing Mors
Opgave: HKSdk
3. Casper Riis, Roslev Trælast
Opgave: Moelven boligakustik
Prismodtagerne blev belønnet
med hhv. 10.000 kr., 7.500 kr. og
5.000 kr. samt en stor klapsalve
fra salen.
Kæmpe tillykke til alle vinde-

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
®

A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886
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Generalforsamling 2017
– Formandens beretning

Aktiviteter
Året har budt på mange gode
oplevelser. Med rigtig mange
deltagere på de ﬂeste ture. Det
er virkelig en fornøjelse, at vi
ikke har skullet ud og prikke og
lokke, for at I har villet med på
ture.
Vi startede 2017 med en tur
sammen med eleverne fra handelsfagskolen. Den første af i alt
to gokartture til Racehall i År-

fra Odder og et par ekstra medlemmer, en aften der stod i
spærenes tegn.
Den årlige golf tur med
trætræf på golfbanen løb af stablen den 21. august, på Holbæk
golfbane.
Her i uge 41 var den årlige
elev/studietur valgfag for trælasteleverne. Turen gik til Bruxelles og på besøg hos Etax/
Ivarsson. Efter hvad jeg har
fået oplyst, har det virkelig været en spændende tur med et
stort fagligt indhold, men også
fortsættes næste side
hus, begge ture fuldt booket, og
efter hvad jeg har fået at vide,
så blev der virkelig kæmpet om
placeringerne.
I april gik turen til Polen, en
tur lavet i samarbejde med Rationel, hvor der blev besøgt en
vinduesfabrik, byen Gdansk og
et mindeværdigt besøg i Stutthof koncentrationslejr. Denne
tur blev hurtigt udsolgt, og vi
har som forening haft et godt
og stærkt samarbejde med Rationel om denne tur. Det vil vi
gerne sige tak for.
FUT og projekt Løkkefonden
- et projekt, der kom på banen

i samarbejde med Knud Skou.
Formålet skulle være, at vi som
brancheforening skulle vække
interessen for os hos de deltagende i Løkkefondens projekt.
Vi ﬁk Mads tilknyttet som vores
rytter, og det har været spændende at følge hele læringsprojektet.
Om vi har fået noget ud af
det, ja det er svært at sige, men
vi har været med, vi har prøvet
det af, og så må fremtiden vise,
om det er noget, vi kunne ﬁnde
på at gøre igen.
Besøg hos Palsgaard Spær, en
aften med en del trælastelever

Foto: FUTs Facebookside.

Et fantastisk FUT-år er løbet af
stablen, et år med væsentligt
færre og mindre udfordringer
end vi havde året før.
Vi sluttede sidste års generalforsamling hos Icopal med
at drage videre til en fantastisk
jubilæumsfest på nationalmuseet. En aften bestyrelsen
ser tilbage på med stor glæde.
Det var dejligt at se den store
opbakning fra jer medlemmer,
og det gjorde, at aftenen forløb
helt fantastisk, lækker mad,
gode omgivelser og efter min
egen vurdering en helt igennem vellykket aften.
På selve festaftenen udnævnte vi endnu et æresmedlem,
Povl Davidsen, og jeg tør godt
sige, at det kom i den grad meget bag på modtageren.

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372
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socialt en god tur med besøg i
Europa-Parlamentet.
I sidste uge gik turen til Israel.
Den kommer I til at høre mere
om næste år. Men en tur lavet
i samarbejde med Plastmo, og
den var en stor succes.
Eneste arrangement, vi har
måttet aﬂyse igen i år, er Trægulve og Golf hos Timberman.
Turen har nu været forsøgt
gennemført to gange, og begge
gange med begrænset deltagerlyst.
Vi har forsøgt at stable et hold
op i samarbejde med Mommark, grundlæggende ledelse,
men desværre heller ikke her
var der den store opbakning. Vi
lægger det ikke på hylden, men
forsøger at hente opbakningen
fra kæderne til denne uddan-

nelse. Med et meget lille tilskud
fra FUT og så ellers ved at søge
div. tilskud fra det offentlige til
hver enkelt elev kan uddannelsen være helt gratis, så det er
kun tiden, der skal dækkes af
virksomheden.
Vi har i det hele taget haft et
rigtig godt samarbejde med begge fagskolerne i år. Vi har haft

møder med begge skoler, og der
er lagt en plan for fremtiden
omkring
studieture/valgfag,
sådan at der hvert år kommer
en tur både til handelselever og
detailelever, som begge skoler
har sagt ja til at planlægge, og
det betyder, at næste år vil Odder planlægge detailturen og
Mommark handelselevturen.

