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Så skal jeg da lige love for, at der
kom gang i sommeren.
Og man må sige, at der også
er kommet godt gang i butikken. Branchen gløder efter den
bidende sibiriske vinter, vi fik
på besøg.
FUT var velrepræsenteret på
årets Byggerimesse i Fredericia.
Du kan i bladet læse om vores
deltagelse på Byggeri’18, hvor
I kunne finde os på en fællesstand med Mommark Fagskole
på Danske Byggecentres hovedstand. En stor tak til Danske
Byggecentre for endnu engang
at gennemføre en messe, hvor
vi har mulighed for at møde
hele branchen. Også en stor
tak til Mommark Fagskole for
et stort stykke arbejde og nogle
gode messedage.

Vi har og har haft travlt med
planlægning og arrangementer
i FUT. Som nogle nok har bemærket, så er årets andet FUTblad udkommet senere end
normalt. Bestyrelsen har ligget
vandret for at finde dette års
vært af FUT’s generalforsamling. Da dette trak længere ud
end forventet, måtte vi rykke
bladet. Derfor er det en kæmpe
fornøjelse, at vi nu har fundet
årets vært, som er Københavns
Listefabrik, se iøvrigt næste
side.
Som et nyt tiltag i år har vi
valgt at arrangere eventaftener.
Første arrangement er allerede løbet af stablen. Og længere
inde i bladet kan du se, hvornår næste arrangement bliver
afholdt. For at ramme så bredt

som muligt over landet har vi
valgt, at denne eventaften skal
afholdes hos Hornbæk i Randers. Jeg håber at se så mange
af vores gode medlemmer som
muligt.
Det er helt sikkert ikke noget,
du vil gå glip af!
Netop som jeg sidder og
skriver denne leder, er vi godt
hjemvendt fra årets første medlemstur, som denne gang var i
samarbejde med Profile.
Vi besøgte tagstenfabrikken
Nibra i Magdenburg, som bød
os indenfor i ’orkanens’ øje.
Vi var på denne tur en mindre rejsegruppe, og selvom vi jo
ønsker så mange deltagere som
muligt på vores ture, så var det
en kæmpe fornøjelse igen at
kunne samle et hold.
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Derfor er det ærgerligt, at
vi i FUT’s bestyrelse bruger
mange ressourcer på at lave arrangementer, hvis ikke tilslutningen fra vores medlemmer
er der.
Vi i bestyrelsen vil værdsætte,
hvis I medlemmer vil komme
med forslag til, hvordan vi fortsat bliver ved med at knække
koden til lærerige og spændende ture, som vi kan se tilbage på
med et smil på læben (og med
udsolgte pladser).
Vi står med åbne arme og
bider bestemt ikke ;-) I den forbindelse skal der også lyde en
stor tak til fagskolerne, som
virkelig viser deres interesse og
engagement for FUT.
Vi har i samarbejde med skolerne allerede to studieture for

henholdsvis Trælast- og Byggemarkedet klar.
Turerene går i år til Wroclaw
i Polen og Stuttgart i Tyskland.
Du kan læse mere om begge
ture inde i bladet.
Ydermere kan du læse om
Branchefrokosten, der fik hele
trafikken i Bredgade til at gå i
stå...
Ingen roser uden torne, som
man siger. Desværre er der også
sket ændringer i bestyrelsen.
René Nissen, som har været en
del af FUT’s bestyrelse i mere
end to år, har valgt at trække
sig fra bestyrelsen. René har
gjort et godt stykke arbejde i
bestyrelsen og vil bestemt blive
manglet.
Vi takker for samarbejdet og
ønsker René god vind fremover.

Det betød så, at Daniel træder ind som kasserer for bestyrelsen.
Velkommen til Daniel, som
jeg ser frem til at arbejde sammen med i FUT.
Til sidst vil jeg ønske jer alle
en herlig sommer og lad os da
krydse fingre for, at vejret bliver
ved længe endnu, så branchen
får et rekord år.
Rigtig god læselyst og god sommer.

Michelle Olsen
Formand

Generalforsamling 2018:

...og årets vært er
Vi håber på at se så mange FUT medlemmer som muligt, når vi lørdag den 3. november
afholder den årlige generalforsamling. I år bliver det i sportslige omgivelser, når Københavns Listefabrik er vært og inviterer os indenfor i AB Gladsaxes lounge
Vi har allerede nu en spændende gæstetaler på plads! Der
kommer til at være stemning
præget af benzin, eksplosioner
og ild på dagen – men også indre ro, stresshåndtering og meget mere. Hvem der her er tale
om, afslører vi i næste blad.
Vi og Københavns Listefabrik
ser frem til at se jer alle sammen den 3. november.
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Fra frø til øverste hylde

Har altid gjort tingene
lidt anderledes
Allan Lundberg startede med en ikke-kreditværdig brugthandel i
1994. Hårdt arbejde og en alternativ tilgang til tingene har gjort
ham til ejer af en trælastkæde, der i dag buldrer derudaf
Af Louise Skjellum Strøbech
Med en far og mor der bestyrede hver sin bodega, lå det
ikke lige til højrebenet, at Allan
Lundberg, der er født og opvokset i Frederiksværk, i dag skulle
blive en af de markante spillere
i trælastbranchen. Og så alligevel. Som barn og indtil han
købte Østerbro Tømmerhandel
som 27-årig, var han meget aktiv spejder og siden tropsfører
i KFUM. Desuden gik han til
brydning og tilbragte mange
timer i skoven med at løbe orienteringsløb.
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- Der var ingen i min familie,
der havde de interesser, men
allerede tidligt vidste jeg, at
jeg ville være tømmerhandler,
skovløber eller forstkandidat.
Enten skulle jeg arbejde i skoven eller sælge træ, fortæller
Allan Lundberg, der i begyndelsen af sin uddannelse på Hillerød Handelsskole og læretid
i Poul Christiansens Tømmerhandel (PCT) i Hillerød boede
i kollektiv i Frederiksværk med
en flok spejdervenner.
- Når jeg skulle i skole eller
på arbejde i Hillerød, cyklede
jeg. Hvis det blev dårligt vejr,

låste jeg cyklen fast til en lygtepæl og blaffede resten af vejen.
Det var sådan noget, man kunne dengang.

Havde tre jobs
Allan Lundberg er i dag ejer af
fire tømmerhandler, af Københavns Listefabrik og medejer af
eller partner i et hav af andre
større eller mindre virksomheder eller ejendomsselskaber
som bl.a. Designboard, Thye
Hing Sawmill i Malaysia, Me-

Da Allan Lundberg købte E. Madsen og S. Larsen Trælast i december 1994,
var den gemt bag høje hegn. Hegnet blev siden revet ned, ny belægning
pyntede og bygningerne blev malet, som her af hustruen Sanni Lundberg.
I 1995 blev navnet ændret til Østerbro Tømmerhandel.
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sterpuds, Lundberg Ejendomme m.m. Han har da også altid
været en ’man of action’ og
lidt utraditionel i sin tilgang
til tingene. Som f.eks. da han
skaffede sig læreplads hos PCT
i Hillerød.
- Jeg gik derind fra gaden af
og sagde ’davs, hvem er det, der
ansætter folk her?’ De havde
faktisk lige været ude og søge
folk, og spurgte, hvorfor jeg ikke
havde sendt en ansøgning, som
alle de andre. ’Fordi det er en
fagmand, I skal have, og ikke
en forfatter’, svarede jeg, og det
syntes de, var en frisk attitude
og bad om mine skolepapirer.
Dagen efter fik jeg jobbet, fortæller Allan Lundberg, der var
glad for sin læretid – både i
trælasten og på Mommark.
- PCT var en rigtig god, gammeldags trælasthandel, og vi fik
lov til at prøve det hele. Erling
Rasmussen var en god direktør,
der gav folk nogle udviklingsmuligheder, fortæller Allan
Lundberg, der supplerede sin
lærlingeløn med hele to ekstrajobs.
- Når man tænker tilbage,
var det helt vildt. Ud over min
normale arbejdstid gjorde jeg
rent alle hverdage fra kl. 03-06
på Allerød Gymnasium, og arbejdede i PC Haveland om søndagen, hvor jeg solgte udestuer
til private. Det var et godt ekstrajob, og jeg blev godt aflønnet,
men jeg var træt hele tiden, husker Allan Lundberg, der allerede et halvt år inden han fik sit
svendebrev, fik løn som udlært,
hvis han lovede at blive.

