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En stor tak for sidst! 2018 er
slut, og vi har nu startet et nyt
og spændende kapitel i FUT. Vi
kan nu se frem mod et 2019,
hvor vi endnu engang har et
fyldt program med aktiviteter
for jer medlemmer.
Sidst vi var samlet, var til generalforsamlingen hos Københavns Listefabrik, som simpelthen var over alt forventning!
En dag i perfekte omgivelser,
top service og gennemført
program. En spændende foredragsholder, der gav os alle et
nyt og anderledes syn på positiv
livsførelse. En stor tak skal lyde
til Københavns Listefabrik for
et fantastisk arrangement.

Dette var min første formandens beretning, så nerverne
hang lidt ude på tøjet. Men
hvorfor egentlig det, jeg havde
jo alle jer medlemmer som opbakning, og endnu engang er
jeg blevet bekræftet i, at FUT er
en stærk forening, som bakker
op om sin bestyrelse og medlemmerne generelt.

for døren til dette års generalforsamling, har vi i bestyrelsen
været på udkig efter nye mulige emner, som i fremtiden kan
være med til at udføre FUT’s
gode arbejde.

Midt på året valgte René at
trække sig fra bestyrelsen grundet personlige årsager, og Daniel har erstattet Renés kassér
post. Vi havde desværre ingen
kandidater til generalforsamlingen, og derfor er vi en person i undertal, i forhold til årets
tidligere bestyrelse. Da mange
ændringer i bestyrelsen står

Endnu engang fik vi uddelt
dette års fagprøvepriser. Det er
en fornøjelse at være med til
at prisbelønne de gode elever,
vi har i branchen, som viser et
ekstra drive med deres engagement.

Så går du og brænder for at
gøre en forskel, vil vi tage godt
imod netop dig!

En ting, jeg er stolt af i vores
nye tiltag, er blandt andet vores
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Allerede inden årets afslutning
havde vi dette års første medlemstur klar til jer medlemmer. Turen går til Tyskland,
hvor vi melder alt udsolgt. En
bus fyldt med branchefolk, der
sammen med Jacobi Tagtegl og
Fermacell drager afsted mod
Tysklands velbesøgte område,
Hartzen.
Sidste år havde vi stor succes
med vores eventaftener, hvor
vi have fokus på LinkedIn. Opbakningen til dette arrangement var så stor, at vi har valgt
igen i år at invitere jer alle til 3
mulige kurser. Du kan læse meget mere om arrangementerne
i denne udgave af bladet.
Jeg vil her til sidst slå et slag
for FUTs mission om at hjælpe
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vores elever i branchen. Victor
Højriis Videbæk søgte i januar
et legat i FUT, da han igennem
sin elevplads i Stark har fået
den unikke mulighed at rejse
3 måneder til Stark Nuuk i sin
elevtid. Som bestyrelsen bakker
op omkring og har godkendt. Vi
vil gerne støtte op om elevernes
muligheder for at rejse ud og
opleve branchen i udlandet.
Vi vil derfor gøre vores elever
opmærksomme på, at brancherelaterede legater kan søges i
FUT.
Endnu engang tak for et fantastisk 2018. Jeg glæder og forventer mig meget af 2019.

Michelle Olsen
Formand

Illustration: Loopall / Dreamstime.com

nye lærepladspris, som jeg glæder mig utrolig meget til bliver
uddelt til den kommende generalforsamling. Jeg håber, alle
vores elever i branchen vil tage
godt imod prisen og benytte sig
af muligheden for at indstille
deres lærepladser, så det kan
blive en succes!

Igen i år vil der blive afholdt to studieture
for elever. Vi arbejder i skrivende stund, i
samarbejde med skolerne, på at få sammensat nogle spændende, lærerige og hyggelige dage for alle deltagere
Vi kan ikke løfte sløret for nogle detaljer endnu, men som altid
bliver det en uforglemmelig tur!
Følgende uger er allerede nu reserveret til skolerne:
Uge 37 til Byggemarked
Uge 41 til Trælast

Nærmere info og tilmelding følger
i næste blad – GLÆD JER!
3

Fra frø til øverste hylde

Jordbær finansierede
tømmerhandlen
”Hvor der er en vilje, der er der også en vej”. Således skrev udbryderkongen Carl August
Lorentzen i 1949 til fængselsbetjentene i Horsens Statsfængsel. Denne sammenligning
kan man også snildt lægge i munden på den nu 72-årige livlige tømmerhandler P.C.
Brejnholt i Randers. I denne artikel i serien ”Fra frø til hylde” kan man læse fortællingen
om vanskelige vilkår, hårdt arbejde og vedholdenhed i uhørte størrelser fortalt med kontante udmeldinger, skarphed og et gran af jysk underdrivelse af P.C. Brejnholt
Af Bo Louring
Brejnholt er født i 1947 på landet i en lille by, der hedder Ørsted og opvokset ved sine forældre, der var landmænd.
- I 1959 gik min far konkurs
med vores landbrug, og det var
en ulykkelig hændelse. Det betød, at vi måtte flytte til Tånum
8 km vest for Randers, hvor
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min fars brødre kautionerede
for 7000 kr. Her købte vi et lille faldefærdigt landbrug på 20
tønder land.
Da vi flyttede til Tånum,
arbejdede jeg som 12-årig til
1,- kr. i timen ved naboen, som
var gartner. Her plukkede jeg
jordbær, ondulerede roser og
varetog andre gartnerrelaterede opgaver. Jeg havde tillige

dværghøns og havde købt nogle jordbærstiklinger, som jeg fik
plantet på et stykke jord nede
på marken. Første gang, jordbærhøsten skulle udmønte sig i
klingende mønt, var i 1962 på
torvet i Randers.
Jeg var ikke så heldig med
salget, og det resulterede i, at
jeg måtte køre hjem med halvdelen igen. Jeg var imidlertid så

ked af og ærgerlig over, at jeg
ikke fik solgt alle jordbærrene,
at jeg på vejen hjem smed resten af jordbærrene i grøften.
De var nu heller ikke for pæne,
så der var jo en grund til, at de
ikke blev solgt.
Det har så lært mig senere
hen i livet som tømmerhandler
at skille mig af med de varer,
der skal ud af lageret, og at det
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skal ske i god tid. Man skal ikke
vente for længe, og det skal ske,
inden ”krejlerne” kommer. På
torvet i Randers lærte jeg, at
krejlerne kom ved 11.00-tiden,
og så var det for sent, hvis man
skulle have en bare hæderlig
pris.
For en del af mine opsparede
penge købte jeg 1. august 1971
det landbrug i Jebjerg, som jeg
i dag stadig ejer, Gården gav
mig efterfølgende mulighed for
at avle jordbær, som gav et flot
udbytte og skabte det økonomiske fundament for købet af min
første tømmerhandel i Randers.