Foto: FUTs Facebookside.

fortsat fra side 13

For at dette har kunnet lade sig
gøre, har vi været ude og søge
tilskud til at kunne afholde to
ture, og som det ser ud nu, har
vi fået tilsagn til dette. For at
det hele kan løbe rundt, er det
også besluttet, at det fremover
koster 500 kr. at deltage på studieturene, også her har vi fået
ok fra kæderne.
Medlemstallet er stadigt faldende. Pr. 31/8 er det på 792
medlemmer. I året har der været tilgang på 159 og afgang på
152. Tilgang og afgang er primært elever.
Erhvervsklubben har fået lidt
ﬂere medlemmer, så lige nu er
der 60. Vi har stadig plads til
ﬂere, og der arbejdes med ﬂere
muligheder for tættere samarbejde mellem FUT og erhvervsklubben.
FUT bladet har fået sin helt
store makeover, og vi er rigtig
glade for resultatet. Både ind-

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
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holdet og layoutet er der blevet
taget godt imod. Vi ville ændre
bladet til at indeholde historier
fra hverdagen, og det må vi da
bestemt sige, at det er lykkedes.
Vi fortsætter med serien fra frø
til hylde, og i 2017 har vi besøgt
Peter Jakobsen fra 10-4, Per
Andreasen fra FOG og senest
Mads Jørgensen fra Bauhaus.
Sidstnævnte har i øvrigt ikke
givet et personligt interview
i mange år, så det gør, at vi er
ekstra stolte over, at det lykkedes, men Mads er jo en gammel
FUT dreng, så måske var det
derfor.
Vi har også haft mange gode
og sjove artikler fra kæderne,
og det er netop her, at vi kan
gøre en forskel. Vi kommer ud
til alle butikker med historier
fra hverdagen, som forhåbentlig kan give inspiration til andre
om at lave arrangementer og

andet ude i butikkerne eller på
kædeplan.
Bestyrelsen stoppede samarbejdet med Kenneth Osbæck
lige i starten af 2017. Dette gjorde, at vi lavede en mindre rokade og Rene blev kasserer.

Bestyrelsen har arbejdet målrettet med de forskellige arrangementer, FUT bladet og ikke
mindst Facebook og FUT.dk. Vi
indgik et samarbejde med Odsgard, og det har vi været rigtig
glade for. Det, at vi ikke skulle
bruge tid på at lægge artikler og
andet op og ikke mindst, at vi
ikke har skullet være EDB nørder, har gjort, at det hele har
kørt på skinner. JOB banken
har fået ﬂere og ﬂere opslag, og
der er plads til mange endnu,
og der er mulighed for selv at
lægge op, eller man kan henvende sig til Odsgard og få dem
til det.

Afslutning
Jeg vil slutte af med at sige tak
til vores samarbejdspartner,
Odsgard og til Danske Byggecentre og ikke mindst til Marianne, som hjælper os i besty-

relsen og gerne kommer med
gode råd.
Jeg vil sige tak til vores medlemmer, erhvervsklubben og
også til vores bidragsydere,
ØTD, DB Fonde og til DLH fonden, alle tre har givet foreningen ﬂotte bidrag.
Når denne generalforsamling er slut, betyder det også et
farvel fra mig. Jeg har nu siddet
min periode ud, og jeg kan med
stolthed se tilbage på ﬁre helt
fantastiske år i FUT, men det
har ikke kunnet lade sig gøre
uden jer andre fra bestyrelsen,
så en stor tak til jer hver især.
I har alle ydet, hvad I har kunnet, og vi har grinet og pjattet,
og samtidig har vi opnået ret så
meget, hvis jeg selv skal sige det.
Med det vil jeg sige tak for
ordet.
Jim Linderod Christiansen,
afgående formand

