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Så kom der forår i luften, og
man må sige, at der er kommet
godt gang i branchens højsæson.
FUT har haft travlt siden
sidste blad. Foråret i FUT har
budt på mange aktiviteter for
jer medlemmer. I marts var
der mere end 30 medlemmer
med på dette års medlemstur,
som var i samarbejde med Fermacell og Jacobi Tegl. Da jeg
selv var en af deltagerne, kan
jeg roligt sige på alles vegne, at
det var en fantastisk tur, hvor
vi igen ﬁk samlet branchen på
tværs af kæderne, og både nye
og gamle medlemmer af FUT
kunne endnu engang ﬁnde
mange fælles interesser i branchen. Du kan læse meget mere
om vores gode tur til Harzen
længere inde i bladet.

FUT har også valgt dette
forår til at sætte fokus på en
af branchens mest frygtede
sygdomme, nemlig stress. FUT
havde i samarbejde med stresscoach Signe Rønnebro arrangeret eventaftener tre steder i
landet, så I medlemmer ﬁk en
god aften i godt selskab og blev
alle klogere på den truende
sygdom, som vi alle kan rammes af. Eventaftenerne var noget, som vi satte i søen sidste år,
hvor vi startede med LinkedIn
kurser, og som vi fremadrettet
vil blive ved med. Der har været
stor opbakning til de tidligere
arrangementer, og vi vil selvfølgelig stræbe efter hele tiden
at tilbyde kurser og foredrag,
som vil hjælpe jer alle sammen
i jeres hverdag i branchen. Der-

for må I heller ikke tøve med
at komme med input til, hvad
næste arrangement skal belyse.
I min leder fra sidste blad var
jeg kort omkring ændringerne
i bestyrelsen, hvilket betyder,
at vi har søgt nye kandidater til
bestyrelsen. Vi er i den heldige
situation, at vi har modtaget
tre kandidater, som har vist
interesse for at blive en del af
bestyrelsen.
Det har længe været svært
at ﬁnde nye bestyrelsesmedlemmer, da der har været stille
for interessen for at blive en del
af bestyrelsen. Derfor betyder
det utrolig meget for os, at vi
nu har fået slået hul på muren,
og der nu er tre, der viser deres
interesse. Det betyder derfor
også, at vi ved kommende ge-
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vi også vil lægge turene op. Men
husk der er begrænset pladser,
så det gælder om at tilmelde sig
hurtigt.
Og så har vi selvfølgelig vores
generalforsamling, som denne
gang bliver afholdt hos Business College Syd. Det ser jeg
personligt rigtig meget frem til.
Jeg håber, I alle får en fantastisk sommer, og jeg ser frem til
at se jer alle sammen til vores
kommende arrangementer.
Tak for et skønt forår!

neralforsamling forhåbentlig
kommer til at byde velkommen
til en eller ﬂere nye bestyrelsesmedlemmer til den kommende
bestyrelse for 2020.
Nu står sommerferien snart
for døren for de ﬂeste af os og
en højsæson, som kræver vores
alle sammens tid. Det betyder
også, at der ikke vil være mange aktiviteter fra FUT’s side.
Til efteråret vil der igen være
fyldt op med aktiviteter, som I
godt kan glæde jer til. Vi skal
på vores årlige studieture, hvor
Handelsfagskolen i Odder står
for trælastturen, og Business
College Syd står for dette års
byggemarkedstur. Begge ture
kan I også læse meget mere om
i dette blad, ellers skal I holde
øje med de sociale medier, hvor

Michelle Olsen
Formand

Vinderne er fundet!
Vi er meget aktive på de sociale
medier, hvor der løbende er opdateringer omkring branchen,
jobbanken og aktiviteter i FUT.
Som I har kunnet læse i tidligere FUT blade, har vi en konkurrence kørende om følgere
på Facebook og på LinkedIn.
Vi vil gerne have mange følgere på de to platforme, så vi har
udloddet 3x2 biografbilletter
– selvfølgelig med popcorn og
sodavand – som bliver udløst,
når vi rammer 550 følgere på
Facebook og 500 følgere på
LinkedIn.
Nu har vi har nået målet på
LinkedIn!

De tre heldige vinderne er:
Victor Hovmand, Bygma
Kim Vidriksen, Davidsens
Tom Nowack, Bygma
Stort tillykke til vinderne, der
får besked direkte.

Illustration: Idey / Dreamstime.com

Spændingen er udløst. Vinderne af vores
LinkedIn konkurrence er fundet

Der er stadig biografbilletter på spil på Facebook – så swipe lige ind
forbi os og giv et like!
...og vi vil selvfølgelig stadig gerne have flere følgere på LinkedIn!
Nr. 2 · 2019
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Fra frø til øverste hylde

Kalle – en trælegende
fra Ringkøbing
- Nogle gange ser det hele lidt anstrengende ud, men så må man
bare tage sig sammen.
Ordene kommer ud af Kalles mund den aften, jeg sidder og taler
med ham om hans lange arbejdsliv og spændende fritid. Denne
gang handler artiklen ’Fra frø til hylde’ om, at alderen ikke betyder noget, når personen fylder 83 år den 4. december og stadig er
aktiv i branchen og fuld af energi, varme smil, ﬂid og livsglæde
Af Bo Louring
GPS’en siger 142 km stik vest
for Aarhus, cirka halvanden
time tager turen. Jeg møder
Karl Kristian Lindholt Høgsberg, som kaldes Kalle i daglig tale, i smukke og hyggelige
Ringkøbing, hvor vi har aftalt
at spise sammen, inden vi taler
om arbejdslivet, fritiden og familien.
- Jeg er ikke en ægte vestjyde,
da jeg er født i Tårnby 4. december 1936, men de ﬂeste vil
nok betragte mig som en sådan
efter så mange år i byen, fortæller Kalle med et varmt smil.
- For mit vedkommende er
Sjælland mit fødested på trods
af, at mine forældre oprindeligt stammer fra Husby og Vedersø. Mine forældre blev gift
i 1934 i København. Min mor
var i København som pige i
huset i Hørsholm, og min far
var tømrersvend i København.
Mine forældre byggede selv hus
i Tårnby, og her boede vi 2-3 år,
hvorefter vi ﬂyttede til Varde,
hvor vi var et halvt års tid indtil
april 1940.
- Så gik turen til Ringkøbing,
hvor vi slog os ned i huset på
Enghavevej i april 1940, og jeg
har boet i byen siden. 9. april
begyndte krigen i Danmark, og
min mor var sat til at nedkomme med min søster 12. april, så
det var en bevægende periode
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i Ringkøbing, vi var havnet i. Et
par år senere byggede vi så et
nyt hus ude på Fjordallé. Her
boede vi til sidst i 40’erne, hvor
vi ﬂyttede ind til byen igen.
Kalle fortæller, at han begyndte i Ringkøbing Skole i
1944 og gik ﬁre år i grundskolen, herefter ﬁre år i mellemskolen og sluttede med et år i
realskolen, så i alt ni års skolegang blev det til.
- 1. april 1953 gik jeg ud af
skolen og skulle egentlig have
været i lære i Ringkøbing Bank.
Der skete så det, at en af mine
forældres gode venner syntes,
jeg skulle prøve at henvende
mig til en stålvinduesfabrik i
Lem som teknisk tegner, da jeg
godt kunne lide at tegne. Den
pågældende virksomhed tilbød
mig også en læreplads. Jeg tog