Fra nul til seks millioner
på to år
Allan Lundberg blev udlært i
1984, blev i trælasten indtil han
skulle aftjene sin værnepligt,
og kom da også siden tilbage til
PCT. Men i 1986 blev han kontaktet af en af kunderne, Niels
Hem, der spurgte, om han ville
være med til at starte et vinduesfirma op. Det blev til to
år i NH Døre og Vinduer, hvor
de eneste to ansatte var Allan
Lundberg og Niels Hem.
- Vi fik hurtigt en fantastisk
forretning op og køre, bare os
to på et kontor, uden lager og
uden fabrik. Inden vi skulle
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1. maj 2017 trådte Allan Lundberg (th.) tilbage som direktør for Østerbro
Tømmerhandel Gruppen. Han kan derfor sove lidt længere hver morgen,
men har stadig sin gang i alle afdelinger, for han elsker kundekontakten,
salget og serviceringen.

mødes med kunden, kørte jeg
ud og kiggede på ejendommen,
og kunne derfor hurtigt give et
præcist prisoverslag og komme
med ideer til andre opgaver, vi
kunne løse. Vi omsatte for seks
mio. kr. efter to år, men så blev
vi uvenner. Jeg ragede uklar
med Niels om stort set alt, bl.a.
om hvem der egentlig ejede
virksomheden og hvordan vi
forvaltede indtjeningen. Men
jeg fortryder ikke de to år, for
det var sindssygt lærerigt at arbejde sammen med Niels Hem,
som jeg stadig betragter som en
af mine vigtige mentorer, siger
Allan Lundberg.

Jeg skal være
selvstændig
Efter et år som kørende sælger
i Hørsholm Trælast og fem år
som ditto i nu hedengangne
Avenue, der bl.a. solgte befæstelse til bygge- og anlægsbranchen, prøvede Allan Lundberg
at købe Avenue. Men handlen
løb ud i sandet, da ejerne ikke
kunne beslutte sig.
- Det var der, jeg erkendte,
at jeg gerne ville være selvstændig, og i december 1993
købte jeg så E. Madsen og S.
Larsen Trælast, Nyt og Brugt
på Østerbro, der bl.a. handlede
med brugte lokummer, gulvbrædder og tagrender. De to
ældre ejere ville sælge med det
samme, så vi sad om aftenen

kl. 23 og underskrev papirerne.
Da jeg begyndte at ringe rundt
til de forskellige leverandører,
fandt jeg ud af hvorfor, for
mange smækkede røret på, når
jeg ringede og sagde, jeg ringede fra E. Madsen og S. Larsen
Trælast. De havde ikke overlevet til 1. januar, fortæller Allan
Lundberg, der fik en livline fra
Peter Madsen (PM) i Roskilde
Trælast.
- Han troede på mig, gav
mig 100.000 kr. i kredit, og var
en vigtig årsag til, at jeg kunne
komme ordentligt i gang. Det er
jeg ham evigt taknemlig for.
Trods den hjælpende hånd
fra Roskilde blev det en hård
første tid på Østerbro. Allan
Lundberg var alene i forretningen undtagen om formiddagen,
hvor en tidligere medarbejder,
der ikke fik løn men seks øl og

en pakke cigaretter dagligt, gik
til hånde.
- Klokken 11 blev han sendt
hjem, så var han for fuld, fortæller Allan Lundberg, og hiver
en smertefuld men også lidt
komisk erindring op af hatten:
- Der var ikke mange kunder
i starten, og på den dårligste
dag havde vi en omsætning på
60 kr. De 40 af dem gik så til øl
og cigaretter til medhjælperen,
siger Allan Lundberg, der efter
ni måneder som selvstændig
måtte sælge villaen i Holte og
flytte med hustruen Sanni ind i
en 46 m2 stor lejlighed ovenpå
trælasten.
I hverdagene mødte han i
god tid før åbningstid, og pakkede og kørte selv varer ud
efter lukketid kl. 17. Weekenderne brugte han bl.a. på at
gå rundt til de mange lokale
kolonihavehuse med annoncer,
som han selv producerede på
farmorens Handicappedes Kuverteringsbureau, der også var
et trykkeri.
- Det genererede faktisk
mange kunder. Jeg fik en snak
hen over hækken om deres
behov og de varer, vi havde i
annoncen, og de var altid overraskede over, at det var mig, der
var ejeren. Jeg var jo kun 27
år. Men stille og roligt voksede
butikken, og vi fik flere og flere
nye varer, siger Allan Lundberg,
der stadig solgte ud af de brugte
varer frem til 1998.

Verdens største
sortiment
I 1997 flyttede Allan og Sanni
Lundberg til en lejet gård i Smøfortsættes næste side
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Efter Allan Lundberg har afgivet
posten som adm. direktør til Peter
Klindt Jørgensen, har han ikke fast
kontorplads, men må låne sig frem,
når han kører rundt mellem de
forskellige afdelinger, hvor han bl.a.
coacher og rådgiver medarbejderne.
Han debiterer i øvrigt stadig selv
hvert et bilag ’fordi jeg er god og
hurtig til det, og kan huske alt, hvad
folk har købt før’.

fortsat fra side 5
rum, der stadig fungerer som
lager. Og i 1999 gjorde han sin
vel nok vigtigste handel: Han
købte Nørrebro Tømmerhandel samt 1800 sæt jern til profiler fra Ingolf Sørensen, der hav-

de haft en drøm om at opbygge
Danmarks største sortiment af
trælister. Allan Lundberg ansatte sin far, der brugte 80.000 kr.
på at producere nye kataloger,
besøge tømmerhandler i hele
Danmark og opbygge det, der i
dag er Københavns Listefabrik

i Søborg. Virksomheden udgør
en betydningsfuld del af Østerbro Tømmerhandel Gruppen
– og er optaget i Guinness Rekordbog for at ligge inde med
verdens største sortiment af
trælister.
Gennem årene har der også
været flere opkøb eller investeringer, der er gået knapt så
godt. Forkerte personer er blevet givet for meget ansvar, og

trælaster er blevet købt eller
åbnet og lukket igen.
- Ja, jeg har sat mange skibe
i vandet, men de mindre gode
indkøb har aldrig afskrækket
mig, siger Allan Lundberg, der
i dag ejer en trælastkæde, der
buldrer derudaf og sætter den
ene interne omsætningsrekord
efter den anden.
- I november 2017 satte vi
vores hidtidige all-time-rekord
med en omsætning på 15,25
mio. kr. Den slog vi i maj i år
med en omsætning på 16,8
mio. kr. Så det går stærkt. Vi har
haft fremgang uafbrudt i 13 år,
selv under finanskrisen hvor
alle fyrede folk og skar ned i vareprogrammet. Vi ansatte dem,
de andre fyrede, og øgede vores
produktsortiment. Det er vel et
meget godt billede på, at vi gør
tingene lidt anderledes her.