Jyllands største
jordbærproducent
- Jordbæravlen startede i 1973
og begyndte at give mange
penge fra 1975. I 15 år var jeg
Jyllands største jordbærproducent. Undervejs sad jeg i Dansk
Erhvervsgartners
bestyrelse.
Folk troede en overgang, der
var to brødre, der hed Brejnholt. Den ene kendt som tømmerhandler og den anden, der
var jordbærproducent. Jeg var
på det tidspunkt mest kendt
som jordbærproducent. I 1984
kunne vi på den travleste dag

tælle 96 biler og 228 selvplukkere på de 25 tønder land med
jordbær. Vi havde tre-fire personer til at modtage penge. Det
var en travl dag.
Jeg gik på La Cour skolen i
Randers, men vi kunne ikke
betale de omkostninger, der var
forbundet med skolen. Jeg blev
smidt ud og fortsatte på Hornbæk Skole i et år og gik ud efter
8. klasse. Jeg kom så på handelsskolen og læste samtidig
driftsøkonomi om aftenen på
merkonomstudiet.

”

foderstoffer, så der kunne jeg
komme i lære. Jeg tog turen ind
til Randers Aktie Tømmerhandel for at tale med konsulerne
Højer, og i 1964 kom jeg i lære
og var der i to år. (Randers Aktie Tømmerhandel kom senere
til at hedde Vorbecks Tømmerhandel og i dag Stark Randers).

Lærlingene var
arbejdsmænd
- I læretiden var lærlingene jo
arbejdsmænd på pladsen og
læssede varer af pr. håndkraft.

I 1984 kunne vi på den travleste
dag tælle 96 biler og 228 selvplukkere på de 25 tønder land
med jordbær

Efter handelsskolen skulle
jeg vælge, hvad jeg ville arbejde med i fremtiden. Jeg var
på det tidspunkt 17 år, og jeg
kunne godt tænke mig at blive skovfoged. Min mor var af
anden opfattelse og fortalte, at
hendes far havde haft Hørning
Trælast, inklusiv handlen med

”

Alle varer blev båret ind på
plads af lærlingene. Jeg erindrer med gru aflæsningen af
glasuld, som gav mig eksem på
arme og ben. Jeg var på pladsen
sammen med nogle direktørsønner, der var lidt dovne, men
jeg var vant til fysisk arbejde og
blev vellidt på pladsen.

Når der ankom cement, skulle det køres ned fra lastvognens
lad med en sækkevogn læsset
med syv poser cement á 50 kg,
Senere fik vi en sækkevogn med
plads til 10 sække og i alt 500
kg. Det var tungt arbejde. Nu
om stunder må man jo ikke løfte noget som helst. Senere kom
gaffeltrucken til og tog de tunge
løft, fortæller Brejnholt.
Senere kom Brejnholt ind
på kontoret og skulle blandt
andet skrive på skrivemaskine
og passe omstillingsbordet for
firmaets telefonsamtaler. Det
var en alvorlig sag, da der var
mange knapper, der kunne lyse
og skulle aktiveres. Når man så
skulle stille en samtale ind til
konsulen, kunne beskeden lyde
(da det var i 3. person, man
henvendte sig til konsulen):
”Der er telefon til konsulen;
det er Petersen fra tømrerfirmaet Thorkild Jørgensen & Co,
der er på linjen”.
- Jeg var ikke god til det med
telefonen, og nogle gange gik
det galt, hvor jeg glemte et navn
eller en besked undervejs. Det
resulterede i en skideballe, først
af konsulen, dernæst af hans
søn og til sidst af fuldmægtigen.
Ens selvtillid fik et knæk, når
man tre gange havde fået fortalt, hvor stort et skvat man var,
erindrer Brejnholt med et smil.
Tiden var nu inde til at aftjene værnepligt. Datoen var 1.
februar 1967, hvor turen gik til
Vordingborg i 14 måneder. Det
sidste par måneder var Brejnholt i Nørre Uttrup uden for
Aalborg.

Chef på Thule Air Base
- Efter soldatertiden skulle jeg
videre, og i 1968 fik jeg job ved
en dengang meget lille tømmerhandel ved navn Juel A.
Jørgensen. Den kom senere til
at hedde Aalborg Tømmerhandel, Brødrene Bentzen. Her var
jeg kun et halvt år. Så tog jeg til
Grønland, Thule Air Base, beretter Brejnholt.
På basen var det ikke som
tømmerhandler, Brejnholt blev
ansat, og senere fik han en meget, meget fin titel.

Fortsættes næste side
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Fortsat fra side 5
- Jeg startede som havnearbejder, kørte lastbil og var
lagermand. De to firmaer, jeg
arbejdede for hed RCA og ITT.
Den meget, meget fine titel fik
jeg, da jeg blev chef for overskudslageret, altså alt affald
fra basen. Jeg steg i løn og fik
den meget, meget fine titel som
chefsupervisor med en løn på
3200 kr. om måneden, som
i øvrigt steg efterfølgende til
over 10.000 kr. om måneden.
Lønnen hos Aalborg Tømmerhandel lød på 2000 kr., så det
var en klækkelig lønstigning.
21. januar 1968 styrtede det
amerikanske bombefly med
brintbomber ned i Grønland
nær Thulebasen. Brejnholt
kom til Grønland i oktober
1968 og fulgte med spænding
oprydningsarbejdet med det
radioaktive affald fra sidelinjen.
Efter to år og fem dage var det
kolde eventyr slut.
Efter Grønland rejste Brejnholt direkte til Cypern fra 1970
til 1971 som soldat, men blev
overraskende købmand på soldaterbasen.
- Det var en periode i mit liv,
hvor jeg lavede usædvanligt lidt

”

Den 21. januar 1968 styrtede
det amerikanske bombefly med
brintbomber ned på Grønland
nær Thulebasen

og blev kaldt den hvide mand
grundet mit manglende farvepigment.
Da jeg var kommet hjem til
Danmark, ringede de fra Aalborg Tømmerhandel, hvor jeg
tidligere havde været ansat. Nu
skulle jeg ansættes som forvalter og var der i to år til 1973.
Tiden gik hurtigt, og pludselig blev jeg kontaktet af Otto
Klercke i Silkeborg. Her skulle
jeg stå for Borgergade-afdelingen, men blev fyret efter blot to
måneder, da jeg var for åbenmundet over for sønnen i firmaet, smiler Brejnholt.
- Jeg skulle jo have et job og
tog turen tilbage til Randers
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Aktie Tømmerhandel i 1974
som underforvalter og senere
som ekstern sælger og ansvarlig
for trykimprægnering og ovntørring frem til 1978. Her var
dresscoden i tømmerhandlen
hvid skjorte og slips, og det var

”

jo ikke lige min stil, så jeg kom
i noget mere afslappet tøj, som
jeg altid har gjort, griner Brejnholt.
- Jeg fortalte min direktør,
at jeg nu var færdig som merkonom og ville søge et andet
job. Han tilbød mig ansvaret
for tømmerhandlen Frandsen i
Hornslet. Der var jeg fra 1978
til 1982. Jeg var ud over leder
af tømmerhandlen også ekstern sælger og solgte for over
otte millioner kroner i pakketræ ud af en omsætning på
12 mio. kr. I disse år var der
krise i samfundet, og underskuddene i branchen var omfattende.

Jeg blev tilbudt at få ansvaret
for afdelingen i Auning Savværk samtidig med mit chefjob
i Hornslet. Vi omdøbte savværket til Tømmergården Auning,
og jeg fik med møje og besvær
vendt underskuddet til overskud.
I 1984 blev jeg direktør i Randers Aktie Tømmerhandel, som
var under Calkas-gruppen. Vi
købte senere Bjerringbro Byggecenter i 1988 og Beder Tømmerhandel i 1989. Hele Calkas
blev 15. august 1990 solgt til
Det Danske Trælastkompagni
A/S, som vi i dag kender som
STARK.
Jeg vidste ikke, om jeg ville
med over i Det Danske Trælastkompagni. Jeg fik blandt andet
tilbudt et job som indkøbschef
for IKEA, som jeg sagde nej til.