så hjem og ville tænke over
min situation; om det skulle
være bank eller teknisk tegner.
Et par dage senere var jeg med
min far i Ringkøbing Tømmerhandel, som dengang var ejet
af Trillingsgaards familien. Her
fortalte min far og jeg om mine
to tilbudte lærepladser. Tømmerhandlen stod og manglede
en lærling, så de foreslog mig, at
det var bedre, at jeg kom ned til
dem i stedet for. Jeg besluttede,
det skulle være tømmerhandlen, og jeg startede i lære som
16 årig 1. maj 1953 og blev udlært i 1957.

Konkurrenter
Konkurrencesituationen
i
Ringkøbing var, at den første
tømmerhandler i Ringkøbing
var Peder Trillingsgaard, der

drev Trillingsgaards Tømmerhandel i Torvegade. Forretningen kunne føres tilbage til
1785, hvor den blev grundlagt
af konsul Chr. Høy Husted.
Efterfølgende åbnede Henry
Kjeldsen sin tømmerhandel 20.
september 1947 på Enghavevej
i Ringkøbing.
Peder Trillingsgaard var efterhånden blevet 57 år, og ingen af
hans ﬁre døtre ønskede at gå ind
i forretningen. Trillingsgaard
solgte derfor, som led i en aftalt
sammenlægning med Henry
Kjeldsen, sin forretning til Henry Kjeldsens Savværk. Det samme gjorde Henry Kjeldsen med
sin forretning. Det nye ﬁrma
kom i marts 1967 til at hedde
Henry Kjeldsen Ringkøbing
Tømmerhandel A/S efter længere tids tovtrækning mellem
de to ejere og advokaten. Kalle
ﬂyttede naturligvis med over i
det nye selskab på Enghavevej,
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med træ, der skulle håndaﬂæsses bræt for bræt. Cement kom
i sække på 50 kg, og seks poser
blev snildt smidt på en sækkevogn, og rekorden var vist 1012 sække på en tur med sækkevognen. Lønnen som lærling
var 45 kr. om måneden, men
skatten var ikke det store problem, da vi lærlinge ikke betalte
skat. Om lørdagen var man der
til kl. 17.00, da der skulle fejes
og ryddes op, før man gik over
til chefen med nøglen og først
herefter gik hjem. Når man
aﬂeverede nøglen ﬁk man ofte
kaffe og brød. Man blev ﬂot
behandlet som én af familien,
fortæller Kalle med et smil.

Job på kontoret

og karrieren fortsatte med uformindsket styrke.
Undervejs i sin tømmerhandlerkarriere var Kalle inde
som soldat fra juli 1957 og 16
måneder frem. Kalle vendte
efter sin soldatertid tilbage til
Vagn Trillingsgaards Tømmerhandel – ikke i Ringkøbing,
men i Herning – i et halvt år,
ter
inden turen igen gik til Peter
del
Trillingsgaards Tømmerhandel
i Ringkøbing. Trillingsgaard var
urpå det tidspunkt stadig konkurrent til Henry Kjeldsen.
- Som lærling mødte jeg kl.
ør
07.00 og var ikke hjemme, før
den sidste kunde var gået, ogg
det var tit ved 18-tiden. Dee
ﬁre første måneder var jegg
på lageret. Arbejdet var meget fysisk og krævende, og
tiden gik med ekspedition,
fejning, oprydning, kontorarbejde,
udbringning
med trækvogn, varetur
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med lastvognen, og alle varer
skulle naturligvis lægges pænt
på plads ved kunderne, som
var det ens eget lager. Var man
heldig ﬁk man kaffe og en bid
brød hos kunderne. Varer fra
leverandørerne skulle også slæbes på plads, og alle mand var i
sving, når der kom banevogne

Kalle fortsætter: - Efter læretiden, ﬁre år og de første tre år
handelsskole om aftenen, kom
jeg på kontoret og passede ekspeditionen, telefonen, regnskaber, fakturering og lavede
håndskrevne regninger. Al post
til kunderne i byen blev lærlingene sendt ud med, og resten
blev omdelt med postvæsenet.
Vi havde ikke elektronisk lagerføring, men kiggede ud på
lageret og disponerede herefter vores varekøb. Det var såre
enkelt, og vi havde overblikket
hele tiden, da vi kom på lageret
hver dag. Når vi købte træ, kom
der som regel agenter og fortalte, hvad de havde, og så bestilte
vi ved dem, hvad vi kom til at
mangle eller manglede her og
nu. Mange af de varer, vi forhandlede var en mangelvare i
efterkrigsårene, men efterhånden rettede tingene sig.
Kalle havde funktionen som
g
lagerforvalter
fra 1967 i den nu
sammenlagte tømmerhandel Henry
K
Kjeldsen
Ringkøb
bing
Tømmerhand A/S. Her var
del
d ﬂere funktioner
der
så
såsom
snedkeri, eget
sav
savværk
og egen
tøm
tømmervogn,
som
hen
hentede
stammer til
savv
savværket
fra skovene
omk
omkring
Ringkøbing.
s
På snedkeriet
var der
t mand, der lavede
fast to
lister indfatninger, fodlister,
lister, proﬁlbrædder og

en masse høvlearbejde for de
lokale snedkere og tømrermestre. Mange håndværkere kom
ned på tømmerhandlen, når
der kom forskallingsbrædder
hjem for at sortere de bedste
’rene’ varer fra til videre forarbejdning, ja det var der tid til
dengang...
- Inden man tog hjem, skulle morgendagens arbejde tilrettelægges, og dagens salg og
regnskab gøres op. Tit blev den
18:30, før man var hjemme.
Snedkeriet skulle fodres med
opgaver, savværket skulle vide
hvilke stammer, der skulle saves, og der skulle være stammer
nok i pipelinen. Alle arbejdsfolkene mødte ind kl. 07:00 på
kontoret, og alle disse personer
skulle sættes i sving med tømning af banevogne, læsning af
biler, chauffører på vareture,
hvem der skulle på savværket,
hente stammer i skoven, stille
varer på plads og almindeligt
forefaldende arbejde. Det var et
større puslespil, men folk kendte ofte deres plads. De mange
år gik med indkøb, disponering,
tilrettelæggelse af kørslen og
driften af tømmerhandlen i en
stor suppegryde, beretter Kalle.