Uden medarbejderne
er der ikke nogen virksomhed
Noget af det, Allan Lundberg
har taget med fra sin læretid,
er den administrerende direktør Erling Rasmussens holdning
om, at der ikke er nogen begrænsninger.
- Han var meget kreativ. Vi
kunne løse det hele. Hvis folk
ikke havde nok penge, blev der
f.eks. taget pant i det kommende byggeri. Så havde han da det,
hvis det gik helt galt, siger Allan
Lundberg, der selv har indført
de gamle handlingsskabende
dyder og værdier som ’Enhver

”

- Uden medarbejderne er der
ikke nogen forretning. Det skal
være lidt ligesom i spejderflokken: Det skal være sjovt at gå på
arbejde, vi skal respektere hinanden og vores forskelligheder,
og der skal være plads til alle.
Faktisk har jeg ledelsesmæssigt
taget en masse med mig fra
spejderne, hvor der netop er
plads til at alle kan finde det,
de er gode til. Om du er motorisk handicappet, er autist eller
har ADHD, så er der plads i
spejderflokken, så længe man

- Alle kan jo noget,
bare de får chancen.

”

Citat: Allan Lundberg
medarbejder har handlepligt’,
’Vi vil ikke høre et nej’ og ’Vi
sætter en ære i at levere det
hele’. Desuden lægger han vægt
på glade og tilfredse medarbejdere samt rigtig håndværkerstemning i butikkerne.
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holder aftalerne indbyrdes og
arbejder sammen som et hold.
Dét har jeg taget med mig videre, og har altid haft en masse
skæve eksistenser ansat, bl.a. en
del alkoholikere, der er blevet
rettet op, fordi det har betydet

Medarbejderpleje (her ØT Cup med tennis på gården i Smørum) har altid
været vigtig i Østerbro Tømmerhandel. I 2016 nåede medarbejderne et opsat
mål i en omsætningskonkurrence. Præmien var en tur til Malaysia for bl.a. at
se produktionen af det hårdttræ, som bliver solgt i tømmerhandlerne.
- Det kostede mig en lille million kroner, men det var også medarbejderne, der
var med til at tjene de penge, sagde Allan Lundberg dengang.

noget for kollegaerne, om de er
på arbejde. Alle kan jo noget,
bare de får chancen, siger tømmerhandleren, der sjældent
oplever, at der er medarbejdere,
der siger op og rejser.
- Af de få der rejser, kommer
ca. 80 % tilbage efter et par år,
vurderer Allan Lundberg, der
har en samlet årlig omsætning

på 160 mio. kr. og beskæftiger
ca. 65 ansatte. Inden udgangen
af 2020 er målet, at Østerbro
Tømmerhandel Gruppen skal
nå en samlet årlig omsætning
på over 200 mio. kr. og øge
antallet af medarbejdere med
yderligere 15. Det kræver en
vækst på omkring 10 % om
året.
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TRÆLASTSÆLGER
XL-BYG LÆSØ TØMMERHANDEL A/S

Dynamisk og
engageret købmand

Sund forretning og
gode arbejdsforhold

Du er en dygtig sælger indenfor trælast/byggematerialer. Du har bevist,
at du kan skabe gode salgsresultater.
Du er god til at forstå kundens behov
og skabe tillid. Har du lokalkendskab,
er det et stort plus, men det er ikke
et krav – dog er det et ufravigeligt
krav, at du bosætter dig på Læsø,
som i øvrigt er i en positiv udvikling – og stedet i DK med flest målte
solskinstimer!

Du bliver en af nøglespillerne i den
fortsatte udvikling af XL-BYG Læsø
Tømmerhandel A/S – en sund og stabil
lokalt ejet og drevet lille virksomhed.
Dit job bliver meget afvekslende og et
selvstændigt 37 timers job med gode
frihedsgrader, som er mest krævende
i sæsonen. Weekend og helligdags
vagter må påregnes.
Der tilbydes:

Jobbets primære indhold:

• Ordnede forhold, gode kollegaer

• Salg og servicering af vores mange

•

•
•
•

loyale kunder, primært håndværksmestre.
Indkøb til byggesager, samt styring af materialeflowet til byggesagerne.
Tilbud og materiale beregning/
udarbejdelse og opfølgning på
samme.
Tæt samarbejde med dine 7 kollegaer, som alle har en frisk tilgang
til opgaverne og som brænder for
deres job.

•

•
•
•

og godt humør på arbejdspladsen.
Godt job i en god, sund og stabil
lokalt ejet og drevet koncern, som
ikke kun har fokus på nedskæringer
og profit.
Vi arbejder altid for gode langsigtede relationer, derfor er det vigtigt,
at også du har krav og forventninger til din kommende arbejdsgiver.
Vi kan tilbyde flyttehjælp og tilskud
til flytningen, samt være behjælpelig med at finde bolig.
Flere forskellige personalegoder.
Ansættelse snarest.

Der kræves:

• At du er en positiv, ærlig og ædrue•

lig person, der har orden i tingene
- også privat.
At du er indstillet på altid at yde
Danmarks bedste service overfor
kunder og kollegaer.

Du kan læse mere om Læsø og øens
mange muligheder på
www.visitlaesoe.dk
Ansøgningsfristen er:
onsdag d. 15. juli 2018.
Du skal være indstillet på, at der
anvendes personlighedstest i udvælgelsen.
Ring og få en uforpligtende snak
med mig om dine muligheder for
en super stilling på Læsø, ring gerne
efter kl. 17.00 til:
Jim L. Christiansen,
Læsø - 81779003 - jlc@etas.dk
For at din ansøgning kommer i
betragtning skal den sendes via link
på vores hjemmeside www.etas.dk.
100% diskretion garanteres.

LÆSØ
TØMMERHANDEL A/S
XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S er i selskab med XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S og XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S. Vi er Vendsyssels største
privatejede tømmerhandel, og er i alt godt 70 medarbejdere, som hver dag arbejder seriøst for at yde branchens bedste service.

Branchefrokosten 2018
I foråret var det endnu engang tid til Branchefrokosten.
48 deltagere mødtes den 26. maj på Café Petersborg i København
Trods de høje temperaturer så
havde vi endnu en gang en vellykket og yderst hyggelig dag.
Branchefrokosten er noget
helt specielt, som samler alle
de gode erfarne trælastkvinder
og -mænd, hvor der bliver talt
fortid, nutid og fremtid i branchen.
En dag, hvor gamle kollegaer
og branchevenner mødes og
deler gode minder.
Så selvfølgelig skulle vi også
have taget det traditionelle foto.
Men....... at få taget et fællesfoto er aldrig helt nemt. Derfor
er det så dejligt, at der stadig
findes venlige sjæle i det Københavnske byliv.
Så ved hjælp af en slamsuger,
der stoppede al trafik i Bredgade, lykkedes det os at få det
perfekte fællesbillede.
I mange år har man valgt
at afholde den tidligere kaldte
50+ frokosten i Grøften i Tivoli.
Men i år tænkte vi, at der skulle
ske noget nyt, så hvorfor ikke
gå tilbage til der, hvor det hele
startede.
Og selvom det er tanken, der
tæller, var tanken bedre end
oplevelsen, og vi må desværre erkende, at Café Petersborg
ikke kunne løfte denne opgave
længere.