Starter som selvstændig
Fredag 30. november 1990 var
jeg til 25 års jubilæum ved P.E.
Johnsen i Auning. Netop den
morgen havde jeg besluttet, at
jeg ville starte for mig selv. Ikke
engang min kone vidste noget
på det tidspunkt.
Min plan var at sælgerne i
Randers Aktie Tømmerhandel
(Jan Lauridsen, Poul Erik Axel,
Steen Walin og Steen Ander-

sen) skulle sige op til mig for at
følge mig i min egen forretning.
Efterfølgende sendte jeg en fax
til Trælastkompagniet med min
egen opsigelse. Det blev de ikke
begejstrede for i ”Kompagniet”.
1. januar 1991 startede Brejnholts Tømmerhandel. Det var
hårdt, og ingen ville handle
med os, og ingen ville give os
kredit. Trods modgangen var vi
positive og lavede et budget på
22 mio. kr. det første år. Vi nåede en omsætning på 26 mio.
kr., med et overskud på 800.000
kr. Det var fantastisk. Sydbank
troede på os, så det gjorde det
nemmere. Heldigvis havde jeg
sparet penge op og lånte i gården, så vi fik etableret en aktiekapital på 1.700.000 kr., som
var et pænt beløb dengang.
Det første par år var hårde og
rigtig trælse. I det tredje år var
det lige før, jeg ikke gad mere.
Jeg blev endda tilbudt job som
direktør under DLH ved Otto
Klercke i Silkeborg, samtidig
med at jeg kunne beholde
tømmerhandlen i Randers. Det
havde jeg sagt ja til, men mine
medarbejdere var i vildt oprør,
og alle ville sige op, hvis jeg tog
den beslutning. Så i sidste ende
sagde jeg alligevel nej tak. I alle
årene har vi ikke haft under-
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skud et eneste år, siger Brejnholt med stoisk ro.
- Årene gik med slid og slæb,
og tømmerhandlen voksede i
størrelse, omsætning og antal
medarbejdere. I 2001 købte
vi Bording Tømmerhandel, og
Lars Lausten blev ansat som
direktør. Herefter købte vi Vejle Trælast og Kjellerup Tømmerhandel. Så kom Lillebælt
Trælast til, og her var der store udfordringer med at skaffe
kunder og skabe overskud. Der
gik nogle år med overvejelser,
om vi skulle have flere forretninger. Vi havde det godt, og
det gik strygende. I 2008 havde
vi en omsætning på 500 mio.
kr. i koncernen.
Så buldrede krisen, og vi faldt
til 350 mio. kr., og vi var tæt på
underskud. Mine børn er ikke
tømmerhandleruddannede,
så enten skulle vi sælge hele
koncernen eller blive flere forretninger.
Jeg besluttede i 2009, at i
2015 skulle omsætningen være
fordoblet til 750 mio. kr. Flere
forretninger skulle tilkøbes,

og stadigvæk skulle der tjenes
penge.

Så gik det stærkt, for i 2012
købte vi Silkeborg Tømmerhandel, og i 2013 åbnede Brejnholt
Århus. Nr. Åby på Fyn kom til i
2015. Hornsyld og Ry købte vi i
2018. Bjergmarks Tømmerhan-

medarbejdere, kunder og leverandører. Kundeplejen er vigtig, og man skal hele tiden være
ude ved kunderne og helst sidde på skødet af dem. Vi har ry
for at være ordholdende, tillidsskabende og gode til at skabe
relationer.
Et godt råd til de unge mennesker er, at de skal være flitti-

del på Sjælland blev erhvervet
i år, da vi har kunder, der har
projekter på Sjælland. Vi havde
derfor behov for et salgssted øst
for bæltet. Den 1. april 2019 åbner vi Brejnholt Horsens.
Det, der har været kendetegnende i tømmerhandlen, er, at
vi har og har haft dygtige, loyale

ge, nysgerrige og fleksible. Det
er også vigtigt, at chefen giver
plads til de unge mennesker
og lader dem udvikle sig, og at
man tror på dem. Og så er det
vigtigt, at de unge mennesker
falder godt til på arbejdspladsen, og at både chefen og kolleger støtter og giver input i en

Flere afdelinger

positiv ånd, mener Brejnholt.
Brejnholt fortæller, at skakspillet i de mange år er lykkedes. Dette komplicerede spil
har været den største samlede
succes på livets lange vej. Naturligvis står hustruen, de fire
børn, livet og landbruget ham
meget nær. Ja og skisport i en
alder af 72 år er heller ingen
hindring.
- Jeg er en tilfreds mand, ikke
så klog, men glad for mit liv,
familie, gode helbred og forretning, griner Brejnholt.
- Indkøbet og salget har altid været min store last. Mange
gange har vi haft flere ambitioner end penge, og vi har måttet
kravle, før vi kunne gå. I 2018
var vi 250 ansatte, 15-20 lærlinge og omsatte for 1,3 mia. kr.
Solen skinner i Randers, men
en gang imellem driver der
mørke skyer hen over os, smiler Brejnholt og fortæller, at de
stadig er klar til en rask handel,
selvom det slogan ikke bruges
mere.

EN LILLE OG VÅGEN…

Som selvstændig, uafhængig producent er vi din samarbejdspartner hvor specialkompetencer, kvalitet og fleksibilitet er tre sider af samme sag.

UD VINDUER

Fagfolk med kærlighed til håndværket og en toptrimmet maskinpark er grundlaget
for stærke, elegante, unikke vinduer og døre. Vore spidskompetencer spænder lige
VI SI O NÆ R T H Å N D VÆ R K
fra opgangs-facadedøre og renoveringsprojekter ifm. fredede bygninger til et bredt
sortiment i hårdttræsløsninger.
Se mere på www.ud-vinduer.dk

UD VINDUER

UD VINDUER A/S
Vestergade 22, DK-8860 Ulstrup
T +45 87 73 50 88
www.ud-vinduer.dk

VISIONÆ RT HÅN DVÆ R K

Vestergade 22 . 8860 Ulstrup
Telefon 87 73 50 88

Eventaften

Invitation til foredrag om
håndtering af stress
Grib muligheden for at få mere at vide om stresshåndtering

Gratis
foredrag

Som FUT medlem er du nu så heldig, at du kan deltage i vores
næste eventaften, som er et foredrag i stresshåndtering og work-lift
balance. Lær hvordan du passer på dig selv i en travl hverdag.
Husk at du som FUT medlem kan deltage gratis og som altid
byder vi på lidt mad og drikke.

Tilmeld dig allerede idag til Bo Louring, blo@fut.dk

Tid og sted
20. marts: Sundolitt, Krog Skolevej 3, 7190 Billund
27. marts: Keflico, Juelstrupparken 24, 9530 Støvring
3. april: Ardex, Marielundvej 4, 2730 Herlev

Program
Kl. 18:
Velkomst og en bid mad samt vand eller øl
Kl. 18:30:
Indlæg fra vært
Kl. 19 - ca. 21: Foredrag ved Signe Rønnebro

Tilmelding
Senest en uge før arrangementet til Bo Louring, blo@fut.dk.
Husk at angive hvilket arrangement du vil deltage i.
Gratis for FUT medlemmer.