Firmaets mand
Kalle har gennem de mange år
haft utallige kasketter på og har
været ﬁrmaets mand og blæksprutte. Han har altid haft det
store overblik og brugt imponerende mange timer i ﬁrmaet. Behøver jeg nævne, at Kalle
kan regne i alen, fod, kubikfod,
tommer, stander og kvadratfod
ét tomme samt m3?
Da Kalle havde 50 års jubilæum indstillede ﬁrmaet ham til
dronningens belønningsmedalje sølv med krone, som han ﬁk
overrakt af Henry Kjeldsen og
senere var på Amalienborg og

Fakta
Omsætning 2018 i koncernen: 680 mio. kr., ekskl.
moms.
Ansatte: ca. 220
Grund på 45.000 m2 i
Ringkøbing med 32.000
m2 bebyggelse

Fortsættes næste side
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Fortsat fra side 5

takkede Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe.
Gennem årene voksede ’koncernen’ med købet af Ulfborg
i 1962 – Spjald i 1963 – Lem
Tømmerhandel i 1980 – Videbæk Tømmerhandel i 1987
– J.N. Kjærsgaards Tømmerhandel i Viborg i 1991 – Kibæk
Tømmerhandel i 1996 – Varde
Ny Tømmerhandel var en helt
ny tømmerhandel i 2007 – afdelingen i Hørning startede i
2009.
Branden 13. februar 1980,
hvor byggecentret i Ringkøbing
brændte ned, var en tragedie,
der stadig huskes alt for godt i
ﬁrmaet og af de ansatte, der var
med på det tidspunkt. Det var
den største brand i Ringkøbings
historie.

Drosler ned
Som årene gik, og alderen sagde 60 år, syntes Kalle, at tiden
var inde til at drosle en anelse
ned og sige god weekend fredag
middag.
- På de ﬁre første dage havde
jeg taget timer nok, så fredag
middag passede ﬁnt i mit regi,
griner Kalle.
Kalle fortæller, at i årene
omkring pensionsalderen på
67 år kørte han ned på en ﬁre
dages uge, så weekenden blev
dejlig lang. Denne ordning
fortsatte frem til de ca. 70 år,
hvor Kalle gik ned på to dages
uge (mandag og tirsdag), og
tømmerhandlen etablerede sin
egen indkøbsafdeling. Denne
indkøbsafdeling ﬁk Kalle til
opgave at starte sammen med
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et par unge fyre. De lavede lagersystemer, statistikker på vareforbrug og andre systemer, og
da det kørte ﬁnt, fortsatte Kalle
med indkøb af trælast, som han
stadig sidder med den dag i dag.
- I min travle fritid nyder
jeg min familie, som består af
min kone Inger og mine voksne døtre på 50 og 52, som har
familie og har to piger hver.
Børnebørnene, som jeg holder
meget af, har jeg med stor fornøjelse taget mig meget tid til.
Mange motionsløb har jeg løbet
gennem årene, og for ti år siden
stoppede jeg med at spille golf
pga. dårlig ryg, så nu er det kun
Inger, der svinger køllen.
- Fodbold har jeg spillet i
30 år i klubben Ringkøbing IF
(RIF). Det højeste var dengang
serie 1, som i dag vil svare til 2.
eller 3. division. Skolefodbold
fyldte meget i vores skoletid,
som jo foregik under og efter
krigen. Vi spillede dengang
med en tennisbold, så da jeg ﬁk
en rigtig fodbold efter krigen –
ja så var lykken gjort.
Spanien er Kalle og Ingers faste rejsemål. Siden 1980 er de
kommet hvert år til Fuengirola,
og det endte med købet af en
bolig i 1997. Kalle fortæller, at
det er for varmt midt på sommeren, så det er i forlængelse af
sommeren, de er dernede.
- Huset og haven skal passes, og bridge har vi spillet,
men nu er det kun Inger, der
spiller kort. Jeg var for øvrigt
med til at starte Lion’s her i
Ringkøbing i 1972. Der var 15
medlemmer, som startede for-

eningen på dispensation, da
der i princippet skulle være 20
personer. Stiftelsen foregik på
Højskole Hotellet, som nu er
nedlagt. Nu er vi på Hotel Ringkøbing med 10 møder om året.
Det månedlige møde foregår
om torsdagen. Gennem årene
har vi arrangeret tombolaer,
messer, musikarrangementer,
underholdning for pensionistforeningen, torvearrangementer og julearrangementer. Nu
koncentrerer vi os om tre ting
såsom tombola og jul på torvet,
gødningssalg fra en lastbil, der
kører fra gade til gade og sælger
gødning til folk samt et julelotteri, hvor vi samler præmier
ind og sælger ca. 80.000 lodsedler á 5 kr.

Pension?
I en alder af 82 år vil folk spørge, hvorfor stopper du ikke med
at arbejde?
- Jamen, mandag og tirsdag
spiller Inger golf, og jeg er på
arbejde. Så er der huset, haven,
familien, sommerhuset i Søndervig, vennerne og andre gøremål, der skal passes, så ugen
ﬂyver af sted, og vi keder os aldrig, siger Kalle.
Kalles Inger havde fra 1981
og 18 år frem restauranten
’Slippen’, hvor Kalle var ’skaffer’, varetog bogholderiet, reparationer og forefaldende
arbejde efter sin arbejdsdag i
tømmerhandlen, så i de år var
det op kl. 06.00 og i seng ved
23.00-tiden.
- Fremtiden ser stadig lys ud.
Måske skal vi i en mindre bolig

på et tidspunkt. Nogle gange
ser omgivelserne uoverskuelige
ud, men så tager vi fat i 14 dage,
så er alt ﬁnt igen. Vi har det dejligt med det liv, vi har. Et dejligt,
sundt, afvekslende og et aktivt
rigt liv. Har altid været glad
for tømmerhandlen, familien
Kjeldsen, trygheden, kollegerne
og Ringkøbing by, smiler Kalle
med glimt i øjet.
- I Henry Kjeldsen Ringkøbing Tømmerhandel springer
vi ikke af pladsen, lyder det bestemt fra Kalle.
Med disse ord i tankerne og
med et regnestykke, der omhandler det stipulerede antal
madpakker på omkring 13.000,
kører jeg mod Århus med smil
på læben og med en fantastisk
fortælling fra en 82-årig spillevende, frisk, arbejdsivrig, venlig
og smilende ’trælegende’ – sikke et arbejdsliv. Stor respekt og
tak til en hædersmand for samtalen!

