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FUT – et stærkt
netværk på tværs
af branchen

Et hektisk og turbulent
forår i branchen
Et forrygende forår med den
grusomme og meningsløse krig
i Ukraine betød uro, varemangler og prisstigninger ad libitum.
Mange leverandører markedsførte tocifrede prisstigninger,
og andre meldte udsolgt – og
ingen sælgere i tømmerhandlen eller byggemarkedet kunne
bruge de gamle og tidligere priser i hovedet mere. Nye priser
og tider stod for døren.
Prisstigninger og varemangel betyder, at der bliver brug
for kreative løsninger og andre
produkter i stedet for de varer,
der kommer fra de to lande

Bo Louring

Rusland og Ukraine. Branchen
har altid været klar til udfordringer, og jeg er overbevist om,
at vi også løser de nuværende
og kommende udfordringer.
Alternative lande som leverandører dukker op i horisonten,
og nye handelsmønstre bryder
frem i tågen.
I FUT har vi i skrivende
stund fuld gang i det næste traditionelle arrangement, som er
Branchefrokosten den 11. juni
i Grøften i Tivoli, som jo hører
hjemme i København. Håber
den bliver hyggelig og spændende, da det er længe siden, vi

Kirstine Vestergaard

Laura Ejlerskov Poulsen

har set hinanden. Dejligt at vi
er på den anden side af coronaen.
Vores gratis elevdag på Scandic Odense blev vi desværre
nødt til at udskyde til senere.
Jeg håber, at der er opbakning til elevturen, som I kan
læse om i bladet. En omfattende og spændende og lærerig
tur rundt i skønne Danmark,
som Handelsfagskolen i Odder
og Mommark arrangerer sammen. Turen, der hedder Danmark rundt, starter tirsdag den
11. oktober til og med fredag
den 14. oktober. Håber på, at

Marianne Mouritzen

Jesper Haslund

24
Bestyrelsesmedlemmer:

ISSN 1901-1512
FUT medlemsblad
udgives tre gange årligt
Ansv. redaktør: Bo Louring
Oplag: 1400 eks.
Produktion: Odsgard A/S
Sekretariat:
FUT – Foreningen for
Trælast- og Byggemarkedsfolk
c/o Danske Byggecentre
Egebækvej 98
2850 Nærum
Tlf. 4580 7877
fut@fut.dk, www.fut.dk
Tilmeldinger til arrangementer,
indmeldelser, fakturaer samt
øvrige breve til FUT bedes sendt
til ovenstående adresse.

2

Bo Louring Formand

Per Rasmussen Erhvervsklubben

Kjellerup A/S
Tlf. 4025 5448 · blo@fut.dk

Rheinzink
Tlf. 2025 7709 · pra@fut.dk

Kirstine Vestergaard Næstformand

Laura Amalie Ejlerskov Poulsen

STARK Odense
Tlf. 2083 4019 · kve@fut.dk

Peter Brøchner Sørensen Kasserer

Arrangementer/events

Øbro Træ, XL-Byg Nordhavn
Tlf. 2926 6438 · lpo@fut.dk

Bygma Roskilde
Tlf. 4633 2223 · pebs@fut.dk

Jesper Haslund Erhvervsklubben

Marianne Mouritzen Kontaktperson

Davidsen Langskov
Tlf. 3080 5173 · jha@fut.dk

FUT’s kontakt hos Danske Byggecentre
fut@fut.dk

Nr. 2 · 2022

aktivt for at forbedre den problemstilling.
FUT ErhvervsNetværk har
også ﬁne arrangementer i kalenderen. Det næste er ved
Global Timber den 8. september kl. 14-16. Hold øje med LinkedIn og FUT’s hjemmeside for
de næste møder.
Vi har også fuld gang i
hvervningen til vores ’ambassadørkorps’ inden for FUT. I
øjeblikket har vi næsten 100
i vores kartotek, og hvis din
tømmerhandel ikke har en
ambassadør – så send mig gerne en mail. Planen er at få en
kontaktperson i hver eneste
danske tømmerhandel, som vi
kan skrive til med god info og
arrangementer fra FUT. Vores
ambassadør/kontaktperson er
så venlig at sende mailen videre i vedkommendes afdeling/
forretning, så alle ansatte i de
danske tømmerhandler får in-

formationen. Bare rolig, det er
ikke mange mails, men bare
det, at vi har muligheden for
spredning af informationer, er
fantastisk. Tak til de, der allerede har meldt sig. Det er en
kæmpe hjælp!
Sommerferien er på vej, og
pludselig ligger vi i en solstol i
syden, vandrer rundt i Europa
eller pløjer Danmark tyndt i
egen bil med dyrt brændstof.
Hele bestyrelsen i FUT ønsker alle en god sommerferie.
Håber på alles opbakning til
FUT, både om at få meldt sig
ind og deltage i de arrangementer, vi præsenterer. På den
måde gør vi FUT og branchen
stærkere og mere interessant.
God sommer!