Stress er desværre noget, der
stille og roligt breder sig i vores
samfund – så gør noget ved det,
før det gør noget ved dig!
Stressen kommer ofte snigende, uden vi rigtig lægger
mærke til, at vi har overskredet grænsen mellem en sund
travlheds-tilstand og en usund
stress-tilstand.
Det kan ramme alle!
På dette foredrag, som er et
praktisk og teoretisk oplæg
med enkelte øvelser og forståelige eksempler, bliver du i meget
bedre stand til at spotte stresssymptomer, både ved dig selv,
men også ved dine nærmeste.
Din bevidsthed til at håndtere
stress styrkes og vigtigst af alt
– en øjenåbner for, at det er
muligt at forebygge stress. Dit
selvansvar styrkes.
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Foredraget henvender sig til
alle, som er nysgerrige efter at
vide, hvad man selv kan gøre
for at mindske stress og de følgevirkninger, det har. Men også
opnå større nærvær og årvågenhed i dagligdagen – både på
job, i fritiden og i familien/relationerne. Så automatpiloten
ikke styrer hele livet.
Der vil indgå øvelser fra
Mindfulness Baseret Kognitiv
Terapi (MBCT), da det er et af
de mest virksomme redskaber
til at forebygge stress. Det er
tænkt som en forsmag på, hvordan det kan bruges i hverdagen
og derved blive opmærksom på
stresssignaler ved dig selv og
dine nærmeste – tag dem med
hjem og integrer dem i dit liv
allerede samme dag.

Om Signe Rønnebro
Signe Rønnebro har mange års erfaring med brugen af
Mindfulness til at forebygge stress. Hun underviser mange, som er ramt af enten stress, depression, angst o.l. Det
er både medarbejdere, ledere, selvstændige, private samt
offentlige henviste fra kommunen. Hun er et rigtig godt
eksempel på, at Mindfulness kan gøre en stor forskel i livet.
Signe er uddannet sygeplejerske, sundhedsterapeut, kropsog ernæringscoach, chok-traume behandler og Mindfulness
træner. Hun er godkendt arbejdsmiljørådgiver af Arbejdstilsynet til at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø.
Læs mere på www.signeronnebro.dk
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Udover at kunne levere alt i traditionelle trælastvarer er vi eksperter i:

Specialforarbejdede profiler i næsten alle
træsorter med/uden overfladebehandlinger
Stort lager i malede varer
til umiddelbar levering
Gulve samt væg- & loftsprofiler fra Norrlands
Thermotræ
Brandimprægnering
Modulhegn
KONTAKT OS NU PÅ 56630017 eller info@bergstentimber.dk

Theilgaards Torv 9 I DK 4600 Køge I Tlf. 5663 0017 I www.bergstentimber.dk I info@bergstentimber.dk

Velkomst ved Allan Lundberg.

Morgensang af Amin Jensen.

Rundvisning på Københavns Listefabrik.

FUT generalforsamling 2018
Lørdag den 3. november 2018 var næsten 100 FUT medlemmer
stået tidligt op for at deltage i den årlige generalforsamling.
Københavns Listefabrik var i år værter og modsat de foregående
år, skulle vi denne gang opvartes på to forskellige lokationer
Af Christian Lyng
Dagen startede med velkomst
og morgenmad på selve Listefabrikken, det store og meget
flotte showroom på 1. salen var
indrettet med morgenbuffet, og

deltagerne havde mulighed for
at kigge på de eksklusive muligheder i showroomet. I opdelte
hold blev deltagerne vist rundt
på hele matriklen. Deltagerne var også flittige til at kigge
rundt i resten af forretningen,

hvor man hurtigt kan blive væk
i verdens største udvalg af lister!
Allan Lundberg bød velkommen og fortalte om hans rejse
igennem erhvervslivet, og med
en komisk tilgang til sine gæster fik han smil på alle folks

læber fra morgenstunden.
Der gik ikke mange minutter, før vores værter hev et es
ud af ærmet – ud af det blå
kom Amin Jensen, og så var der
dømt underholdning for alle
pengene. Det blev både til fællessang, operasang og selvfølgelig komik af høj klasse.
Dagen kunne ikke være startet bedre – humøret var højt, og
baren var sat!
I lidt omvendt rækkefølge
blev blodbøgen plantet hos

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

Her kunne
DIT
logo være..!
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Plantning af årets blodbøg.

Københavns Listefabrik inden
middag, og så var alle FUT’ere
klar til den videre færd på dagen.
Dagens næste stop var VIP
loungen på Gladsaxe Stadion.
Med dejlige lokaler og en skøn
udsigt over ABs hjemmebane
var scenen sat. Efter at generalforsamlingen var afholdt i god
ro og orden, kunne det konstateres, at resultatet på året næsten svarende til det budgetterede.

Erik W. Pedersen, dagens gæstetaler.

Et år med mange aktiviteter
at berette om er gået, og det
stod efter generalforsamlingen
klart, at bestyrelsen fortsætter
uændret det næste år.
Efter en lækker frokost med
en tilhørende fadøl, som hører
sig til, når man er på stadion,
var det dejligt at se unge som
gamle på tværs af branchen
udveksle erfaringer og historier. Det er skønt at se det høje
humør, når vi samler vores
medlemmer.

Med dagens gæstetaler, der
har næsten to håndfulde verdensrekorder i bil- og motorcykelstunts, var der lagt op til
et indlæg med fart over feltet
– men deltagerne og bestyrelsen stod til at blive overrasket:
Erik W. Pedersen, der nu lever
sit liv i en helt anden bane efter
at være kommet slemt til skade
under hans hæsblæsende liv.
Erik coacher og vejleder i
livsbalance, holder foredrag
om sine oplevelser og laver

peptalks. Jeg tror ikke en eneste deltager kan påstå, de ikke
både var rørt, fanget og påvirket
af Eriks historie, og der er ingen
tvivl om, at alle er gået fra dette
foredrag med både store og små
ting, der kunne arbejdes videre
med i deres eget liv.
Det var ekstremt inspirerende at høre om Erik, og personligt i bestyrelsen gik store dele
af aftenen med at snakke om
Fortsættes 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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Nominerede til Fagprøveprisen 2018, Trælastelever. Fra
venstre ses Jacob Hansen (2. pris), Jakob Markussen, Dres
Johansen, Mads Svensk Jessen (1. pris) og Casper Bergen
(3. pris). Mette Kristin Søndergaard var ikke tilstede.