Fakta
Henry Kjeldsen var i øvrigt
medlem af Dansk Interpares, som senere kom til at
hedde Ditas og nu XL-Byg.
10 medlemmer, inklusiv
Henry Kjeldsen Ringkøbing
Tømmerhandel A/S, brød
ud af Ditas i november
2000 og etablerede indkøbsforeningen
Danbuy.
31. december 2014 stoppede Danbuy som indkøbsforening.
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FUT STUDIETUR 2019 // GDANSK - POLEN
PROGRAM

FUT, Mommark Handelskostskole og Handelsfagskolen udbyder i
fællesskab FUT Studietur fra den 8. - 11. oktober 2019.
Tag med på en fantastisk studietur til Gdansk. Turen vil styrke din faglighed,
så du bliver endnu dygtigere, og der lægges vægt på netværk og socialt
samvær.
Studieturen har fokus på:
•
Produktion af døre, vinduer og plader sammen med Rationel og NPI
•
Fagbevægelsens betydning
Styrk dit CV
Studieturen udbydes som et valgfrit specialefag i supplerende produktkendskab. Du modtager et kursusbevis og kan skrive faget på dit CV.
Hvem kan deltage?
+DQGHOVHOHYHUPHGSUR¿OLWU ODVWIUDKHQKROGVYLV+DQGHOVIDJVNROHQRJ
Mommark Kostskole.

PRAKTISK INFORMATION
Undervisere
Jens Mørcholdt og Claus Christensen fra Handelsfagskolen
Mødested
Handelsfagskolen
Rådhusgade 43, 8300 Odder
tlf. 8654 1700
Økonomi
Elev på uddannelsen: 500 kr.*
OBS. Tilmelding er bindende
No-show gebyr 2.000 kr.*
Tilmelding
Senest den 14. august 2019
Tilmelding og betaling sker via handelsfagskolen.dk
)RUVLGH7LOPHOGLQJWLOYDOJIULHWXUH

Tirsdag den 8. oktober
•
•
•
•
•

kl. 11.30 ankomst på Handelsfagskolen
Frokost
Præsentation og undervisning
Caseoplæg
Faglig workshop/leverandør

Onsdag den 9. oktober
•
Fly til Gdansk kl. 8.05
•
Besøg hos Paged
 3ROHQVVW¡UVWH;¿QHUSURGXFHQW
•
Gdansk ”Walking Tours”
•
Spisning og social aktivitet
Torsdag den 10. oktober
•
•
•
•
•
•

Afgang til Rationel
Velkomst/præsentation
Produktgennemgang
Fabriksrundvisning/workshop
Besøg trælast
Spisning og social aktivitet

Fredag den 11. oktober
•
•
•
•

Besøg Solidarity Museum
HK og Lech Walesa er vært
Frokost
Fly mod Danmark kl. 14.35

•

Hjemkomst til skolen ca. kl. 20.00

Der tages forbehold for programændringer.

Kontakt ved Handelsfagskolen:
Sandra Kirchert
saki@handelsfagskolen.dk
Tlf. 8736 6171
Kontakt ved FUT:
Daniel Green Larsen
dgl@fut.dk
 %HO¡EHWHUPRPVIULW
FUT - Foreningen for 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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DS Stålproﬁl anvender
- verdens mest miljøvenlige overﬂadebehandling af stålbeklædning

Stål, styrke og stolthed
DS Stålproﬁl gør bygninger stærke med
stål. Og med stolthed. I 50 år har vi været
i front med effektive tag- og facadeløsninger, der beklæder og beskytter.
Med lang levetid. Med minimal vedligeholdelse. Med frihed i udtrykket. Og med
en enestående knowhow, der giver alle
vores kunder det samme resultat. Det
bedste.
Vi er pæredanske og bygger på et solidt
fundament af erfaring og viden inden
for funktionelt, energirigtigt og omkostningseffektivt byggeri i stål. Som virksomhed er vi derfor formet af et stærkt
stof. Fra grunden, til ﬁngerspidserne
– og helt ind i vores faglige sjæl.

GreenCoat® er en miljøvenlig overﬂadebehandling i høj
kvalitet, som anvendes til både tag- og facadeløsninger i
stål. GreenCoat® er udviklet til at sikre byggerier en holdbar
farve og en modstandsdygtig overﬂade uanset vejret.
De farverige GreenCoat® overﬂader er en innovativ, holdbar
løsning, der kan spille en afgørende rolle i mange nye spændende byggeprojekter, hvor også de miljømæssige hensyn
gør en forskel.

Produkttests gennem 40 år sikrer, at produktkvalitet og
holdbarhed er helt i top. GreenCoat® er testet i al slags vejr
og i forskellige miljøer - også mod korrosion og UV-stråling.
Vælg mellem mange smukke farver - med god og grøn
samvittighed.
GreenCoat® er det optimale valg for håndværker, arkitekt
og bygherre med miljøbevidst fokus.

www.ds-staalproﬁl.dk

FUT generalforsamling 2019
Afstand: 5000 km
Transportmiddel: Robåd
Rute: Tværs over Atlanten
Så langt behøver du heldigvis ikke rejse for
at komme til FUT generalforsamling 2019,
men vi har inviteret Mads Vangsø til at
komme og fortælle om den ovenstående
tur som deltager i Talisker Whisky Atlantic
Challenge. Vi er sikre på, det bliver rigtig
interessant at høre om.
Som tidligere annonceret er årets vært
Business College Syd!

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

– PÅ DIN SIDE!
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Om Talisker Whisky Atlantic Challenge
Afstand:
5000 kilometer fra kysten af La Gomera, De Kanariske Øer, over
Atlanterhavet til havnen i Antigua.
Kalorier forbrændt:
8000 om dagen. Roerne taber 20% af deres kropsvægt i løbet
af turen over Atlanterhavet.

Vi håber, så mange som muligt vil tage
turen til det smukke Sydals i slutningen af
året, når vi inviterer til endnu en spændende generalforsamling i FUT.
Sæt kryds i kalenderen 2. november 2019.
Tilmeld dig allerede nu på fut@fut.dk
Endeligt program og dagsordren følger i
næste FUT blad.