Bo Louring
Formand
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der bakkes op om turen fra elevernes side, og I får en fed tur.
I disse dage er vi ved at lægge
sidste hånd på en tur til Norge
for medlemmerne. Turen vil
have en varighed på 4 dage fra
søndag til onsdag. Datoen er
4. september til og med den 7.
september 2022. Fantastisk at
komme i gang igen og komme
ud og se verden. Programmet
kan ses i bladet, og det er et
omfattende og spændende program, vi lægger op til.

Inde i bladet er der to ﬁne
artikler om vores handelsfagskoler i Odder og Mommark,
som er værd at dvæle ved.
Mange ansatte i branchen har
minder fra de gange, man har
været på skolerne. For manges
vedkommende er det lang tid
siden, man har været der – så
det er måske overraskende
læsning at konstatere, hvorledes skolerne har udviklet sig
gennem årene.
Vores
bestyrelsesmedlem
Laura Amalie Ejlerskov Poulsen
har også skrevet en aktuel og
ﬁn artikel om, at når de unge
mennesker skal vælge uddannelse, vælger ca. 72 % den gymnasiale vej, og ikke erhvervsuddannelsen – det gør kun 20 %.
Den situation er der fokus på,
og vi mangler unge mennesker
i vores branche! Alle bør være
opmærksomme på vores branches udfordring og gøre noget

Hvad skal du lørdag den 5. november?
... deltage i FUT’s generalforsamling, selvfølgelig!
Sæt kryds i kalenderen lørdag
den 5. november – så du er sikker på at kunne deltage i FUT’s
generalforsamling 2022.
Som altid vil der være masser af hyggeligt selskab med

Nr. 2 · 2022

andre i branchen, foredrag af
en dansker med et spændende
budskab, uddeling af Fagprøvepriser samt kåring af årets
Lærepladspris og selvfølgelig;
plantning af blodbøgen.

Årets vært er Velux i Hørsholm. Vi kan endnu ikke løfte
sløret for, hvem der står for
årets foredrag - men vi er sikre
på, at det bliver en dag, du ikke
vil gå glip af...
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Kan FUT friste med en spændende
og smuk tur til Norge?
Så er vi i gang igen! Første medlemstur efter coronaen er nu en
realitet. FUT har i tæt samarbejde med Kebony, Berry Alloc,
Thorlund Skou, Rindom, PEFC Danmark, Huntonit, Fibo og Isola
sammensat et spændende og tæt program til imponerende
smukke Norge
Vi rejser ud søndag den 4. september 2022 med opsamling
om morgenen rundt om i Danmark på de udvalgte byer, som
I kan se i programmet. På vej
hjem den 7. september sætter
vi folk af i de samme byer, som
vi samlede folk op.
Nærmere info om præcise
tidspunkter for opsamling og
afsætning kommer senere.
Vi har 3 dejlige overnatninger i det smukke sydlige Norge,
og der tilbydes et fyldt og meget spændende fagligt og socialt
program.
Prisen per person er superbillig, da vi har stor økonomisk
støtte fra de ﬁrmaer, vi skal besøge. Der bliver sørget for overnatninger, morgenmad, frokost
og aftensmad samt drikkevarer
i bussen på hele turen.
Da prisen er så billig, er det
kutyme, at vi bor sammen to
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og to med den makker, vi vælger. Vi har dog også begrænsede enkeltværelser. Husk det er
’først til mølle-princippet’, da
vi kun har plads til i alt ca. 36
personer.
Vi anbefaler hurtig tilmelding og senest den 15. juli 2022
til Bo Louring, blo@fut.dk.

Turen er for ALLE medlemmer af FUT, og det er både
”voksne medlemmer”, elever og
leverandører.
Husk ved tilmelding at oplyse
nærmeste pårørendes navn og
mobilnummer. Og husk pas, sygesikringsbeviser, lommepenge,
badetøj og højt humør.

Praktiske oplysninger
Fra søndag den 4. september
til onsdag den 7. september.
Pris per person i dobbeltværelse med sovemakker: 995
kr. Pris per person i enkeltværelse: 1995 kr.
Indbetal på reg.: 2237 – konto: 1519394665 (når vi kan se
din indbetaling, er din tilmelding bindende).

Tilmelding senest den 15.
juli 2022 til Bo Louring, tlf.
4025 5448, blo@fut.dk.
Husk det er ’først til mølle-princippet’. Og husk ved
tilmelding at oplyse nærmeste pårørendes navn og mobilnummer.
Turen er for ALLE medlemmer
af FUT.