Fortsat fra side 11
de ting, Erik havde belyst.
Efter kaffe var det tid til dagens vigtigste del, vil nogen sige,
uddeling af fagprøvepriserne.
De nominerede fortalte kort
om deres opgaver og gennemgik problemstillingerne og
evaluerede på prøverne. Sandhedens øjeblik var nært forestående, og diplomer samt pengepræmier var klar til at blive
uddelt. Vinderne blev, som det
kan ses herunder – Kæmpe tillykke til alle sammen for nogle
rigtig gode opgaver!
Især vinderen af byggemarkedsprisen, Isabella Krause
Holbech Jørgensen, kunne ikke
holde glæden tilbage, tårer trillede, og overraskelse var klar
at se hos hende – jeg tror ikke,

bestyrelsen var de eneste, der
også fik lidt våde øjne. Det var
skønt at se, hvor stort et indtryk
denne pris gjorde på hende.
Stort tak til alle deltagere,
fagprøvenominerede og deres
familier for at sikre en dejlig
dag.
Vi i bestyrelsen er overvælde-

de over opbakningen omkring
FUT det sidste år.
Sidst men bestemt ikke
mindst et KÆMPE tak til Københavns Listefabrik, der
skabte en helt unik dag på
flere punkter. Vi kunne ikke
have ønsket os et bedre setup
på denne dag og at se og høre

stoltheden bag at få lov til at
være medarrangører.
Særligt tak til Allan Lund
berg, Peter Klindt, Simon Olsen
og Pia Bernth, der alle har været tovholdere, arrangører og
stået for samarbejdet med FUT
omkring denne dag.
Vi ses næste år!

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

Danmarksvej 9
DK-9670 Løgstør
Tlf. 70 130 530 Fax 70 130 531
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Nominerede til Fagprøveprisen 2018, byggemarkedelever. Fra venstre ses Michelle Slavensky, Isabella Krause Holbech
Jørgensen (1. pris), Stefanie Bach Nørgaard, Cathrin Klejs Deleurand (3. pris), Camilla Nørgaard Jensen og Marcus C.
Pedersen (2. pris).

Vindere af Fagprøveprisen 2018
Trælast

Opgavetitel

1. pris

Mads Svensk Jessen,
Stark Aalborg

Tilbudsopfølgning i Stark
Aalborg

2. pris

Jacob Hansen,
Bygma Jelling

MV – Produkter

3. pris

Casper Bergen, Davidsen
Tømmerhandel Fredericia

Sundolit KUB

Byggemarked

Opgavetitel

1. pris

Isabella Krause Holbech
Jørgensen, Johannes Fog,
Vordingborg/Hørsholm

Implementering af
halvautomatisk vare
disponering

2. pris

Marcus C. Pedersen,
XL-Byg Fridolf

Alt, du kan ændre, er
dit helbred, men nogle
gange ændrer det alt

3. pris

Cathrin Klejs Deleurand,
Bygma Roskilde

Købsmix – hvordan kan
vi få den rigtige fordeling
hos vores kunder

Isabella om at vinde Fagprøveprisen:
At blive nomineret til fagprøveprisen har været et af mine
mål i det sidste år af min elevtid.
Jeg blev så rørt og glad, fordi
jeg til tider ikke har haft den
store tillid til mig selv, og hvad
jeg kunne udrette. Så det påvirkede mig meget, da jeg
vandt - det gik op for mig, at
“Du kan sku’ godt”!
Min familie har altid været
meget støttende især igennem min fagprøve. De har set
og ved, at det har været en
kamp, som jeg har været ved
at give op på, men jeg har altid lært, at opgaver er til for at
blive løst - så jeg kæmpede

videre med stor opbakning fra
familie og fra min daværende
arbejdsgiver Johannes Fog.
Det at vinde Fagprøveprisen
har åbnet nye døre for mig.
Det har betydet, at jeg har fået
et nyt job fra 1. februar 2019
som indkøber/indkøbsdisponent i Bygma Haslev.
Det hele har betydet, at jeg er
vokset, jeg har lært at stole på
mig selv og mit håndværk.
Ikke mindst har det også økonomisk betydet, at jeg ikke
har skullet bekymre mig om,
hvad der ville ske, når min tid
hos Fog ville være slut.

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372
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FUT generalforsamling 2018

Formandens beretning
Kære medlemmer, kære deltagere. Jeg vil gerne starte med
at afslutte sidste års Generalforsamling, som blev afholdt
hos Odder Fagskole i Århus,
hvor jeg blev valgt som FUT’s
nye formand/ kvinde. Endnu
engang tak for husly. Det har
været en stor ære men samtidig
en tung arv at løfte, da Jim var
en formand, som jeg havde stor
respekt for, både fagligt og personligt – derfor skal der også
lyde en stor tak til Jim for at
overgive bestyrelsesposten på
bedste vis.
Startskuddet for FUT begyndte til Byggeri ’18, hvor vi
sammen med Mommark Fagskole synliggjorde os overfor
alle besøgende på messen. I
TRÆLAST annonce2006-07 21/12/06 12:48 Side 1
år var en kæmpe succes med
mange nye personlige medlemmer samt flere erhvervsmedlemmer.
Og nu vi er ved erhvervsHar du også
medlemmer, må jeg sige, at
kastet
din
jeg er dybt imponeret over
vores bestyrelsesmedlem kærlighed
Niels
på
Jørgens store indsats, som har
byggebetydet, at Erhvervsklubbens
branchen?
medlemstal har været stærkt
stigende. Jeg håber, at interessen er kommet for at blive, så
endnu flere virksomheder får
lyst til at støtte op om FUT.
Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.
Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og charmerende detaljer vidner stadig om den tid.
Det giver en helt speciel atmosfære. Den kan ikke beskrives,
den skal opleves!

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov,
når vi tilrettelægger kurserne, så det du lærer bliver direkte anvendeligt i virksomheden.
Gennem vores tætte samarbejde med branchen sikrer vi ”at have
fingeren på pulsen”, og vi afholder blandt andet kurser i
• Salg
• Teambuilding
• Coaching

• Ledelse
• Space Management
• Økonomi

• Logistik
• Indretning
• Produkter

®
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A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886
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Södra Timber A/S
Frydenborgvej 27 K
DK- 3400 Hillerød
t +45 4848 8200
Dette års medlemstur
gik i
f +45 4848 8264
sodra@sodra.dk
år til Magdeburg
i samarbejde
www.sodra.dk

At være en del af FUT kan
også give oplevelse ud over
med Pro-File, hvor vi besøgte det sædvanlige… Ved årets
deres tagstensfabrik Nibra. Det Branchefrokost, satte vi røre i
var en god tur med dejligt sel- andedammen under det traskab. DesværreLeverandør
må jeg afud fra ditionelle fællesbillede. En stor
deltagerantalletPeetz-serien:
nok konstate- udfordring i sig selv at samle så
re, at maj ikke er en god måned, mange modne mænd og kvinda sæsonen allerede er gået i der blev ved hjælp af en venlig
en leg.loftMed
gang ude hos medlemmerne.
Sundt indeklimalet
medsom
ludbehandlet
PLUS slamsuger
den
varmeste
sommer,
Dette har vi taget til efterretXTERIØR Flot og færdigmalet træbeklædningalt for
ning og vil planlægge næste lidt plads mellem bordene og
Miljøvenlig træimprægnering
PRECOLL en
mere eller mindre forvirret
medlemstur herefter.

LARIX
CEDER
SIOO

tjener så var der bestemt ikke
en finger at sætte på selskabet.
Jeg ser frem til næste gang, hvor
vi igen samles til Branchefrokosten i 2020.