Motivation:
Hvert hold forsøger at rejse penge til deres egen udvalgte organisation.
Baggrund:
Talisker Whisky Atlantic Challenge er inspireret af MacAskillbrødrene, der roede fra Eigg til Skye i Skotland for næsten 200
år siden. Her etablerede de Talisker Destilleriet. Ligesom grundlæggernes lange rotur repræsenterer Talisker Whisky Atlantic
Challenge eventyr, styrke, karakter og viser hvad det betyder at
være i besiddelse af den vilde ånd og vovemod.
Mads Vangsø og makkeren Lasse Hansen roede over Atlanterhavet på 49 dage og 2 timer.
Danskerduoen gennemførte rokonkurrencen tværs over Atlanterhavet og kom i mål som de første i deres klasse. De havde passatvinden i ryggen og samme havstrømme, som i 1492
hjalp Columbus på hans færd ad samme rute.
Kilde: My-Pleasure.dk

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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Eventaften

Træner du dit eget salg?
Nu har du muligheden for at komme til et inspirerende minikursus i salg,
sammen med kollegaer fra branchen
Du kan som deltager forvente et par timer med masser af
energi, inddragelse og muligheden for at lære og afprøve ﬂere
salgsværktøjer, som kan anvendes hjemme i virksomhederne
med fordel.
Uanset om du er ny eller garvet, er der altid plads til at lære
nye teknikker og at få ﬁnjusteret dine evner.

Få mere tryghed
Kurset hjælper dig til at blive en
mere selvsikker sælger, som er
mere tryg i salgsprocessen – lige
fra forberedelse til afslutning af
salget.
Men du vil også lære, hvordan der skabes mersalg som på
samme tid efterlader kunden
med en følelse af god service.
Du bliver ført igennem salgsprocessens forskellige faser og

Jesper Dalhus er uddannet NLP træner og erhvervscoach og har tidligere arbejdet i byggebranchen.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

12

Nr. 2 · 2019

Gra
FUT medtis for
lemmer
du lærer at mestre åbnings- og
spørgeteknikker.
Kurset fokuserer dog i høj
grad også på kropssprog, og
hvordan det påvirker salgssituationen – som i sidste er afgørende for dine resultater som
sælger.

Udbytte af effektiv
salgstræning
Du får forﬁnet din spørgeteknik, og du bliver bedre til at
spørge ind til kundens behov,
samtidig med at du lærer at
præsentere dit produkt på en
overbevisende og inspirerende
måde. Du bliver desuden bedre
til at behandle indvendinger fra
kunderne.
Når du har været igennem
salgstræning, vil du fremstå
endnu mere professionel i
salget, og kunderne vil forstå
hvorfor, de skal købe netop af
dig.

Program for aftenen

Om Jesper Dalhus

Kl. 18.00
Kl. 18.45
Kl. 19.45
Kl. 20.00
Kl. 21.00

Jesper har mere end 20
års erfaring fra byggebranchen – og har tidligere solgt
værktøj og maskiner.

Velkomst med lidt mad og info fra værten
1. del salg
Kaffepause
2. del salg
Afslutning

Tid og sted
Torsdag den 19. september
Vært: Berry Alloc, Bakken 1, 7100 Vejle
Torsdag den 3. oktober
Vært: Metabo Danmark, Helgeshøj Allé 12, 2630 Taastrup

Tilmelding
Senest en uge før arrangementet til Bo Louring på mail
blo@fut.dk. Husk at angive hvilken dag du vil deltage i arrangementet. Gratis for FUT medlemmer.

Læs mere her:
https://jemac.dk/salgskursus/salgstraeningfor-professionelle/

De sidste syv år har Jesper
været selvstændig og ejer
i dag virksomheden Jemac
Kommunikation ApS. Udover salgstræning arbejder
Jesper også med rekruttering, LinkedIn træning og
lederudvikling.
Jesper er uddannet NLP
træner og erhvervscoach
og hjælper dagligt sælgere
og ledere med at skabe de
forandringer, der skal til, for
at de kan nå deres mål.
Læs evt. mere på
www.jemac.dk

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372
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Tilmeld dig årets studietur
Byggemarkedselever har nu mulighed for at tilmelde sig FUT’s studietur
til Wuppertal i Ruhr-distriktet i Tyskland
Hvis du er byggemarkedselev
og vil med på FUT’s årlige
studietur, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen fra tirsdag
den 10. september til og med
fredag den 13. september.
I skrivende stund er vi er at
få de sidste brikker på plads,
men vi kan love, at det bliver et
spændende program med både
fagligt og socialt indhold. Det
foreløbige program præsenterer vi her på siden.

Foreløbigt program

Turen tilbydes som valgfag
og vil derfor være en del af elevens eksamensbevis.
BEMÆRK: Turen er kun
for byggemarkedselever, og
der er begrænset antal pladser.

Tirsdag den 10. september
11.19 Afhentning Sønderborg
busstation
11.45 Ankomst til Mommark
Handelskostskole. Indkvartering og frokost
12.30 Sammenrystning, undervisning opgaveløsning og præsentation
17.30 Teambuilding og middag
Onsdag den 11. september
04.00 Afgang fra Mommark
12.00 Ankomst Knipex Wuppertal samt frokost
12.45 Fabriksrundtur
16.00 Bus til hotel
17.00 Indkvartering
19.00 Middag – herefter aften
på egen hånd

Torsdag den 12. september
08.00 Morgenmad
08.45 Afgang
10.00 Virksomhedsbesøg i
Wuppertal
12.00 Frokost
13.30 Afgang til Formel Eins
Kartbahn Wuppertal
14.00 Formel Eins Kartbahn
Wuppertal
16.00 Afgang mod Bremen
18.00 Indkvartering på hotel
19.00 Middag – aftenen på
egen hånd
Fredag den 13. september
07.15 Morgenmad
08.00 Afgang fra hotellet
11.00 Ankomst Outlet Neumünster
13.00 Afgang mod Danmark
16.00 Ankomst Mommark

Forbehold for ændringer. Når det endelige program foreligger
rundsendes det til de tilmeldte.
Vi får også tid til at prøve kræfter med Formel Eins Kartbahn Wuppertal.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
®

A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886
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Indsats belønnes
Fagskolerne i Odder og Mommark
nominerer og indstiller ialt 12 elever
til FUT’s fagprøvepris

I Wuppertal findes Wuppertaler Schwebebahn, som ikke er en svævebane
men derimod en monorail, der hænger fra en monorailskinne. Hængebanen
blev indviet af kejser Wilhelm 2. i år 1900. Banen er senere blevet
moderniseret og er i dag et tidssvarende og forholdvis hurtigt transportmiddel.