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372
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Velkommen til to nye medlemmer i bestyrelsen
Mit navn er Daniel Green Larsen, og jeg er 30 år. Jeg bor i
Dragør sammen med min kæreste og vores datter på halvandet år. Jeg har tilbragt over 10
år i branchen, da jeg startede
tilbage i 2007 som trælastelev i
Elling Tømmerhandel nord for
Frederikshavn. Jeg havde forinden aftjent min værnepligt ved
Livgarden i København, og da
jeg efter min elevtid havde brug
for at prøve kræfter med noget
andet, valgte jeg at ﬂytte til København, hvor jeg ﬁk job i Bygma i Herlev som trælastsælger.

Jeg hedder Bo Louring og er
den ”nye dreng i klassen”. Jeg
har været gift med den samme
kvinde i snart 25 år, har to voksne døtre og bor i Risskov ved
Århus. Trods min fremskredne
alder på 57 år løber jeg hvert
år halvmarathon og forskellige
andre motionsløb. Har gennem
årene gennemført 10 maraton i
Danmark og Tyskland.
Jeg er håndboldmålmand i
IK Skovbakken (old boys), styrketræner og er havemand herhjemme.
I mange år var jeg formand
for bestyrelsen i Skovbakken
Håndbold, men jeg ﬁk lyst til
at prøve kræfter med andre
bestyrelsesudfordringer, og det
sker nu i Idrætssamvirket, ”Den

Efter 4 år hos Bygma ﬁk jeg job
hos Rationel, hvor jeg i dag er
ansat som salgskonsulent med
distrikt i Hovedstaden, dele af
Nordsjælland, Vestsjælland og
Bornholm.
Jeg er glad for mit job, som
hver dag udfordrer mig og giver mig mulighed for at komme
meget rundt i trælasterne. Jeg
håber derfor, at jeg kan være
med til at inspirere folk til at
melde sig ind i FUT, så der er
endnu ﬂere, der får mulighed
for at deltage i arrangementer i
både ind- og udland samt være

Blå Rambla”, og på Idrætsdaghøjskolen; alt sammen i Århus.
Og så passer jeg posten som
formand for vores grundejerforening.

en del af det netværk, som FUT
jo også er, på kryds og tværs i
branchen med medlemmer fra
både trælaster, byggemarkeder
og leverandører.
Jeg er glad for, at jeg har fået
muligheden for at være en del
af FUTs bestyrelse og glæder
mig til at være med til at bidrage med nogle nye tiltag og styrke netværket i FUT.

Jeg kom i lære i 1978 ved
Barnow Århus Tømmerhandel
og var der i ca. 5 år i alt. Herefter har turen været over Det
Danske Trælastkompagni i
Århus (af to omgange), Dansk
Interpares, A/S Søren Arnbak,
Stora Enso i Kolding, Tarkett og
Wimex. Nu er jeg salgschef hos
Kjellerup A/S, hvor jeg har været siden 2013.
Jeg har været medlem af FUT
så længe, at mange tror, jeg har
været i bestyrelsen tidligere,
men det er ikke tilfældet. Jeg
har været glad for FUT, da foreningen har arrangeret mange
ture til udlandet, forskellige
virksomhedsbesøg og spændende
generalforsamlinger,
som jeg har deltaget ivrigt i

gennem de mange år.
Jeg har opbygget et stort netværk, som jeg nyder stor gavn
af i min daglige gang i branchens mangeartede virksomheder. Mange af kollegerne i
branchen har jeg også fået et
personligt venskab med, som
har holdt i mange år.
Jeg går ydmygt til opgaven
og lægger mit arbejde i FUT,
hvor der er behov. Jeg håber at
kunne tilføre FUT ﬂere medlemmer ved at fortælle de unge
mennesker om FUTs fordele og
det enestående netværk, man
kan udvikle gennem FUT. Og så
håber jeg naturligvis, at jeg kan
bidrage til at skaffe erhvervsklubben nye medlemmer.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
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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FUTs medlemsshop

Få kontante fordele

Spar op
til 70 %

Alle FUT medlemmer får kontante fordele i vores medlemsshop, som vi har i samarbejde med Borg & Bigum Danmark
Køb ind i vores medlemsshop, som
indeholder et stort og eksklusivt
udvalg af lækre mærkevarer til
meget favorable priser.

muligheden for at forkæle kæresten, konen, manden eller familien til nogle meget favorable
priser, og vi håber, alle vil nyde
godt at vores nye samarbejde.