Nye tider, nye tiltag
Med den stigende aktivitet på
de sociale medier var en LinkedIn aften svær at komme
udenom, som på baggrund af
stor efterspørgsel blev afholdt
hele to gange, og med stor suc-

ces. Det er en kæmpe fornøjelse, at I medlemmer støtter op
om de nye tiltag, vi gør os. Vi
vil næste år arrangere lignende,
hvor vi vil berøre temaer, som
man vil have stor nytte af i dagligdagen.
Efteråret har været fyldt med
aktiviteter for bestyrelsen. Som
mange nok husker, så annoncerede Jim ved sidste år generalFortsættes næste side

Byg hvad du vil med sibirisk lærk
Byg eksklusivt og stilfuldt med ceder

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Miljørigtig, lys træbeskyttelse

Få mere information hos
Niels
Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372
Vi leverer
også:
C-18/C-24 konstruktionstræ. Reglar.
T-1 lægter. 1 på 2 beklædning.
Fuldt trykimprægneringsprogram.
Traditionel trælast. Brandbeskyttelse
(Woodsafe) af diverse træsorter.

4848 8200
www.sodra.dk
SodraTELE-okt09.indd 1

20/11/09 11.28

FORLAG · REKLAME · WEB
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Fortsat fra side 15
forsamling, at vi fremtidig skal
afholde to studieture om året.
Derfor blev det i samarbejde med fagskolerne fastlagt, at
ugerne 37 og 41 fremadrettet
er tilegnet byggemarkeds- og
trælasttur for vores elever i
branchen.
I uge 37 havde Odder Fagskole arrangeret dette års byggemarkedstur, som gik til Stutt
gart i samarbejde med Bosch.
Anden elevtur er netop blevet afholdt her i uge 41 med
Mommark Fagskole i samarbejde med Komproment, hvor
turen gik til Wroclaw i Polen.
Tilbagemeldingerne fra eleverne har alle været positive, og
alle havde ny viden med hjem
i rygsækken og venskaber på
tværs af kæderne, som de forhåbentlig får glæde af i deres
fremtidige arbejdsliv.
Lederuddannelse… kan være
startskuddet for ens videre karriere i branchen, og derfor lancerer vi endnu engang lederuddannelsen.
Desværre arbejder vi imod
strømmen, da mange har tilkendegivet, at det er lige, hvad
de ønsker, men alligevel ikke
tilslutter sig.
Så derfor er det specielt vigtigt, at I som medlemmer kommer med input om, hvad der
ville være interessant for jer at
viderebygge på jeres karriere...
I FUT er det lidt ligesom med
livet. Tingene går frem og tilba-

ge. Desværre valgte René Nissen, som havde siddet i bestyrelsen siden 2015, at trække sig
grundet travlhed og ændringer
i arbejdslivet. Jeg takker ham
for hans tid og arbejde i FUT og
ønsker ham alt held og lykke i
fremtiden. Dette skal da også
være en opfordring til jer om,
at der løbende er plads til nye
medlemmer i bestyrelsen.
Vi ser desværre også en tilbagegang i medlemstallene, hvilket kan være både frustrerende
og bekymrende, når man oplever, hvor meget FUT egentlig
gør for at opretholde interessen
for sine medlemmer. Vi bruger
mange ressourcer på at få jer
medlemmer til at komme med
input til at effektivisere vores

arbejde og opfattelse af FUT.
Men dette kan kun lykkes, hvis
vi får noget feedback og opbakning til vores arrangementer.
Det er også essentielt, at I, som
medlemmer, reklamerer for
FUT til jeres kollegaer i branchen.
Når jeg ser tilbage på mit
første år som formand, ser jeg
på et år med mange møder og
store udfordringer med den
svingende interesse fra medlemmerne i FUT. Men med en
stærk bestyrelse i ryggen, som
alle arbejder benhårdt for at
skabe nye resultater, er det er
en ære at arbejde med så engagerede mennesker, som alle
brænder for at bevare vores
fælles forening.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

www.alufabrikken.dk
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byggebranchen?

Jeg håber, at jeg på mit første
år har levet op til jeres forventninger som formand.
Afslutningsvis vil jeg gerne
komme med en stor tak til vores samarbejdspartnere Odsgard og Danske Byggecentre.
Ikke mindst tak til Marianne,
som er vores trolige hjælper af
bestyrelsen, som altid er super
skarp
og kommer
med gode råd
Mange medarbejdere i byggebranchen
starter
deres erhvervsmæssige
og
input.
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
Tak til vores bidragsydere,
efteruddanne sig.
ØTD og DB Fonde, som er dem,
Business College Syd er smukt belligende
i Mommark
vedfor
skov
og at
der gør
det muligt
FUT
strand. I perioden 1920-1940 var detrealisere
ØK´s kursusejendom,
og charforeningens arbejde.
merende detaljer vidner stadig om denTak
tid. til medlemmerne, erDet giver en helt speciel atmosfære.hvervsmedlemmerne
Den kan ikke beskrives,og min
den skal opleves!
bestyrelse for en godt FUT år!
Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov,
når vi tilrettelægger kurserne, så det du
lærer bliver
Michelle
Olsen direkte anvendeligt i virksomheden.
Gennem vores tætte samarbejde med branchen sikrer vi ”at have
fingeren på pulsen”, og vi afholder blandt andet kurser i

Værten ved FUT generalforsamling
2019 er fundet
• Salg
• Teambuilding
• Coaching

Som vi har skrevet rosende ord
om flere gange, så er erhvervsklub medlemmerne i højere og
højere grad med til at løfte FUT
og gøre foreningen attraktiv for
medlemmerne.
Derfor er det skønt allerede nu at kunne løfte sløret for
årets værter ved FUT’s generalforsamling. Vi glæder os til
at tage mod den tyske grænse,
hvor vi skal besøge Business
College Syd i Mommark, der
med sikkerhed kommer til at

• Ledelse
• Space Management
• Økonomi

• Logistik
• Indretning
• Produkter
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sætte nogle fantastiske rammer
for os ved dette års generalforsamling.
Sæt allerede X i kalenderen
nu – den 2. november 2019.

Nærmere info og tilmelding
følger i næste blad – vi glæder
os til at se så mange af jer som
muligt.

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

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22
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Nye medlemmer i Erhvervsklubben

Som en naturlig del af vores
udvikling er vi i Jysk Spærfabrik
A/S glade for at være nyt medlem af FUT Erhvervsklub.
Vi producerer og leverer alle
typer træspær og råkviste til
hele landet gennem vores samhandelsaftaler med trælasterne
i Danmark.
Har I eller Jeres kunder projekter, der kræver en gennemgang deltager vi gerne i det,

t

ligesom vi gerne åbner dørene,
hvis I kommer på disse kanter.
Martin Diemer
MD@jysk-spaer.dk
www.jysk-spaer.dk
Tlf. 7555 4481
Jysk Spærfabrik A/S sælger og
producerer træspær, og råkviste
til hele Danmark. Vi beskæftiger
20-25 medarbejdere.