Praktiske oplysninger
Tilmelding senest 1. august til
Business College Syd – Mommark, Karen Clausen, tlf. 7340
7914, på mail kac@bcsyd.dk.
Oplys fulde navn og fødselsdato ved tilmelding.

Betaling skal ske på den fremsendte opkrævning der følger
med indkaldelsen.
OBS! Tilmelding er bindende
* No-show gebyr: 2000 kr.

Pris: 500 kr.*

I denne tid er der rigtig mange
elever, der sidder og kæmper
med deres fagprøver – dette
gælder 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.
Så snart alle elever har været
igennem årets eksamener, og
alle forhåbentligt har scoret en
topkarakter, så skal faglærerne til at nominere de bedste til
årets FUT’s fagprøvepriser.
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. Der vil altså være i alt 12
nominerede.
For at blive nomineret er det
et must, at eleven er medlem
af FUT og har været det i minimum 1 år og er ansat i branchen
ved generalforsamlingen.

Fagskolerne i Odder og Mommark skal indstille sådan, at det
ikke udelukkende er fagprøven, men også den mundtlige
eksamen, der spiller med, når
de nominerede fagprøver skal
bedømmes af et udvalg med repræsentanter fra branchen.
FUT’s fagprøvepriser uddeles
ved FUT’s generalforsamling,
hvor eleven skal være tilstede.
Ud over æren medfølger der
et diplom og en pengepræmie
på henholdsvis kr. 10.000 (1.
plads), kr. 7.500 (2. plads) og kr.
5.000 (3. plads).

Fagprøveudvalget
- Palle Thomsen,
Danske Byggecentre
- Mette Brund, XL-Byg
- Jan Sørensen, Stark
- Tina Kaiser, Davidsen
- Niels Jørgen LercheThomsen, FUT

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

FORLAG · REKLAME · WEB

www.alufabrikken.dk
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Åndedrætsøvelser og mindfulness
Hele tre gange i løbet af det spæde forår havde vi fornøjelsen af at invitere
FUT medlemmer til nogle spændende eventaftener – helt gratis
Med hjælp fra vores erhvervsklubmedlemmer, der stod for
lokaler og godt værtskab med
hvad der hører til af mad og
drikke, inviterede vi vores medlemmer indenfor til nogle oplysende timer i selvskab med Signe Rønnebro. Der skal lyde et
stort tak til Sundolitt, Keﬂico og
Ardex, der støttede op om vores
arrangementer og var værter
på aftenen.
Signe har mange års erfaring
med mindfulness. Hun underviser mange, som er ramt af
enten stress, depression, angst
eller lignende. 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, krops- og
ernæringscoach, chok-traume
behandler og mindfulness træner. Hun er godkendt arbejdsmiljørådgiver af Arbejdstilsynet

Der blev lavet åndedrætsøvelser og snakket mindfulness,
og at føle effekten på egen krop
af blot nogle minutters meditation var overraskende og
skræmmende! Hvornår har du
sidst sat dig ned, lukket øjnene,
tømt hovedet for tanker og fokuseret på dit åndedræt?

Tag stress seriøst
til at forbedre det psykosociale
arbejdsmiljø.
Signe fangede publikum fra
start med hendes jordnære historier omkring stress, og hvad
der følger med.
Den inddragende fortælling, omkring hvad der ligger
til grund for stress, symptomer
og handlinger i hverdagen, var
nemme at nikke genkendende
til, og alle deltagerne ﬁk noget
at tænke over.
Signe fortalte meget om, at
der stadig foreligger meget tabu
omkring stress – og især hos

mænd, en ting som måske ligger helt nede i vores krybdyrhjerner – vi skal ikke vise svaghed, vi skal være forsørgere osv.
De deltagende FUT medlemmer var snakke- og spørgelystne, og der blev debatteret
på livet løs vidt og bredt. Det
skræmmende var, at alle i en
eller anden grad kunne nikke
genkendende til symptomer
eller situationer, som var stressrelaterede – og det underbyggede FUT’s ide om, at netop dette
arrangement var vigtigt for os
og vores medlemmer.

Branchen, vi arbejder i, er på
ingen måde undtaget for at
være en del at stressstatistikken. Tværtimod!
Vi kan derfor kun opfordre
til at behandle emnet meget
seriøst. Vi kan kun anbefale at
bruge Signe, der nu også er en
del af vores erhvervsklub – mulighederne er mange.
Personligt i FUT føler vi, at
blot et kort arrangement som
disse, vi har arrangeret, kan
være nok til at sætte tanker i
gang, der i sidste ende kan være
grunden til, at man ikke presser
sig selv ud over kanten – stort
tak til Signe.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22
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Tegl, plader og biler...
I marts var 34 FUT’ere tre dage i Harzen på en spændende tur med Fermacell og
Jacobi Tegl som værter
Søndag den 10. marts var der
34 glade FUT’ere, der skulle til
Harzen sammen med Fermacell og Jacobi Tegl.
Dagen startede med, at dem
fra Sjælland blev samlet op kl.
7.30 i København, og så gik det
ellers vestpå.
Der var opsamling i Korsør,
Odense, Kolding og Padborg.
Så ned til den ﬂotte by Goslar,
hvor vi blev indkvarteret på det
smukke Hotel Kaiserhof, hvor
Jacobi Tegl var vært for en gang
dejlig aftensmad. Efter aftensmaden var der nogle, som var
trætte efter den lange bustur og
gik tidlig i seng, andre gik i kælderen og ﬁk en godnat øl.
Mandag morgen kl. 8.30 var
der afgang med bussen, vi skulle ud og se Jacobi Teglværk. Da
vi ankom til teglværket, blev vi
pænt taget imod af Max Jacobi,
som er 6. generation. Vi blev
delt op i to hold for at få en