Mangler din arbejdsplads en
ﬁrmagaveløsning eller reklameartikler, kan Borg & Bigum
levere nogle af markedets bedste løsninger. Så kontakt dem
endelig.
Rigtig god fornøjelse med
shoppen!

Sådan fungerer det
Gå ind på denne internetadresse:
http://fut.borgbigumshop.dk

Gratis fra
gt
køb over ved
500 kr.

Brugernavn: FUT-medlemsnummer (ﬁndes på bagsiden af dit
FUT-blad eller kan erhverves på fut@fut.dk)
Password: futfut
Vælg de produkter, du ønsker at købe.
Du taster selv navn og adresse, og din bestilling bliver sendt i
løbet af 1-2 hverdage.

Borg & Bigum er en af Danmarks førende virksomheder
indenfor reklamegaveartikler
og gaveshops. Igennem FUT’s
samarbejde med Borg & Bigum
kan vi tilbyde vores medlemmer nogle at de nyeste og mest
attraktive varer på markedet

med op til 70 % i rabat på vejledende udsalgspris.
Vi er sikre på, at der er noget
for både mænd og kvinder i alle
aldre. Design, indretning, hus,
have, elektronik, travel, børn og
meget mere.
Som FUT medlem har du

Priserne er inkl. moms.
Du betaler med kreditkort til sidst i bestillingen ved at blive
sendt til et DIBS betalingsvindue.
Først når du har bekræftet betalingen, og du har fået en kvittering på skærmen + pr. mail, er din bestilling registreret.

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

Her kunne
DIT
logo være..!

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22
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Med FUT i Israel
... og hold nu op en oplevelsesrig tur, vi fik!

Camilla fra Kjellerup Tømmerhandel var med på
vores tur til Israel i oktober 2017. Læs her om
hendes oplevelse af den spændende tur
Af Camilla Nørgaard,
Kjellerup Tømmerhandel
Jeg havde overtalt min kollega
til, at vi skulle med på vores første FUT-tur. Vi er begge to elever i Kjellerup Tømmerhandel,
og i forbindelse med et af vores skoleophold i Odder havde
vores lærer Claus fortalt os om
FUT og om deres rejser og arrangementer, så da muligheden
for en FUT-rejse kom, skulle vi
bestemt afsted.
Vi rejste fra Kastrup tidligt
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tirsdag morgen og ankom til
Tel Aviv i Israel omkring middag. Herefter gik turen videre
til Haifa, hvor vi ﬁk lidt frokost
og efterfølgende var inde og se
Bahá’í Gardens.
Bahá’í Gardens er en fantastisk have, der har en helt unik
atmosfære. Haven strækker sig
over 19 terrasser, hvor plæner,
blomsterbede, rindende vand
og springvand er integreret
med naturen og skråningen på
bjerget.
Et helt fantastisk og smukt

sted at opleve. Alt dette kombineret med det omhyggelige
havearbejde, der er gjort gennem generationer, har skabt
den unikke atmosfære omkring
Bahai Helligdommen og haverne i Haifa. Dette er stedet, hvor
medlemmerne af Bahaitroen
har etableret deres tempel.
Efter besøget tog vi på hotellet og sluttede så dagen af med
fælles middag sammen med
Plastmo og Palram.
Onsdag stod den på fabriksbesøg ved Palram. Palram er
en underleverandør til Plastmo. Under besøget var vi på
rundvisning, hvor vi så deres
testlaboratorie, hvor de tester
produkterne. Vi var også rundt
og se resten af fabrikken, herunder deres produktion.
Under besøget ved Palram
havde vi blandt andet besøg af