8
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Vi trænger derfor til nye
ideer, og det tænker vi, at DU
vil kunne hjælpe os med. Så
har du været et sted, som, du
mener, vil passe perfekt til et
sådant arrangement, så skriv
endelig til os: fut@fut.dk.
En stor tak til alle, der mødte
op og fik en sludder for en sladder med gamle venner og nye
bekendtskaber.
Vi ses i 2020, hvor vi med
glæde gør det igen.

SKIL DIG UD FRA MÆNGDEN
OG BLIV VALGT TIL OPGAVEN !
Vi efteruddanner Danmarks murere med den sidste nye
viden indenfor blandt andet:
•
•
•
•
•

Storformatfliser
Byggejura
Vådrumssikring
Radonsikring
Sikker lægning af natursten

Læs mere og tilmeld dig på www.flisepartneren.dk
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LinkedIn kursus hos Plastmo
Torsdag den 12. april var 14 FUT medlemmer og 4 medlemmer af bestyrelsen samlet
i kantinen hos Plastmo i Ringsted. Formålet var at blive klogere på LinkedIn, og det
er jeg ganske sikker på, alle deltagere blev denne aften
Af Christian Lyng
Vi startede aftenen med sandwich og noget vådt til ganen,
og snakken gik lystigt blandt
kollegaer og konkurrenter. Folk
var i godt humør trods lange
arbejdsdage og travlhed i branchen. Folk var mødt op både
for at socialisere, men også for
at få dybere indsigt i et medie,
der efterhånden fylder en del i
folks professionelle virke.
Bestyrelsesforkvinde Michelle Olsen bød folk velkommen
og fortalte kort om Plastmo og
om firmaet i Ringsted. Man producerer tagrenderne på adressen og kører i øjeblikket treholds skift grundet travlhed,
fittings bliver dog produceret i
Polen. I Ringsted er 60 mand på
lønningslisten, og foråret har
sat sine spor hos Plastmo.
Vi havde inviteret Jesper
Dalhus, som er selvstændig

erhvervscoach i hans firma
Jemac. Jesper beskæftiger sig
med salgstræning, lederudvikling, LinkedIn kurser og rekruttering.
Jesper var på fra starten og
fik straks folk med i snakken.
Udover tips og tricks og små
holdøvelser til hvordan og
hvornår, folk kan bruge Lin-

kedIn, blev der også snakket
mere generelt om LinkedIn.
De fleste var overraskede
over at høre, at der i skrivende stund er 300 millioner profiler på LinkedIn, og der bliver
oprettet en ny hvert tredje sekund.
Jesper var super inspirerende, og alle fik noget med hjem

denne aften.
For at teste om det nu virkelig virkede, måtte jeg hjem
foran computeren og afprøve
Jespers tips og tricks.
På trods af at jeg kun har lige
under 500 forbindelser, lykkedes det mig at lave et opslag
med hjælp fra Jespers tips, der
er blevet set af flere end 2500

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

– PÅ DIN SIDE!

Her kunne
DIT
logo være..!
10
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FUT eventaften
– LinkedIn kursus
med Jesper Dalhus
Nina Schmidt fra STARK Ishøj deltog også på
eventaftenen hos Plastmo. Her er hendes
oplevelse af aftenen

Opslaget som jeg
lavede efter Link
Jesper Dalhus.
edIn-eventaften
en

personer – så der er noget om
snakken!
Vi er i bestyrelsen rigtig glade
for opbakningen omkring dette
aftenarrangement, og vi kan
derfor allerede nu afsløre, at vi
gentager succesen – denne gang
så vores jyske medlemmer kan
nyde godt af det – læs mere på
næste side.

med

Stor tak til Jesper Dalhus og
de medlemmer, der deltog på
dagen.
Samtidig skal også lyde en
stor tak til Plastmo, der lagde
lokaler til OG sørgede for, at
alle gik fra aftenens møde med
en Plastmo Ølkøler – den, er
jeg sikker på, bliver et hit på de
varme sommeraftener.

Min oplevelse af dette kursus
har været meget givende og inspirerende.
Startede med en kort præsentation af Plastmo og herefter et fremragende kursus af
Jesper Dalhus.
Jeg kan varmt anbefale dette
kursus, det er meget givende.
Om du er ny eller garvet
bruger på LinkedIn, er jeg sik-

ker på, der findes noget, du kan
tage med hjem. Om det er små
fif eller brugbare links, er der
noget til enhver.
Hvad jeg fik ud af det:
Før denne aften havde jeg ikke
en LinkedIn profil, det har jeg
nu og har samtidig fået dannet
et netværk, der siger 500+ efter
kun 1 måned.
Nina Schmidt, STARK Ishøj

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

www.hjalmarwennerth.dk

SOLIDE FORBINDELSER
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LinkedIn aften i Randers
Vi gentager succesen fra vores første eventaften.
26. september inviterer vi til eventaften hos Hornbæk i Randers
Vær med når Jesper Dalhus giver
tips og tricks om LinkedIn til FUT’s
næste eventaften den 26. september
kl. 17.30, hvor Hornbæk i Randers
er vært.

I april havde vi inviteret Jesper Dalhus en tur til Plastmo
i Ringsted til LinkedIn evenaften. Denne gang er vi glade for,
at Hornbæk har valgt at lægge
lokaler til, og vi håber på at se
så mange af jer som muligt den
26. september i Randers.
Vi byder Jesper Dalhus fra Jemac inden for igen, og han vil
fortælle omkring LinkedIn, give
tips og tricks samt instruere i
brugen heraf.
Vi byder på en bid mad samt
lidt vådt til ganen, og så er vi
sikre på, at alle, ligesom til første arrangement, får en masse
med hjem omkring LinkedIn.

Der er et begrænset antal
pladser, 30 stk., så tilmeld dig
allerede nu.
Det er gratis for dig som FUT
medlem.

TRÆLAST annonce2006-07

21/12/06

12:48

r
Gratis fo
er!
medlemm dser
30 pla
Men kun mølle
- først til

Side 1

Program

Har du også
kastet din
Kl. 18.30: Oplæg fra Hornbæk
kærlighed på
byggeKl. 19.00: Foredrag om LinkedIn ved Jesper Dalhus
branchen?
Kl. 17.30: Ankomst med sandwich, øl og vand

Kl. 21.00: Tak for i aften

Sted

Tilmelding

Hornbaek A/S
Bogensevej 7
8940 Randers SV

Senest 1. september til
Bo Louring
blo@fut.dk

Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.
Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og 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

®

M o m m a r k ve j 3 7 4 · 6 4 7 0 Syd a l s · Te l . 7 3 4 2 5 5 2 5 · w w w. b c s yd. d k