Telemarkskanalen med de 18 sluser
strækker sig fra Skien til Dalen.
Foto: Freeskyline / Dreamstime.com

Siden starten i 1952 er Fibo
gået fra primært at producere vandtætte vægpaneler til
de norske hjem, for i dag at
levere et teknisk og ﬂeksibelt
vægsystem til private boliger,
skoler, sundhedsindustrien og
andre offentlige og kommercielle miljøer over hele verden.
Inden for de sidste år er
fabrikken i Lyngdal udvidet
væsentlig og moderniseret.
Automatiske og digitaliserede
produktionslinjer har øget kapaciteten, sænket energiforbruget og givet fuld sporbarhed fra råvare til slutprodukt.
Fibo er markedsledende i
Norge, har en stærk tilstedeværelse i Europa og ambitiøse
mål for også at vækste i USA.
De sidste 10 år har Fibo leveret mere end 160 millioner
m2 vægpaneler fordelt på 1
million installationer.
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Program
Søndag den 4. september
Opsamling i København – Korsør – Odense – Vejle – Århus – Hirtshals
Kl. 12.15: Afgang fra Hirtshals til Kristiansand
Kl. 15.30: Ankomst Kristiansand
Kl. 17.00: Ankomst Rosfjord Strandhotel, Lyngdal
Mandag den 5. september
Kl. 08.00: Afgang fra hotellet
Kl. 08.30: Ankomst Fibo, Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Kl. 11.30: Frokost på Fibo
Kl. 12.30: Afgang til Berry Alloc
Kl. 13.00: Ankomst Berry Alloc, Fiboveien 26, 4580 Lyngdal
Kl. 15.00: Afgang Berry Alloc
Kl. 16.00: Tilbage på hotellet
Tirsdag den 6. september
Kl. 08.00: Afgang Rosfjord Strandhotel
Kl. 10.00: Ankomst Huntonit, Venneslavejen 233, Vennesla
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 12.30: Afgang Huntonit
Kl. 14.30: Ankomst savværk Bergene Holm, Nidarå,
Simonstad 152, 4868 Selåsvatn
Kl. 16.30: Afgang savværket
Kl. 18.30: Ankomst Thon Hotel, Skien

Huntonit AS holder til i det sydlige Norge, Vennesla, Vest-Agder.
Fabrikken blev bygget i slutningen af 1940’erne
og den 12.maj 1950 producerede Huntonit sin
første træﬁberplade.
Både Huntonit fabrikken og produkterne har
gennemgået en stor udvikling i årernes løb. I dag
er Huntonit Venneslas største private arbejdsplads med ca. 190 ansatte.

Onsdag den 7. september
Kl. 08.00: Afgang Thon Hotel
Kl. 08.30: Ankomst Kebony, Havneveien 35, 3739 Skien
Kl. 11.30: Frokost
Kl. 12.00: Afgang Kebony
Kl. 13.00: Ankomst Isola Platon, Prestemoen 9, 3945 Porsgrunn
Kl. 15.00: Afgang til Larvik – med færgen kl. 17.30
Kl. 21.15: Ankomst Hirtshals
Drop af i Aalborg – Århus – Vejle – Odense – Korsør og København

Program med forbehold for ændringer.

Rådgivning og service i øjenhøjde:
- Etableret i 1940 af Harald Thiis-Evensen sr.
- Norsk familieejet selskab, 3. generation
- Produceres i Norge – til nordiske forhold
- Produkter til tag, væg, gulv og grund
Isola har en vision om at skabe værdi i hele byggekæden, hvor
både rådgivere, entreprenører, håndværkere og forhandlere har
fordel af virksomhedens nærvær og professionelle rådgivning.
Vores ambition er at udvikle produkter og løsninger, som gør
arbejdet enklere for håndværkeren og forhandleren.
Byg bedre, enklere
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Kebony har hovedkontor i Norge, og er det førende globale mærke indenfor modiﬁceret træ. Understøttet af
gennemprøvede og patenterede træmodiﬁkationsteknologier producerer den forbedret træ af overlegen kvalitet, der er både miljøvenligt og omkostningseffektivt.
Kebony træ anvendes til facadebeklædning og terrasse, hvor vedligehold er begrænset til almindelig rengøring. Træet opnår god dimensionsstabilitet og patinerer
ﬂot i mødet med vind og vejr.