Charlotte Slente, hun er dansk
ambassadør i Israel. Det var super spændende at høre hende
fortælle om Israel og hendes
arbejde.
Derudover var vi også på
rundvisning i deres Kibbutz og
sluttede dagen af med oplæg
omkring Palram og deres produkter.
Torsdag var vi på tur i Jerusalem sammen med en guide og
nogle fra Palram. Her var der
rig mulighed for at spørge ind
til det israelske samfund samt
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deres kultur. Vores guide havde
planlagt en lang og spændende
dag. Vi startede turen med at
se udgravningerne af Davids
by, hvor efter vi besøgte grædemuren/Vestmuren, hvor der
var ﬂere hundrede mennesker
mødt op for at bede.
Vi sluttede dagen af med att
n
følge Via Dolorosa op til den
n
hellige gravkirke. Gravkirken
d
er bygget på Golgata, det sted
Jesus ifølge kristne traditionerr
blev korsfæstet.
Det var en meget surreali-stisk oplevelse, men utroligtt
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spændende at opleve.
Vi er meget beæret over, at
FUT gav os muligheden for at
være med på sådan en tur og
for at besøge et land som Israel.
Det er bestemt ikke den sidste tur, vi har været på med
FUT.

Vil du se mere
fra FUTs tur
til Israel? Så k
lik ind på
vores Faceboo
kside, hvor d
u
bl.a. kan se fi
lm fra turen.
Husk også at
give os et like
med på vejen
.
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Studietur til Bruxelles
FUTs studietur i oktober 2017 gik til Bruxelles, hvor ca. 30 elever deltog sammen med tre
lærere samt Christian Lyng og Daniel Green Larsen fra FUT
Af Daniel Green Larsen
Den første dag bød på byvandring med en lokal guide. Der
er mange ting at se i Bruxelles,
som er en spændende og levende by, som tydeligt bærer præg
af at være en vigtig brik i EU,
og overalt summer det af liv og
mennesker. En byvandring er
en fantastisk måde at opleve en
by på, og på vores byvandring
var der specielt fokus på historiske bygninger, og vi så bl.a.
Grand Place, som er en af Belgiens største turistattraktioner.
Ingen studietur uden opgaver, og eleverne havde derfor
under byvandringen fået til opgave at tage billeder af specielle
bygninger og lave en opgave om
bygningerne og hvilke materialer, som bygningerne består af.
Billeder og opgaver skulle
eleverne lægge op i en Facebookgruppe, som var oprettet i
anledning af studieturen, såle-
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des at eleverne nemt kunne se
hinandens opgaver og billeder.
Aftenen var til fri afbenyttelse, og de ﬂeste elever fandt
byen tillokkende, selv med
ømme fødder og gående på 21.
time.

Besøg hos Ivarsson/Etex
og forhandler
Dag 2 havde faglighed på programmet hele dagen og startede med en spændende rundvisning på fabrikken hos Ivarsson/
Etex, hvor vi startede med at

høre om virksomheden og dens
produkter. Der var særlig fokus
på deres Cedral produkt, og efterfølgende så vi, hvordan det
bliver produceret.
Efter turen hos Ivarsson/Etex
kørte vi ud for at besøge en af
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deres forhandlere lidt uden for
Bruxelles. Grunden, til at vi
skulle besøge lige netop denne
forhandler, var, at det er en lidt
mere atypisk forhandler, end
dem vi kender fra Danmark.
I Danmark er en forhandler primært kendetegnet ved
udelukkende at indkøbe og
videresælge produkter uden at
bearbejde produktet. Det anderledes ved denne forhandler,
som vi besøgte, er, at de indkøber store dele af Ivarsson/Etex
produkter og efterfølgende forarbejder og skærer produkterne. Det var meget interessant
at høre om dette - for os - lidt
anderledes forhandlersamarbejde.
Ivarsson/Etex var om aftenen vært for et afsluttende
arrangement med rigtig god
mad og drikke, og humøret var
højt, og der var rigtig godt stemning.