A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

12



Nr. 2 · 2018

Bliv nomineret til
FUT’s fagprøvepris
Fagskolerne i Odder og Mommark nominerer og indstiller ialt 12 elever til FUT’s
fagprøvepris
I denne tid er der rigtig mange
af eleverne, der sidder og kæmper med deres fagprøver, dette
glæder både prof-, trælast- og
byggemarkedselever. Alle vil
gerne lave den bedste opgave,
og der bliver rundt om i butikkerne fundet på rigtig mange
spændende fagprøveprojekter.
Disse fagprøver og den
mundtlige eksamen ligger også
til grund for nominering til årets
FUT fagprøvepriser.
Så snart alle elever har været
igennem årets eksamener, og
alle forhåbentligt har scoret en
topkarakter, så skal alle faglæ-

Fagprøveudvalget
består af:
- Palle Thomsen,
Danske Byggecentre
- Mette Brund,
XL-BYG Kæden
- Jan Sørensen,
Stark Kæden
- Helle Have,
Davidsen
- Bestyrelsesmedlem,
FUT

rerne til at nominere de bedste.
Fagskolerne i Odder og
Mommark nominerer og indstiller tre elever fra de to grupper; tre fra trælast og tre fra
byggemarked/Profcenter, til
årets fagprøvepriser, sådan at
vi håber, at der i år kan være i
alt 12 nominerede til uddelingen ved FUT’s generalforsamling.
Dog er der det must, at eleven skal være medlem af FUT
og have været det i minimum
1 år og være ansat i branchen
ved generalforsamlingen. Bestyrelsen har strammet lidt op
og har sammen med fagskolerne i Odder og Mommark
fundet en løsning på, hvordan
de skal indstille, sådan at det
ikke udelukkende er fagprøven men også den mundtlige
eksamen, der også skal spille
med, når de nominerede fagprøver skal bedømmes af et
udvalg med repræsentanter
fra branchen.
I næste FUT blad præsenteres alle de nominerede.

FUT’s medlemsshop

Få stor rabat
Husk at alle FUT medlemmer
får kontante fordele i vores
medlemsshop
Som FUT medlem har du 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 el-

Spar op
til 70 %

ler 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
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.
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
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Nu er det snart tid til årets
Trælasttur for alle trælastelever
9.-12. oktober kan trælastelever tage til Polen sammen med
FUT, Business College Syd, Handelsfagskolen og Komproment
Årets trælastelevtur går til
Polen, nærmere bestemt det
sydvestlige hjørne omkring
Wroclaw. Wroclaw er en by
med omkring 600.000 indbyggere, som op til anden verdenskrig var tysk. Siden krigen har
byen udviklet sig til det lokale
kraftcenter med mange udenlandske investeringer.
Turen er planlagt sammen
med Komproment, hvor vi skal
besøge et af deres teglværker

Komproment
og Röben

På turen har trælasteleverne base i Wroclaw i Polens sydvestlige hjørne.
Foto: Olena Korol / Dreamstime.com

Foreløbigt program
Tirsdag den 9. oktober
- Ankomst til Mommark
- Velkomst
- Frokost
- Undervisning og aktiviteter
Onsdag den 10. oktober
- Afgang fra Mommark til Kastrup Lufthavn
- Ankomst Wroclaw
- Besøg hos Cersanit Group Poland hvor vi skal se en moderne fliseproduktion
- Ankomst på hotellet i centrum Wroclaw
- Middag arrangeret af FUT

Torsdag den 11. oktober
- Fælles morgenmad på hotellet
- Afgang fra hotellet til Komproment, hvor der vil være
produktgennemgang og træning ved Komproment
- Frokost hos Komproment
- Fabriksrundvisning
- Middag med Röben og Komproment

Fredag den 12. oktober
- Fælles morgenmad på hotellet
- Afgang fra hotellet
- Vi besøger lokale trælaster
og byggemarkeder inden turen igen går mod Danmark
- Forventet ankomst til Mommark ca. kl. 19.00

Endelig tidsplan følger – der
tages forbehold for ændringer!

Komproment, som er tagog facadeleverandør til
byggebranchen i Danmark,
har forhandlingen af det
tyske teglværk Röbens produkter.
Hovedprodukterne er tegl
tagsten.
Röben råder over 14 teglværker fordelt i Europa og
USA og er verdens største
sammenhængende teglværkskæde.
Værket er privatejet og drives i dag af 5. generation.
Det er således en solid virksomhed.
Værket i Wroclaw i Polen,
som Komproment i efteråret tager FUT med ned til,
er det teglværk, hvorfra
størstedelen af stenene,
som bliver solgt i Danmark
kommer fra. Det er samtidig Europas største værk,
så der bliver noget at kigge
på.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

Danmarksvej 9
DK-9670 Løgstør
Tlf. 70 130 530 Fax 70 130 531
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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 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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og se nærmere på tagsten. Derudover vil vi på turen besøge
Cersanit Group Poland’s værk
i Walbrzych, hvor der årligt bliver produceret 19 mio. m² gulvog vægfliser til bolig og industriel brug, lokale forhandlere
af byggematerialer og se på de
lokale forhold i branchen.
Turen tilbydes som valgfag
og vil derfor være en del af elevens eksamensbevis.
BEMÆRK: Turen er kun
for trælastelever, og der er
begrænset antal pladser.

Foto: Johannes Nørgård

FUT på Byggeri’18
Danske Byggecentre bød i år på Byggeri-
messe, og der var FUT selvfølgelig med
Af Michelle Olsen, formand

Som tidligere på Byggeri-messe
har FUT været en del af Danske
Tilmelding og
Byggecentres hovedstand. I år
spørgsmål
var der et tvist. Vi havde valgt
Har du spørgsmål til turen, så at udstille i samarbejde med
Södra Timber A/S
kontakt Christian
Lyng på 27
mail
Mommark Fagskole.
Frydenborgvej
K
DK- 3400 Hillerød
chl@fut.dk.
Som mange nok allerede ved,
t +45 4848 8200
Tilmelding tilf +45
turen
og evt. så er bestyrelsen en blanding
4848 8264
sodra@sodra.dkkonspørgsmål om tilmelding:
mellem leverandører og træ
takt Business www.sodra.dk
College Syd – last- og byggemarkedsansatte,
Mommark, Karen Clausen, tlf. hvilket kan give udfordringer
73 40 79 14, eller på mail kac@ med bemandingen under hele
af
bcsyd.dk. OplysLeverandør
fulde navn
og messen. Derfor så vi mange
Peetz-serien:
fødselsdato ved tilmelding.
fordele ved at dele messestand
Betaling skal ske på den med Mommark Fagskole, hvilfremsendte opkrævning, der ket viste sig at være en stor sucfølger med indkaldelsen. PLUS ces.
Sundt indeklima med ludbehandlet loft
Tilmelding er bindende.
Ved
er en stor
fordel for FUT,
og færdigmalet
træbeklædning
XTERIØR FlotDet
No show opkræves et gebyr på da Mommark Fagskole og FUT
Miljøvenlig træimprægnering
PRECOLL deler
2000,-.
samme målgruppe. Det

LARIX
CEDER
SIOO

Foto: Danske Byggecentre

giver derfor en større mulighed for at ramme bredere i
branchen, da Mommark har
kendskab til tidligere elever,
der muligvis ikke er medlem af

FUT længere og kan skabe opmærksomhed heromkring.
Mommark Fagskole gjorde en kæmpe indsats for at få
snakket med nye mulige medlemmer samt have aktivitet på
messen, hvor de viste de nyeste teknologier inden for undervisning, som skabte positiv
opmærksomhed på standen.
Vi fik langt flere nye personlige
og erhvervsmedlemmer, end
vi har gjort på tidligere Byggeri-messer. Det er en fornøjelse,
at der er begyndt at være større
interesse for FUT.
Vi siger mange tak til Danske
Byggecentre og Mommark Fagskole for nogle gode messedage
og ser frem til 2020, hvor vi igen
er at finde på Byggeri-messen!
- Vi fik langt flere nye personlige og
erhvervsmedlemmer, end vi har gjort
på tidligere Byggeri-messer, fortæller
FUT’s formand, Michelle Olsen.