På Handelsfagskolen i Odder
uddanner vi bl.a. elever inden
for byggemarked, trælast og
værktøj. Som underviser er det
helt naturligt at være blevet en
del af FUT Erhvervsklub.
Jacob Ryberg, Jens Mørcholdt
og jeg selv udgør teamet af undervisere bag byggemarked,
trælast og værktøj, og vi har i
flere år haft et tæt samarbejde med FUT om den årlige
FUT-fagprøvepris og udbud af
forskellige studieture.
Sammen med FUT har vi

sendt elever til både Sverige,
Bruxelles og Stuttgart, hvor eleverne har haft mulighed for at
træne faglige kompetencer, få
nye input fra brancherne og
styrke sociale relationer.
FUT og Handelsfagskolen har
allerede nu spændende projekter på tegnebrættet for 2019,
og vi glæder os til det fortsatte
samarbejde, så vi også i fremtiden kan sikre brancherne med
unge talenter.
Claus Christensen
underviser, Handelsfagskolen

Hos Bergsten Timber er vi meget glade for at være en del af og
støtte op om FUT Erhvervsklub.
FUT’s arbejde og indsats i branchen er utrolig vigtig og giver
en masse til dets medlemmer,
både på det sociale, men også
det professionelle plan. Det er
vigtigt at både unge som gamle
lærer, hvor vigtigt det er at bygge et stærkt netværk op. Det
synes jeg, FUT er med til at udbrede og styrke.

Personligt, som tidligere bestyrelsesmedlem og nu æresmedlem i FUT, ser jeg frem til et
samarbejde med FUT, hvor vi i
Bergsten Timber kan være med
til at give noget til branchen og
FUT’s medlemmer og sammen
arrangere noget af værdi til
medlemmerne.
Morten Bergsten

t

Viden er en vigtig del i vores
hverdag, og i alle mulige sammenhæng, også hvad angår
tagsten. Vi hos Jacobi Tegl A/S
har altid bestræbt os på at give
vore kunder den bedst mulige
rådgivning. Den viden, vi har
opbygget i gennem alle de år, vi
har været på markedet, deler vi
gerne ud af.
Hvor starter man bedst, hvis
ikke ved de unge trælastfolk og
give dem den viden, der skal til,

for at de kan rådgive deres kunder bedst.
Tagsten er ikke bare tagsten,
selvom de på ydersiden ser ens
ud. Der ligger meget bagved, inden en tagsten er klar til at blive
lagt på taget. Det får vi heldigvis lov til at vise den 11. marts,
når vi i fællesskab med FUT har
30 personer, der skal se Jacobi
Tonwerke i Bilshausen.
Erik Jørgensen
Adm. direktør

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

Her kunne
DIT
logo være..!
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Ta’ med i biffen...
Like os på Facebook eller LinkedIn og få
mulighed for at vinde en tur i biffen

Arkivfoto: Dreamstime.com

FUT er meget aktive på de sociale medier, og her er der løbende opdateringer omkring
branchen, jobbanken og aktiviteter i FUT. Pt. har vi 496 følgere på Facebook og 480 på LinkedIn – men vi skal have flere!
Målet er 550 likes på Facebook
og 500 følgere på LinkedIn!
Der er 3x2 biografbilletter på
højkant på hver platform – og
det er selvfølgelig med popcorn
og sodavand!

Besøg FUT’s medlemsshop
Hvis du skal købe en gave eller lige står og
mangler en ting til hjemmet så besøg vores
medlemsshop. Du sparer op til 70%
Alle FUT medlemmer har muligheden for at forkæle kæresten, konen, manden eller familien til nogle meget favorable
priser – op til 70 % i rabat på
vejledende udsalgspris.
Og mangler din arbejdsplads en firmagaveløsning eller reklameartikler, kan vores

medlemsshop i samarbejde
med Borg & Bigum levere nogle
af markedets bedste løsninger.
Så kontakt dem endelig.
Rigtig god fornøjelse med
shoppen!

Sådan fungerer det

Så snart vi rammer tallene,
trækker vi lod og offentliggør
vinderne.
Så swipe lige
ind forbi os og
giv et like!

Gratis fra
gt
køb over ved
500 kr.

Gå ind på denne internetadresse: https://fut.borgbigumshop.dk
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.
Priserne er inkl. moms.

Se hele udvalget af mærkevarer på
fut.borgbigumshop.dk

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

SOLIDE FORBINDELSER

UD VINDUER
VIS IO NÆ RT HÅ N DVÆ R K
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Danske Byggecentres årsmøde

Hvem har bolden?
FUT deltog endnu engang til Danske Byggecentres årsmøde, som denne gang blev afholdt
den 31. januar i Århus. Temaet for årsmødet var denne gang bæredygtighed
Af Michelle Olsen

Debatpanelet bestod af fem interessante aktører i branchen. Debatten blev
styret roligt og professionelt af tv-vært og journalist Troels Mylenberg.
Foto: Danske Byggecentre.

Debatten blev styret roligt og
professionelt af Troels Mylenberg, der er tv-vært og journalist.
Ingen var imod bæredygtighed, men det store spørgsmål
på dagen var, hvem der har
bolden for, at vi generelt i branchen benytter os meget mere
af det. Mange pegede mod byg-

Udsolgt tur

herre, der skal tage det med i
projekteringen.
Hvad med trælasterne kunne det også tænkes at de
har bolden i samarbejde med
leverandøren? Tænk hvis
trælasterne tog valget om flere bæredygtige materialevalg
på hylderne og det hele ikke
handler om pris? Hvordan kan

Tag med FUT til
H

arzen...

tur!

Endnu en gan
g står leverandørerne klar til
at invitere FUT
s
medlemmer ind
enfor på deres
udenlandske fabr
ikker. Denne
gang skal vi igen
til Tyskland,
nærmere bestem
t Harzen, men
dette bliver alt
andet end en
pensionisttur.
Vi skal på bes
øg hos både
Fermacell og Jaco
Udover det ska
bi Tegl. Vi skal
l vi i vanlig
FUT ånd fortælle
også en tur på
VW museet og
røverhistorier
fra branchen,
kigge på alle de
spise god mad
biler, vi ikke har
og
måske nyde et
råd til.
enkelt glas sam
men.

om

Forårets FUT tur til Harzen med Jacobi Tegl
og Fermacell blev hurtigt udsolgt!

E en pensionist

tie / Dreamstime.c

...det bliver IKK

UDSOLGT!

Vi glæder os til en spændende tur med en hel busfuld FUT’ere!
Husk at sikre dig en plads så snart vi annoncerer FUT turene...

Følg med på Facebook og LinkedIn!

t

Nærmere info
om program
følger via mail
til de tilmeldte.
Vi håber på at
se så mange af
jer som muligt
med os i Harzen
.

Foreløbigt pro
gra

m
10. marts 201
9: Afgang me
d bus fra Danmar
11. marts 201
k
9: Fabriksbesøg
hos Fermacell
12. marts 201
9: Fabriksbesøg
hos Jacobi Teg
l
Besøg på VW mu
seet
Hjem til Danmar
k igen

t

Illustration: Aleu

Bæredygtighed er et meget aktuelt emne som hele branchen
ikke kan komme udenom. Emnet debatteres heftigt i hverdagen, så derfor kan det ikke
komme bag på nogen, at byggebranchen nu også har fået
øjnene op for det.
Men hvor starter valget om
bæredygtighed, det var netop
det, som Danske Byggecentre
prøvede at benytte lejligheden
til at få svar på.
Indlægsholdere og debatpanel bestod af fem interessante aktører i branchen, som
alle har forskellige funktioner
i branchen. De fik hver især
muligheden for at ytre overfor alle deltagende, hvad deres
holdning er til bæredygtighed.

vi i branchen sammen tage et
mere miljøbevidst valg? Ingen
er uenige, men hvem tager det
første skridt?
Årsmødet blev afsluttet af
selveste Søren Pind, der gav alle
et hæsblæsende foredrag om
sin karriere i politik, hans exit
og livet efter politik. Der var
humor og skarpe bemærkninger, hvilket gjorde foredraget
helt specielt.
Efter årsmødet var alle inviteret til gallamiddag, hvor
vinderen af Byggecentrenes Leverandørpris blevet kåret. Den
heldige vinder blev Mascot stort tillykke!
Danske Byggecentre havde i
den grad skabt rammerne for
en spændende og lærerig dag i
branchens tegn.