En guidet tur tog os omkring
bl.a. Parlamentsalen, og vi ﬁk
et spændende foredrag fra en
dansker, som driver lobbyisme
i Bruxelles, og det gjorde vist
stort indtryk på os alle sammen, hvor meget der egentlig
foregår ‘bag kulisserne’, og hvor
stor indﬂydelse lobbyister har i
EU.

Virtuelt museum
Efter besøget ved EU Parlamentet havde vi alle sammen den
store oplevelse at besøge et virtuelt museum, som handlede
om EUs historie igennem tiden.

Det virtuelle bestod i, at vi
alle sammen blev udstyret med
høretelefoner, hvorefter vi kunne sætte stikket i den oplevelse,
vi ville høre mere om. Oplevelserne inkluderede ﬁlm, billeder
og deltagelse i et virtuelt (opdigtet) møde i EU Parlamentssalen.
Efter vi var blevet fyldt med
oplevelser, vendte vi næsen
hjem mod København.
FUT siger tusind tak for en
rigtig god studietur til alle de
elever, der deltog, til lærerne og
ikke mindst Ivarsson/Etex, som
var rigtig gode værter.

EU Parlamentet
At besøge EU Parlamentet i
Bruxelles er lige så uundgåeligt
som at se Triumfbuen, når man
er i Paris, og vores studietur inkluderede derfor naturligvis et
besøg ved EU Parlamentet.
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Vigtig info
til elever

Glæd jer til hele to studieture
for elever i 2018

Vi skal gøre opmærksom på, at
I ikke automatisk meldes ud af
FUT, når jeres uddannelse er
afsluttet.
Skulle I have ønske om
at melde jer ud, skal I derfor aktivt melde jer ud på
fut@fut.dk. Gøres dette ikke, vil
I modtage girokort til betaling.
Vi håber selvfølgelig på, at I
forbliver aktive medlemmer
af FUT efter endt uddannelse,
men udmeldelse kan være aktuelt grundet brancheskift eller
lignende.

Som et nyt tiltag har vi i FUT
besluttet at afholde to studieture om året. De vil blive arrangeret i samarbejde med skolerne
på skift. Der vil derfor fremover
hvert år være en tur både for
trælast- og byggemarkedseleverne.

Illustration: Narongkrit Dalhirunrut/Dreamstime.com

Flere studieture...

Vi er rigtig glade for, at det
kan lade sig gøre, og vi glæder
os til at invitere endnu ﬂere
elever med ud i verden og give
dem en på opleveren, både socialt, men bestemt også fagligt.
Vi vil i år have to ture i efteråret og arbejder med højtryk på

at sammensætte nogle ture,
hvor der som i 2017 vil være
rift om pladserne. Dette vil
der være meget mere om i
næste blad.
Vi glæder os til at se jer på
næste tur!

Ny i
Erhvervsklubben
®

Hvad er din
ynglingshistorie?
Har du en god ide til en artikel i FUT-bladet, så vil vi gerne
høre fra dig
Hvad sker der i branchen? Hvad sker der
med din arbejdsplads? – det kan både være
gode eller dårlige ting, men noget du undres
over eller glæder dig over, og som du gerne
vil læse om i de kommende FUT blade.

Foto: Rawpixelimages/Dreamstime.com
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Hvis du har ideen – så skriver vi historien.
Send en mail med din ide til redaktionen:
chl@fut.dk

I fermacell er vi stolte af nu at
kunne kalde os medlem af Erhvervsklubben i FUT. Vi har i
de senere år oplevet stor vækst
i salget af vores produkter, og
den ære tillægger vi primært
den gode rådgivning ude hos
vores forhandlere. Det er derfor også en af grundene til, at
vi meget gerne støtter FUT, og
det store arbejde, der lægges i
foreningen.
Som leverandør af ﬁbergips
og ﬁbercement til byggebranchen er FUT et naturligt sted
for fermacell at bidrage og være
tilstede. Vi glæder os til at deltage i de mange interessante
arrangementer og være en del
af netværket omkring FUT.
Jens Norddal
Salgschef Danmark
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Hvorfor skal jeg være
medlem af FUT?
Som medlem af FUT har man en lang række fordele og muligheder.
Det gør, at man ofte vil være et skridt foran andre trælast- eller
byggemarkedsfolk, der ikke er medlem af foreningen

S!