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
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Turen gik til Magdeburg med Profile
I maj tog FUT sammen med medlemmer
til Magdeburg. Turen bød på fabriksbesøg,
bilmuseum og storbyferie i Berlin.
En lille forsamling gjorde Tyskland usikker
i tre dage
Af Michelle Olsen, formand
Meget tidlig onsdag morgen
den 16. maj mødtes 11 morgenfriske FUT medlemmer i Kastrup lufthavn og tog vejen til
Berlin. På første dagen ventede
en spænende dag på teglfabrikken Nibra i samarbejde med
Profile. Mogens Christiansen
havde sammen med sin kollega Nickolai Steenholdt Keller
arrangeret en oplevelsesrig dag
på fabrikken, hvor vi fik en gennemgang af hele processen.
Rundvisningen gav mulighed
for at se, hvordan man starter

med et råmateriale af ler og bearbejder det hele vejen til det
endelige produkt af teglsten.
Med mange år i branchen var
der ikke en eneste ting, Mogens ikke kunne fortælle om
teglvirksomheden. Hver en
mindste detalje kunne besvares.
Efter et spændende fabriksbesøg tog vi alle videre til vores enorme hotel i centrum
af Magdeburg med mere end
1000 værelser. Hotellet havde
de skønneste faciliteter med
swimmingpool og sauna, hvor
flere blev overrasket over den

frie tilgang til badetøj i Tyskland uden at nævne navne.
Hen på eftermiddagen bød
Profile på en kold øl i den lækre
forårsvarme, hvor der blev tid
til at se mere af byen. Aftenen
sluttede af med en yderst lækker middag i Magdeburgs tidligere rådhus.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
Her kunne
DIT
logo være..!

www.alufabrikken.dk
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Biler, biler og atter biler
Anden dagen startede med
tidlig afgang fra hotellet med
bus mod Wolfsburg til byen
Autostadt. Her startede en dag
med biler og kun biler. En guide
tog os med rundt i Folkevogns
yderst imponerende by, hvor vi
fik set museum med historie.
Der var ikke det, vi ikke vidste
om Folkevogn bagefter. Dernæst sejlede vi ud til VW’s kolossale fabrik, hvor der ventede
os en guidet tur med bus rundt
i produktionen. Der var mildest
talt biler rundt om hovederne
på os. Jeg tror, jeg taler på alle
deltagernes vegne, når jeg siger,
at alle sad med åben mund og
polypper. Autostadt er et besøg
værd for alle, både store og små,
bilelskere eller ikke-bilelskere.
Efterfølgende tog de øltørstige mænd og kvinder tilbage til
Magdeburg og mødtes til middag langs Magdeburgs kanal.
Her fik alle den kendte wienerschnitzel med et sjovt tvist.

Aftenen stod på gode snakke
med hinanden og endnu en
aften, hvor alle fik netværket
med hinanden, hvilket jo netop
er det, som FUT turene kan.

Storbyferie i Berlin
Sidste dag fik alle mulighed for
at få en god lang skønhedssøvn,
inden bussen tog os til Berlin.
Her var alle på egen hånd, så

der var plads til både historie,
shoppe og barhygge, inden flyet
gik mod Danmark igen.
Det var en fornøjelse at være
afsted med alle deltagerne,
hvor vi fik et glædeligt gensyn
med vores faste deltagere Freddy, Arne og Henning. Jeg har
fået dem til at sætte ord på,

hvorfor de netop altid deltager
på vores medlemsture.
En meget stor tak skal lyde til
Mogens og Nikolai for en godt
planlagt og yderst spændende
tur med Profile fra FUT og alle
deltagerne.

Hvorfor rejser vi med FUT?
Det gør vi, fordi det altid er
hyggeligt at møde både nuværende og tidligere folk fra
branchen. Og selvom vi måske
nok tilhører den lidt tunge del
af aldersskalaen, er vi bestemt
ikke bange for at modtage
nye indtryk og oplevelser i en
branche, der hele tiden forandrer sig. Vi deltager gerne
i dialoger og er da heller ikke
selv tilbageholdende med at
komme med et par guldkorn.

Freddy

Det er også et vældigt plus med
unge aktive rejseledere, der
ved, hvad klokken er, hvis vi
skulle have glemt det.

For os pensionister er prisen
for en FUT rejse også mere
overkommelig, ligesom vi føler os hjemme blandt gamle
kollegaer.
Tak til alle deltagere og arrangører af denne tur. Vi glæder
os allerede til næste rejse.
Trods mere end tilsammen
100 års medlemskab føler vi
os stadig “unge” med FUT.
Arne, Freddy og Henning. Tidligere ANCO-TRÆ (Fog Herlev)

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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Ny teknologi i undervisningen på
Business College Syd er en succes

Introduktionen af nye teknologier som virtual reality (VR) og
beacons i undervisningen på
Business College Syd er en succes, viser en evaluering af initiativet med indførelse af cutting edge teknologier, som blev
lanceret for et halvt år siden.
En undersøgelse blandt elever
og deres arbejdsgivere viser, at
den viden og de værktøjer, som
de får på skolen, anvender de
hjemme i virksomheden.
VR og beacons har nu i et år
været en del af undervisningen
for alle handels- og detailelever
på den landsdækkende handelskostskole Mommark, som
er en del af Business College
Syd.
På BYGGERI 2018 i Fredericia introducerede Business
College Syd VR teknologien til
branchen. I VR brillerne kunne

man bl.a. få en virtuel guidet
rundtur optaget i 360° på en
trælast, i et byggemarked og
hos Frøslev træ.
- Mange var forbi vores stand
og udtrykte deres begejstring
over oplevelsen. Skolen har
desuden kastet sig over beacon
teknologien, som bl.a. giver mulighed for tracking af kunder
i butikken eller trælasten, og
det er en teknologi, som vi ser
mange muligheder i. Disse data
kan give et bedre beslutningsgrundlag for, hvor forretningen
kan optimere salgsarealerne.
Samtidig muliggør teknologien
at sende meddelelser eller et
godt tilbud til kunderne ved
hjælp af en app.
- Jeg ser teknologierne som
et vigtigt supplement i undervisningen, og så gør det eleverne nysgerrige på de nye digitale

muligheder. Mommark er med
i front, når det gælder nye teknologier, således at eleverne
kan tage tilbage til virksomhederne med gode ideer til, hvordan de kan omsættes til konkrete tiltag i praksis, fortæller
teamleder og underviser Lone
Marxen.
Teknologien og ekspertisen
i VR stilles til rådighed af oplevelsesparken Universe, som Business College Syd har indgået
et samarbejde med om at give
eleverne digitale læringsmuligheder og erfaringer.
Bente Thomsen, projektleder hos Business College Syd,
tilføjer: - VR udvider desuden
antallet af måder, hvorpå de
studerende møder og arbejder
med stoffet. Det gavner læringen især for de studerende, for
hvem det at lægge læsestoffet
til side og sanse med øjne, øre

og hænder nogle gange er den
bedste måde at lære nyt på.
Alle virksomheder i Danmark med kontor-, handels- og
detailelever kan sende dem på
skoleophold i Mommark.
Kontakt uddannelsessekretær Jane Teichert på 7340 7911
eller jat@bcsyd.dk for mere information.