Praktisk
information

Begrænset anta
l pladser:
kun 25 – Først
til mølle!
Egen betaling:
999 kr.
Udeblivelsesge
byr: 2000 kr.
Tilmelding til
Christian Lyng,
chl@fut.dk inde
n den 1. februar 2019.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
®

Kun 25 pladser
Først til mølle!

Vi bakker op
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Danmarksvej
9
DK-9670 Løgs
tør
Tlf. 70 130 530

Foto: Volkswagen/
Nils Hendrik Mül
ler

om FUT Erhve

rvsklub
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Få det hele for det halve..!!

Specialtilbud til næste blad:

1/2 pris for en
helsides annonce.
Før kr. 5000,- + moms

Nu kr. 2500,- + moms.
Kontakt os nu: chl@fut.dk

Trælasttur til Wroclaw i Polen
Fire dage i oktober 2018 var trælastelever med FUT, Komproment, Handelsfagskolen og
Business College Syd i Polen. Læs her om den lærerige tur
Dag 1 - Tirsdag
den 9. oktober
Dagen hvor turen startede. Vi
mødtes på Mommark tirsdag
morgen kl. 09, hvorefter vi blev
inddelt i grupper, hvor der skulle løses opgaver, fremlægges og
udføres teambuilding.
Vi lavede forskellige øvelser,
og da klokken var omkring
17.00, skulle vi ned og lave aftensmad til os selv. Her blev vi
også delt op i grupper, nogle
stod for forretten andre dækkede bord osv.
Så var der ellers dømt hygge med diverse drikkevarer,
god mad og fornemt selskab
af sine nye trælastkammerater
samt repræsentanten for FUT,
Niels Jørgen, Peter Lenarth
Landergren og Bjarne Conrad
fra Mommark. Da det blev sent
på aftenen, blev vi enige om
en sidste øl/sodavand oppe i
Mommarks bar, inden vi skulle
i seng.

Dag 2 - Onsdag
den 10. oktober
Så kom dagen, hvor vi skulle
forlade landets grænser, de fleste af os kunne godt have brugt
en time eller to mere på øjet
inden afgang.
Vi skulle mødes ved bussen
kl. 4.30 ude foran Mommarkskolen. Vi ankom ca. kl. 09.30
til Kastrup, og kl. 11.05 fløj vi
mod Wroclaw. Omkring en
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time senere landede vi - derefter ventede to minibuser på os.
Vi skulle ud og se flisefabrikken Cersanit. Vi blev modtaget
af Lukaz, som er salgschef for
Skandinaven.
Der var rundvisning på fabrikken. Vi startede, hvor
porcelænsleret blev læsset af
lastbilerne, derefter flugte vi
processen derfra og til det færdige slutprodukt. Vi måtte desværre ikke tage billeder af denne produktion.

Bagefter kørte vi mod Qupus
Hotel i Wroclaw, og om aftenen
var FUT vært for aftensmaden.
Derefter var der fri leg til dem,
der ikke ville hjem og sove.

Dag 3 - Torsdag
den 11. oktober
Denne morgen skulle vi mødes
udenfor hotellet kl. 08.30, hvor
de to minibusser ventede på os.

Vi skulle ud og se Röben’s tagstensproduktion sammen med
salgschef Thue Houlberg fra
Komproment, da det er Komproment, der forhandler disse
tagsten her i Danmark.
Vi ankom til fabrikken og
blev henvist til undervisningslokalet, hvor Thue forklarede
lidt om, hvad vi skulle se her på
fabrikken i form af en Power
Point præsentation.
Derefter gik vi ud og så fabrikken, hvor vi fulgte processen fra ”e” til slutproduktet.

Nr. 1 · 2019

Det, der var mest interessant,
var at se, hvor moderne fabrikken er - næsten intet manuelt
arbejde, det hele kører på bånd,
og et par robotter hjælper også
til.
Efter rundvisningen gik vi
tilbage til lokalet, hvor vi blev
undervist i tagsten og undertag. Thue lavede en lille opgave
i samarbejde med Mommark
og FUT - den heldige vinder af
denne lille opgave blev Oliver
Larsen fra Stark.
Efterfølgende kørte vi tilbage
til hotellet, og om aftenen var
Komproment vært for et dejligt
måltid mad.

Vi var der i omkring en time,
derefter skulle vi videre til lufthavnen, så vi kunne komme
hjem. Vi landende ca. kl. 14.30
i København, vi tog afsked med
mine ”kollegaer” fra Sjælland,
og så drog vi andre ellers hjemad, der var stop i Nyborg, i Fredericia og Mommark.

En stor tak skal det lyde til
Peter Lenarth Landergren og
Bjarne Conrad Sørensen fra
Business College Syd og til
Thue Houlberg fra Komproment og til Niels Jørgen fra FUT
bestyrelsen.
Tak for en fed trælasttur.
Kasper Fabricius - Stark Ribe

Dag 4 - Fredag
den 12. oktober
Dagen, hvor vi skulle hjem til
Danmark, men lige inden så
var vi ude og se det lokale byggemarked, CASFORAMA, et
imponerede stort byggemarked
med rigtig mange produkter
på hylderne - ikke alle produkterne er kendt herhjemme. En
pose cement á 25 kg til 10 kr. i
styrkeklasse 32.
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– og det koster kun
1 kr. om dagen!

Gratis
for eleve
r!

Som medlem af FUT har du en lang række fordele og mulig
heder. Det gør, at du ofte vil være et skridt foran andre trælasteller byggemarkedsfolk, der ikke er medlem af foreningen
Fordele ved at være medlem af FUT
• Gratis for elever.

• Et fagligt mødested for alle aldre.

• Skab venskaber på tværs af branchens personer, leverandører, forretninger og kæder.

• Prisen er ca. 1,- kr. om dagen.
• Adgang til jobbasen på FUT.dk.

• Skab kontakt til nye virksomheder og kontaktpersoner.
• Udvid og styrk dit netværk i FUT.
• Mulighed for deltagelse i spændende ture i
ind- og udland.
• Faglige virksomhedsbesøg i udlandet og
Danmark.

• Gratis medlemsblad tre gange om året.
• Årlig spændende og underholdende generalforsamling som også er gratis.
• Elevture med spændende socialt og fagligt
indhold.
• Fagprøvepriser og store kontante præmier.

• Medlemsfordele i medlemsshoppen.

Meld dig ind idag!
Send en mail til fut@fut.dk eller ring til Marianne Mouritzen
i sekretariatet på 4580 7877
Vi glæder os til at se dig i FUT!

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

Foto: Juan Moyano / Dreamstime.com

Du har brug for FUT