OB

GRATIS
MEDLEMSKAB
FOR ELEVER

På arbejdsmarkedet er det altid
en fordel at kende nogen eller
nogen, der kender nogen. Det
lyder måske banalt, men ofte
er det tre ord, der hjælper dig
videre i branchen. Om det er
nyt job, nye anskuelser på arbejdsopgaver eller kontakt til

Vil du skabe dig et netværk i branchen, så bliv medlem af
FUT. Vi arrangerer bl.a. virksomhedsbesøg, studieture i ind- og
udland, gokart-race og meget andet for alle vores medlemmer.

nye leverandører. De tre ord er:
netværk, netværk, netværk.
Vi arbejder hårdt i FUT på at
få arrangementer stablet på benene, der gør, at du kan møde
folk, der kan gavne dit professionelle virke. Lige meget om du
deltager i et arrangement her i
Danmark eller tager med os til
udlandet, garanterer vi, at du
vil møde folk fra andre kæder,
måske nogen du er konkurrent
med i hverdagen.
Du møder leverandører, besøger deres fabrikker og får
indsigt i produkter, du måske ikke normalt sælger. Din
horisont udvides konstant.
Som FUT medlem har du mulighed for at deltage i disse arrangementer til en særdeles at-
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traktiv pris. Eksempelvis var vi
tidligere i Polen og besøgte Rationels fabrik. Medlemsprisen
var på denne tur 500 kr. – tre
dage i Polen med alt betalt.

Kontante fordele
Vi arbejder hele tiden på at
gøre det mere attraktivt for dig
at betale dit årskontingent og
støtte op omkring FUT.
Som du kan se i dette blad,
er, at vi er begyndt at udvikle
et fordelsprogram for medlemmer af FUT. Meningen med det
er, at du som medlem skal nyde
godt af nogle kontante fordele,
der følger med i dit medlemskab. Første skud på stammen
er samarbejdet med Borg & Bigum, hvor du som medlem har

mulighed for at handle hundredvis af varer til nogle exceptionelle priser.
For dig betyder det, at du
med en enkelt ordre på medlemsshoppen set i forhold til
butikspriser kan have tjent
dit FUT kontingent hjem. Læs
mere på side 17.

Venskaber og netværk
Sidst men ikke mindst er det
muligt gennem FUT at skabe
nogle venskaber, der kan vare
livet ud. Vi har ﬂere aktive
medlemmer, der har årtier af
aktivitet i foreningen på bagen.
Hvis du kan sætte ﬂueben
ved bare en af nedenstående
ting, er det eneste rigtige for dig
at være medlem af FUT:

• Vil du skabe dig et netværk i
branchen, der helt sikkert vil
hjælpe dig i fremtiden?
• Vil du med til arrangementer, både indlands og udlands
til særdeles favorable priser?
• Vil du have del i vores fordelsprogram og få tilbud,
som du kun igennem FUT
kan få adgang til?
• Vil du støtte trælast- og byggemarkedsbranchen og derved sørge for, at vi erhverver
ﬂere folk og branchen udvikles?
• Have adgang til en samlet database for job i branchen?
Ja?! Så er FUT noget for dig!
Send en mail til fut@fut.dk og
meld dig ind i dag!
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13.-16. marts løber Byggeri-messen af stablen i
Messe C i Fredericia. FUT er med igen
I samarbejde med Mommark
Fagskole står FUT på Byggeri’18
på Danske Byggecentres hovedstand. Vi er til stede, så du har
mulighed for at komme og få
en viden om FUTs rolle i branchen.
Du har også mulighed for at
få en snak med nogle af bestyrelsens medlemmer på deres
arbejdspladsers messestande.
Vi ser alle frem til at få en
god snak med dig!

Vi håber, mange kommer forbi os på vores stand på Byggeri’18, hvor vi står på Danske Byggecentres hovedstand.
Her er der glimt fra Byggeri’16-messen. Foto: Danske Byggecentre.

Afsender: FUT c/o Danske Byggecentre · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abn.tlf. 4580 7877

Mød FUT på Byggeri’18