Trætræf på golfbanen...
er mandag den 20. august 2018 på Kirsebærholmen i Holbæk
For sjette gang indbydes der til
Trætræf på golfbanen. Igen i år
på Kirsebærholmen i Holbæk.
Vor restauratør tilbyder wienerschnitzel med tilbehør til
aften. Her kan vi glæde os over
dagens golfresultater og samtidig få en god træsnak i hyggeligt selskab.

Tilmelding og betaling
Tilmeling senest 15. juli til
olesvensson@allerupnet.dk.
Husk at anføre navn, DGU nr.
og hcp. ved tilmelding. Samti-
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digt overføres deltagergebyr kr.
335,- + evt. kr. 110,- for wienerschnitzel til:
Reg. 1726 konto 5305 631
193 senest den 15. juli 2018.
Bliver der ikke 15 til aften,
så får de, der har indbetalt kr.
110,-, pengene retur på dagen.
Deltagerliste sendes ud ultimo juli.
Velmødt til et rigtig ’TRÆ
TRÆF’ med god snak, sol og
sommer.

Program

Tilmelding

Kl. 11.00
Kl. 11.45
Kl. 12.30
Kl. 17.45
Kl. 18.00

Senest 15. juli til
olesvensson@allerupnet.dk

Vi er i klubhuset.
Frokosten er klar.
Første bold teer ud.
Præmieoverrækkelse.
Spisning.

Pris
Deltagergebyr 335,- kr. inkl.
frokost, ekskl. drikkevarer.
+ 110,- kr. for wienerschnitzel
med tilbehør til aften, ekskl.
drikkevarer.

Yderligere info
Christian Bisgaard
Mobil 21 67 64 61
ibcb@mail.dk
og
Ole Svensson
Mobil 22 34 49 70
olesvensson@allerupnet.dk
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kærlighed på
byggebranchen?

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!

FUT STUDIETUR 2018
STUTTGART/BOSCH 11. - 14. SEPTEMBER
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

PROGRAM
M o m m a r k ve j 3 7 4 · 6 4 7 0 Syd a l s · Te l . 7 3 4 2 5 5 2 5 · w w w. b c s yd. d k

FUT, Mommark Handelskostskole og Handelsfagskolen udbyder i
fællesskab FUT Studietur 2018.
Oplev Stuttgart og få inspiration til butiksoptimering via besøg i mega byggecentre, rundvisning på fabrik med den nyeste teknologi inden for elværktøj
samt workshop og træning af faglige kompetencer.Tag med på en fantastisk
studietur, der bliver både faglig og social. Du får det med garanti sjovt!
Styrk dit CV
Studieturen udbydes som et valg-frit specialefag i supplerende produktkendskab. Du modtager et kursusbevis og kan skrive faget på dit CV.
Hvem kan deltage?
Elever på uddannelsen ‘Salgsassistent med profil bygge-marked’ og
”Handelsassistent med profil værktøj” ved Mommark Handelskostskole og
Handelsfagskolen i Odder.

PRAKTISK INFORMATION
Undervisere
Claus Christensen, 2162 6136
Handelsfagskolen
Lone Marxen,
Mommark Handelskostskole
Mødested
Handelsfagskolen, Rådhusgade 43, 8300 Odder
tlf. 8654 1700
Økonomi
Elev på uddannelsen: 500 kr.
Tilmelding er bindende.
No show gebyr 2.000 kr.

Tirsdag 11. september
• Ankomst til skolen kl. 11.30
• Frokost
• Præsentation og undervisning
• ”Hands on kursus” Weber/Grill
Onsdag 12. september
• Afgang til Stuttgart med fly
• Besøg Mercedes-Benz
• Guidet Rundtur i Stuttgart
• Eksponeringer/udstillinger
• Spisning og social aktivitet
Torsdag 13. september
• Bosch Fabrikken: Workshop/fabriksrundvisning
• Byggecentre Stuttgart
• Eksponeringer/udstilling
• Karbaret el. lign./ Dinner
Fredag 14. september
• Afgang fra Hotel i Stuttgart
• ”Designer Outlet” Neumünster
• Hjemkomst til skolen ca. kl. 20.00
Kontakt: Michelle Ø. Olsen, formand
mio@fut.dk

Tilmelding
Eleverne skal selv tilmelde sig. Der er 25 pladser.
Tilmelding og betaling sker via handelsfagskolens hjemmeside
under ‘Tilmelding til valgfrie ture’
Kontakt
Sandra Kirchert
saki@handelsfagskolen.dk
Tlf. 8736 6171
NB. Der tages forbehold for programændringer.

FUT – Foreningen for Unge Trælast- og byggemarkedsfolk er en aktiv brancheforening for elever, funktionærer, selvstændige og leverandører inden
for trælast og byggemarked. FUT giver dig mulighed for at deltage i spændende fagarrangementer og studierejser. www.fut.dk
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Nye medlemmer i Erhvervsklubben
Her præsenterer vi fire nye medlemmer i FUT Erhvervsklub. Vil I også være med til at
støtte branchens unge, så kontakt Niels Jørgen Lerche-Thomsen på tlf. 6170 7372 eller
mail njt@fut.dk og hør hvordan...

som kollegaer i samme branche.
Og så har jeg selv været medlem i 40 år!!
Bjarne Hansen
Direktør, Ikast Design Doors

SOLIDE FORBINDELSER
FUT og ARDEX rimer allerede lidt på hinanden, for vi har
gennem mange år følt, at vi
har haft fælles fodslag omkring
forskellige aktiviteter målrettet
branchen som hhv. brancheforening for beskæftigede indenfor trælastbranchen og os som
producent.
Da vores samarbejde med
branchen har gennemgået en
kraftig vækst de senere år, og
fordi vi har følt en stærk tilknytning til branchen gennem
mange år, så var det enkelt at

Hos Komproment er vi glade
for at være blevet en del af Erhvervsklubben i FUT.
Selvom væksten og aktiviteten er på et meget højt niveau
for tiden, så har vi prioriteret
meget af vores tid til undervisning og produktseminarer ude
hos trælasterne.
At få et højt vidensniveau
i spil ude i marken, fra både
vores og trælasternes side, er
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tage stilling til vores fremtidige
deltagelse i brancheforeningen.
Vi ser frem til at kunne bidrage med alle tænkelige tiltag,
og vi viser meget gerne vores
fabrik i Jylland frem for alle interesserede.
Vi glæder os til at deltage i
netværket og vil prioritere deltagelsen så meget som overhovedet muligt.