Kl. 12 skulle vi mødes ved
udgangen, så skulle vi lige sejle
en lille tur på ﬁre min, så var
vi ved fabrikken. Vi gik ombord
i en bus med guide, og var på
en fabriksrundvisning på selve
fabrikken – meget spændende
at se en topmoderne bilfabrik.
Efter rundvisningen gik vi tilbage til vores bus for så at køre
hjemad. Ved den tysk/danske
grænse ﬁk vi en gang aftensrundvisning på dette moderne
teglværk – meget spændende
og interessant. Efter en gang
dejlig tysk smørrebrød gik turen til Fermacell, som ligger ca.
½ time fra Jacobi Tegl.
Vi ankom til Fermacell og blev
vist rundt i deres undervisningslokaler, hvor der var rigtig mange løsninger med Fermacell-produkter på væg og gulv. Derefter
kørte vi ned til selve fabrikken
og så processen fra genbrugspapir til slutprodukt. Så kørte vi til-

bage til hotellet, hvor Fermacell
var vært for aftensmaden.
Tirsdag kl. 8.00 var der afgang fra hotellet, vi skulle op
og se Auto Stadt. Da vi ankom,
blev vi ”sluppet” løs, så alle kunne gå derhen, hvor de havde
lyst. Der var mange, som gik på
selve museet for at se biler fra
dengang til nu.
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mad, og så blev folk sat af ved
Padborg, Kolding, Odense, Korsør og København.
Vi siger mange tak til vores
værter – Hans Kjøller fra Fermacell samt Erik Jørgensen og
Klaus Lundkvist Lund fra Jacobi Tegl – for en fantastisk social
og faglig FUT tur.
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Vi øger nu
tilgængeligheden af
markedets bedste
plank - HardiePlank ®
facadebrædder
Man skal være lavet af noget ganske særligt for at
klare sig her i Norden. Det ved du, og det ved vi
hos James Hardie. Det er også en af grundene til at
fermacell og James Hardie nu er ét og samme
firma. James Hardie er verdens førende producent
af fibercementprodukter, herunder bl.a. HardiePlank®
facadebrædder og HardiePanel® facadeplader.
Fermacell er den førende fibergipsproducent i Europa.
Sammen vil vi vokse os endnu stærkere, og yderligere
forbedre vores state-of-the-art løsninger til lette
vægge, brandbeskyttelse og facader, der alle skal
hjælpe vores kunder til fortsat succes.

Kontakt din lokale James Hardie
konsulent for mere info!
Sjælland og Fyn
Henrik Max Rasmussen, tlf. 4020 6691
henrik.max@jameshardie.com
Jylland
Christian Rosensten, tlf. 4020 6155
christian.rosensten@jameshardie.com

Find din nærmeste forhandler på jameshardie.dk/holder100

Nye medlemmer i FUT Erhvervsklub
FAKRO Danmark A/S har været repræsenteret på det danske marked for ovenlysvinduer
og lofttrapper siden 2013. Vi er
hjemmehørende i Herning og
dækker hele Danmark med et
team bestående af professionelle fagfolk.
FAKRO kom ud af 2018 som
det 6. rekordår indenfor afsætningen i vores seks år på det
danske marked. Man kan købe
vores produkter i mere end 250
trælaster og byggemarkeder

landet over bl.a. i Bygma, Stark
og XL-Byg.
Vi mener, at et aktivt samarbejde med FUT kan være med
til at åbne endnu mere op for
folks kendskab til vores produkter og løsninger.
Vi ser derfor meget frem til at
støtte op om FUT.

Vi er i BetaPack glade for at
kunne bakke op om FUT og deres medlemmer. Vi sætter pris
på det netværk og de gode relationer, som etableres i en brancheforening som FUT.
I Byg-afdelingen har vi syv
dedikerede medarbejdere, som
primært arbejder med udvikling, vidensdeling, salg og servicering af vores produkter til
den lette del af klimaskærmen
– nærmere betegnet – dampspærre, vindspærre, fugt- og radonspærre samt dertilhørende
tilbehør.
Vores klimaskærmsprodukter, som sælges i ﬂere af landets
større byggemarkedskæder, er
en del af et let tilgængeligt og
overskueligt system, med bygbarhed og høj kvalitet i fokus.
Vi har kunder, som vi har
haft gennem mange år, og det
har vi, fordi vi sætter os ind i
kundernes behov, opbygger et
indgående kendskab til vores
kunders forretning, ved hvad

vi laver, og hvordan vi gør det
bedst.
Den viden, vi har opbygget
igennem alle de år, vi har været
på markedet, deler vi gerne ud
af. Det gør vi igennem byggemarkedskæderne, hvor vi bl.a.
er backup til at vejlede personalet og deres kunder bedst
muligt.
BetaPack A/S beskæftiger
22 dygtige medarbejdere og er
med hele vejen og yder service
og vejledning om både produkter, anvendelse og garanti. Så
tøv ikke med at kontakte os på
70 20 87 00 eller læs mere på
betapack.dk.
Foruden klimaskærmsløsninger har BetaPack mere end
20 års erfaring indenfor sælgende og innovative papemballage, displayløsninger samt
folier til industrielle formål.
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Jon Tougaard
Adm. direktør / Commercial
Director
FAKRO Danmark A/S

Peter Buch Nielsen
BetaPack A/S

Hos Lilleheden A/S vil vi gerne støtte op om uddannelsen
af fremtidige trælastelever og
fagarrangementer for ansatte i
trælast- og byggemarkedsbranchen. Vi har derfor valgt at blive
medlem af FUT Erhvervsklub.
Lilleheden er en innovativ
træindustrivirksomhed, som
producerer konstruktionslimtræ til byggebranchen i ind- og
udland. Fabrikken er grundlagt
i 1930 og har et bredt og dybt
produktsortiment og logistikken til at håndtere såvel mindre
som store opgaver.

Lillehedens egne ingeniører
udarbejder simple dimensioneringer, beregninger og statiske
beregninger af projekter. Som
elev eller ansat i trælast/byggemarked og som selvstændig har
man mulighed for at kontakte
os for rådgivning eller få gratis
adgang til vores online dimensioneringsprogram BjælkeDIM.

Det er en fornøjelse at være
blevet en del af netværket i
FUT. Selvom jeg umiddelbar
mest hører til den “Mentale
håndværker og værktøjsbranche”, så synes jeg alligevel, jeg
har min berettigelse i dette fællesskab – FUT. Byggebranchen
er i fuld udvikling og opgang.
Tingene går stærkt, og med det
kan følge kunsten at balancere
i hverdagen, så trivslen også
følger med. Vores passion for
at ville yde det bedste, gøre en
forskel, tilbyde noget særligt i
vores arbejdsliv kan i den grad
gøre, at vi kommer til at sætte
tempoet så højt op, at vi glemmer at mærke efter, om vi har
det godt, om vores privatliv balancerer osv.
Det er også en branche, hvor
der er mange mænd, og de
er ikke altid så gode til at få
stoppet op i ordentlig tid, før
de mærker stressen nærmest
lægge dem ned og er over dem.
Dette håber jeg, at jeg kan være

med til at gøre en forskel på. Jeg
har allerede afholdt tre foredrag her i foråret sammen med
en del af jer.
Det er mit håb, at I vil udnytte, at I nu har en ”Mental håndværker” med på vognen. Nogen
siger, at som enkelt person kan
vi noget, men sammen kan vi
alt... Jeg vil gøre mit til at udbrede budskabet om, at vi skal
huske at leve og ikke kun overleve.
Jeg ser meget frem til at ﬁnde ud af, hvad vi kan bruge
hinanden til. I kan læse meget
mere om mig på min hjemmeside www.signeronnebro.dk og I
kan altid skrive til mig på sundhedscoachen@mail.dk