Hos Styrolit er vi glade for nu
at kunne kalde os medlem af
Erhvervsklubben i FUT. Vi har
igennem de seneste mange år
oplevet en yderst positiv vækst
i salget af vores produkter, som
fortrinsvis drejer sig om bygningsisolering i form af EPS
(ekspanderet polystyren), populært kaldet flamingo.
Væksten kommer ikke af
sig selv, den er tilvejebragt via
et fremragende og yderst konstruktivt samarbejde med vores

foretrukne samarbejdspartnere, nemlig trælast- og tømmerhandlere – hvorfor det er helt
naturligt for os at støtte FUT og
det arbejde, der udføres her.
Vi glæder os til at deltage i
de mange interessante arrangementer og ikke mindst til at
være en del af netværket omkring FUT.
Med fokus på Isolering.
Jan Nielsen
Salgschef, Styrolit

Foto: Didecs / Dreamstime.com

Ikast Design Doors A/S støtter
naturligvis op om FUT som
samlingspunkt for branchefolk
Det er vigtigt som branche
at have en platform, hvor man
kan lære hinanden at kende.
Ikke som konkurrenter, men

Michael Nielsen
Adm. direktør, Ardex

helt klart noget af det, som skal
være med til at sikre vores fortsatte fælles succes.
Som tag- og facadeleverandør til byggebranchen virker
FUT som et naturligt sted at
være tilstede – vi ser frem til et
godt samarbejde.
Thue Houlberg
Salgschef Danmark,
Komproment

Har du en god historie
til disse sider?
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.

Hvis du har ideen – så skriver
vi historien. Send en mail med
din ide til redaktionen:
chl@fut.dk
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Breaking news!!
Som noget helt nyt kan du nu igennem FUT og Handelsfagskolen
tage AMU kurser. En unik mulighed for at højne din faglighed i
branchen. Det hele er allerede muligt fra oktober 2018.

Produktkurser i efteråret 2018

FUT og Handelsfagskolen har indledt et samarbejde, for at sikre den høje faglighed og
produktviden i branchen. I oktober afholdes kursus i indeklima og til november er det
indvendig malearbejde, der er på programmet.
Målgruppe

Målgrupperne for de to kurser er letøvede faglærte og ufaglærte medarbejdere inden for branchen, der arbejder med kundebetjening, personligt salg, vareeksponering, sortiment varedeklarationer/mærkning samt principper for valg af leverandører.

Mål

Deltageren behersker metoder og aktiviteter, der kan brande og optimere salget af virksomhedens- og eksterne mærker gennem
oplevelser og storytelling om produktets rationelle egenskaber som kvalitet, design, nytteværdi, holdbarhed, indhold og udbytte for
kunden.
Deltageren behersker mærkningsordninger og varedeklarationer i forhold til gældende lovgivning i løsning af aktuelle problem
stillinger i salget i egen branche. Deltageren behersker metoder til løbende at tilegne sig faglig viden og metoder til produktlancering, og personlige redskaber til kampagneplanlægning i egen branche og forretning.

Indeklima - to dage (30-31. oktober) Kviknummer:727401483682326
Kendskab til de grundlæggende begreber og løsninger indenfor rumakustik, ovenlys og vinduer samt ventilation.
På kurset gennemgås de faglige begreber og regler i forhold til BR20. Som medarbejder bliver du i stand til at rådgive og
vejlede ud fra et helhedsperspektiv indenfor indeklimaet i boligen.
•
•
•
•

Ovenlys og vinduer
Vinduer og lysindfald
Rumakustik
Ventilation og luftskifte

Indvendig malearbejde - to dage (27-28. november) Kviknummer:727401483682327
Kendskab til væg-, loft- og træværksmaling. Værktøjssortimentet gennemgås. Hvilke produkter skal anvendes og sælges.
På kurset gennemgås begreber og metoder for korrekt arbejdsgang, så medarbejderen kan rådgive kunder og optimerer
salget.
Undervisning i udførelse, holdbarhed og arbejdsmiljø ifølge love, regler og bekendtgørelser
•
•
•
•

Indendørsmaling
Kvalitet og holdbarhed
Udførelse, love og regler
Malkoder og sikkerhed

Tilmelding via efteruddannelse.dk - Ved spørgsmål kontakt clch@handelsfagskolen.dk

- Vi uddanner fremtidens handelsfolk
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Den grundlæggende
lederuddannelse GLU
- målrettet trælast og byggemarkedbranchen

Praktiske
oplysninger
Dato:

Modul 1

Ledelse og samarbejde, 47753,

30. oktober -1. november 2018

Uddannelsen
er tilrettelagt i
ed FUT
samarbejde m
en
og tilbydes til
el
b
ra
vo
fa
yderst
pris

Pris:

For alle moduler: 2.470,00 kr. for VEU berittigede deltagere.
Udgifter til kost og logi*: 3.250,00 kr.
IDV-aktiviteter/arrangementer** for alle moduler: 3.400,00 kr.

Modul 2

Det er muligt at søge VEU godtgørelse efter
gældende regler 860,00 kr. pr. dag.

20.-22. november 2018

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller
mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere
deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Kommunikation som ledelsesværktøj, 47751
Mødeledelse, 47754

Modul 3

Konflikthåndtering, 47752

11.-12. december 2018

Modul 4

Situationsbestemt ledelse, 47755

15.-17. januar 2019

Modul 5

Medarbejderinvolvering i ledelsen, 47750

26.-28. februar 2019

Tilmelding:

GLU målrettet FUT medlemmer
Kviknummer 537411m0174418
Tilmelding skal ske på www.efteruddannelse.dk

Yderligere oplysninger kontakt:
Mette Riis, Tlf. 7340 7915, E-mail mbr@bcsyd.dk

Mommark Handelskostskole og Mommark Kursus- og Kompetencecenter · Mommarkvej 374 · 6470 Sydals · Tlf 7342 5525 · www.bcsyd.dk
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BCSyd tilbyder i løbet af kursusforløbet forskellige teambuildingaktiviteter fx øvelser i high- og lowropebane, forskellige
kommunikationsøvelser eller mulighed for at fremstille et
lækkert måltid i naturen under kyndig vejledning af en af
vores kokke. Nyd efterfølgende maden i skønne omgivelser
med udsigt over Lillebælt.
* Kursisten bor mere en 60 km fra eller har på anden måde
vanskelig rejse til uddannelsesstedet på undervisningsdagen.

Tilmelding og kontakt
Kursussekretær
Mette Boysen Riis
Tlf. 7340 7915
E-mail mbr@bcsyd.dk
Teamleder
Lone Marxen
Tlf. 6167 0900
E-mail lm@bcsyd.dk

** IDV (Indtægtsdækket virksomhed) er aktiviteter og arrangementer, som gennemføres på de enkelte moduler, typisk faglige/sociale aftenarrangementer.
Alle priser er fra 2018 og der tages forbehold for prisændringer.

Mommark Handelskostskole og Mommark Kursus- og Kompetencecenter · Mommarkvej 374 · 6470 Sydals · Tlf 7342 5525 · www.bcsyd.dk
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UT
Foto: Vitoriaholdingsllc/ Dreamstime.com
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– elever gratis!

• Gratis for elever
• Skab venskaber på tværs af branchens personer, leverandører, forretninger og kæder
• 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
• Medlemsfordele i medlemsshoppen

Et fagligt mødested for alle aldre
Prisen er ca. 1,- kr. om dagen
Adgang til jobbasen på FUT.dk
Gratis medlemsblad tre gange om
året
• Årlig spændende og underholdende
generalforsamling, som er gratis
• Elevture med spændende socialt og
fagligt indhold
• Fagprøvepriser og store kontante
præmier.
•
•
•
•

Vi håber ovenstående har din interesse, og har du spørgsmål,
er du velkommen til at tage fat i Bo Louring på 4025 5448,
kontakte et af vores andre bestyrelsesmedlemmer
eller 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
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