Christian Esbensen
Adm. direktør

Signe Rønnebro
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I VA R S S O N H A R
S K I F T E T N AV N
TIL ETEX NORDIC
IVARPLANK HEDDER
NU CEDRAL
9 Ingen veligeholdelse

– nyt navn samme
gode produkter og service

9 Ingen maling
9 Nem at montere

cedral.dk
Etex Nordic A/S · Vendersgade 74 · DK-7000 Fredericia · T: +45 73 66 19 99 · M: etexnordic-dk@etexgroup.com

A world of facades

Spar op
til 70 %

FUT’s medlemsshop

Nyt til sommerfesten
Mangler du måske en basketstander eller et bålfad til sommerfesten?
Så tjek vores medlemsshop ud. Som FUT medlem sparer du op til 70%
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

Trip Trap Ignis bålfad i stilrent
design lyser op i mørket og giver
hyggestemning på en sommeraften.

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.

Basketstander i god kvalitet. Kurvens
højde kan justeres, så alle i familien
kan være med.

Se mere på http://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.

Hvad er dit
golfhandicap?
Uanset hvad dit golfhandicap er, så er du
velkommen til Trætræf på golfbanen den
19. august på Kirsebærholmen
Den 19. august er det 7. gang
der afholdes Trætræ på golfbanen. Igen i år er det Kirsebærholmen i Holbæk, der ligger
bane til.
Deltagergebyret er kr. 335,inkl. frokost men ekskl. drikkevarer.
Efter golfdysten er der arrangeret middag i restauranten. Restauratøren tilbyder
kalveculotte med tilbehør for
kr. 110,- ekskl. drikkevarer. Her
kan vi glæde os over dagens
golfresultater og samtidig få en
god træsnak i hyggeligt selskab.
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Tilmelding sker ved at sende en mail til olesvensson@
allerupnet.dk senest den 15.
juli 2019. Husk at anføre navn,
DGU nr. og handicap samt
samtidig overføre deltagergebyr
kr. 335,- + evt. kr. 110,- for kalveculotte med tilbehør til reg.
1726 konto 5305 631 193.
Deltagerliste bliver sendt ud
ultimo juli.
Velmødt til Trætræf på golfbanen 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
HUSK at anføre navn, DGU nr.
og handicap.

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

Pris
Deltagergebyr 335,- kr. inkl.
frokost, ekskl. drikkevarer.
+ 110,- kr. for kalveculotte med
tilbehør til aften, ekskl. drikkevarer.
Betaling til reg. 1726 konto 5305 631 193 senest den
15. juli 2019.

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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95 standarddimensioner i GL30c og GL28cs
1500 m3 færdigvarelager

Produktsortiment
LIMTRÆ
I-BJÆLKER
LVL-BJÆLKER
CLT-ELEMENTER
Besøgscenter Hammershus. Foto: Allan Rieck

LIMTRÆ MADE IN DENMARK
Kreative arkitekter udvikler hele tiden enestående bygninger, hvor
limtræ indgår. Bygninger der projekteres og opføres i samarbejde
med erfarne ingeniører fra Lilleheden.
Vores produktionsfaciliteter i Hirtshals er sat op til at matche ethvert behov. For
os er ”Made in Denmark” et begreb som forpligter, og derfor er vores produktion
underlagt den strengeste kvalitetskontrol til styrke- og visuel sortering efter gældende normer.
Lilleheden ønsker at være en bæredygtig virksomhed, og efterstræber desuden at
være en ansvarlig partner med omtanke for miljøet. Derfor er vi FSC® certiﬁceret.

Landsdækkende levering indenfor 48 timer
Lilleheden tilbyder landsdækkende leveringer af ﬁxkappet limtræ til både
forhandlers lager og direkte på byggepladser.
Såfremt du bestiller op til deadline, kan limtræ i lagerførte dimensioner leveres
ﬁxkappet (1,6 – 13,0 meter) indenfor 48 timer (2 hverdage).

Online bjælkedimensionsprogram
Prøv også vores online dimensioneringsprogram. Kontakt os for login.

Lilleheden A/S

•

Hovedvejen 114

Tlf. 8896 9200

•

salg@lilleheden.dk

www.lilleheden.dk

•

DK-9850 Hirtshals

FSC®C016468, www.fsc.org
Miljømærket for ansvarligt skovbrug
Se efter vores FSC®-certiﬁcerede produkter.

EN 14080:2013

Sådan vinder du 10.000 kr.

Lærepladsprisen er en ny pris
indstiftet af FUT. Prisen gives
til den trælast eller det byggemarked, der har været årets
mest fantastiske læreplads.
Med prisen følger 10.000 kr.
i økonomisk støtte til et socialt
arrangement med afdelingen/
trælasten/byggemarkedet.
Lærepladsprisen uddeles på
FUT’s generalforsamling i november.

Sådan indstiller
du din læreplads
Det er de nuværende elever
eller elever, der er uddannet
i det indeværende eller det
foregående kalenderår, der
kan indstille deres læreplads
til prisen.
For at kunne indstille din
læreplads skal du vedlægge

(vedhæfte) en motiveret indstilling af din virksomhed eller
en video, som indeholder en
besvarelse af nedenstående
punkter. Det er vigtigt, at du
er grundig i din besvarelse, så
juryen kan bedømme din læreplads bedst mulig.
• Beskriv introplanen og
hvordan den blev fulgt?
• Hvordan havde din læreplads udviklet din uddannelsesplan og svarede den
til dine forventninger?
• Beskriv den første uge på
din læreplads
• Beskriv tre punkter hvor du
har udviklet dig under din
uddannelse
• Beskriv hvorfor netop din
læreplads skal vinde prisen
• Fortæl om en positiv oplevelse i din virksomhed, som

har betydet noget for dig eller påvirket dig
• Har du andre særlige historier eller kommentarer
omkring din læreplads, kollegaer eller uddannelsesansvarlige?
Hvis du vinder, skal du skrive en kort artikel med billeder
fra arrangementet, du har
vundet støtte til, som vi kan
bruge i FUT-regi, og så skal
en repræsentant fra vinderen
være tilstede på generalforsamlingen for at modtage prisen.
Upload din indstilling på
https://fut.dk/laerepladsprisen/ inden den 1. oktober
2019.

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

Hvis du indstiller din læreplads til årets lærepladspris, kan du
være heldig at vinde 10.000 kr. til et socialt arrangement