5

Ingen røg ud i Grøften
Tivoligarden spillede op, solen skinnede og hele Tivoli var fyldt
med glade mennesker. Det er lørdag og dagen er helliget FUT’s
branchefrokost kl. 12.30 i Grøften i Tivoli
Af Bo Louring,
formand for FUT
Coronaen har lagt en dæmper
på næsten alt og alle gennem
de sidste to år, dog lige undtaget travlheden og omsætningsrekorderne i vore skønne
træbranche. Det var derfor
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et dejligt gensyn med alle de
skønne mennesker i mange
forskellige aldre til vores branchefrokost i Grøften i Tivoli.
Nu er det sådan, at man ikke
behøver at være medlem af FUT
for at deltage, men blot være
ansat i branchen som tømmerhandler, i byggemarkedet, i

Proffen eller som leverandør.
Tidligere skulle man også være
over 50 år, men det er slut for år
siden. I er alle velkomne, uanset
alder og medlemskab af FUT.
Branchefrokosten er et arrangement, der er skabt i samarbejde mellem Danske Byggecentre, Odsgard og FUT.

Garderplatten, øl og brændevin blev nydt under hyggelige
former, og snakken gik lystigt.
Nye historier blev fortalt, og de
gamle blev speedet op i en version 2 eller 3 – det blev de ikke
ringere af.
Anekdoterne om de spændende og originale direktører og ansatte var utallige. De
mange beretninger om tiden
på tømmerhandlen gennem
de mange år, og om de livslange venskaber skabt gennem et
langt og indholdsrigt arbejdsliv
gav den intense og fortættede
stemning i lokalet.
Sælgere, der har solgt 10.000
vis af m3 af træ i hele læs, cement båret ind på skulderen,
alvorlige arbejdsulykker, værk
i baller, mineraluld håndbåret
ind på lageret på første sal, og
hvor øl og cigaretter var tilladt
og dagligdagen på arbejdspladserne var nogle af samtaleemnerne denne dag. Den grønne
omstilling, livscyklusanalyser
(LCA), Svanemærkning, DGNB,
CE-mærkning blev også luftet,
og ﬂere glædede sig over, at det
slap de for.
Efter nogle timer var det vist
godt at få lidt luft inhaleret, og
folk begav sig derfor ud i den
smukke have, hvor branchens
legender og andet godtfolk nød
det gode vejr, stemningen og
opfattelsen af, at vores branche
trives i bedste velgående.
Håber vi ses til næste branchefrokost, da denne dag er en
livsforlængende begivenhed, og
husk nu lige at tage en ven eller
kollega med!
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FUT Studietur 2022 ”Danmark rundt”
Danmark rundt
Oplev og få inspiration til butiksoptimering, rundvisning på
fabrikker med den nyeste teknologi
inden for byggematerialer samt
workshop og træning af dine
faglige kompetencer.
Tag med på en fantastisk studietur,
der bliver faglig, så du bliver
dygtigere, og social, så du med
garanti får det sjovt.
FUT, Mommark Handelskostskole
og Handelsfagskolen 2GGHUudbyder
i fællesskab FUT Studietur 2022.

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?
Byggemarkeds–og værktøjselever
fraMommark Handelskostskole og
Handelsfagskolen Odder.
Kun medlemmer af FUT kan
deltage.

Program

Praktisk information

Undervisere
Jens Mørcholdt, tlf. 20134593
Claus Christensen, tlf. 21626136
Handelsfagskolen2GGHU

Tirsdag 11. oktober
- Ankomst til skolen kl. 11.00
- Frokost
- Præsentation og undervisning
- ”Rundtur” Den Gamle By
- Middag/Dinner

Peter Lenarth, tlf. 61670900
Mommark Handelskostskole

Onsdag 12. oktober
- Sweedoor fabriksbesøg
Sdr. Felding
- Troldtekt fabriksbesøg
Troldhede
- Weber ”Hands-on kursus”
”Grilleriet Nr. Sundby”
- Overnatning Aalborg

Mødested
Handelsfagskolen, Rådhusgade 43,
8300 Odder, tlf. 86541700
Økonomi
Elev på uddannelsen: gratis
Ikke-elev + FUT-medlem: 1995 kr.

Torsdag 13. oktober
- Rockwool fabriksbesøg
- Aalborg Portland fabriksbesøg
- Go-cart/social
- Overnatning Aalborg

Der er 25 pladser, elever har
førsteprioritet
Tilmelding
Senest 22. august 2022
Tilmelding: send en mail til
tilmelding@aabc.dk
med dit fulde navn. Mrk. FUT

Fredag 14. oktober
- Outline fabriksbesøg
- Afgang mod Skb/Odder
(forventet ankomst kl. 15.00)
Kontakt for spørgsmål
Bo Louring,
bestyrelsesrepræsentant for FUT
blo@fut.dk, tlf. 40255448

Kontakt
Sandra Kirchert
saki@handelsfagskolen.dk
Tlf. 89363592-89363571

NB. Der tages forbehold for
NB.programændringer.
Der tages forbehold for
programændringer.

.

FUT –Foreningen for Trælast-og %yggemarkedsfolk 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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Hvad er det med Mommark
og trælastbranchen?

Både som ny underviser på
Mommark eller i en trælast eller et byggemarked fornemmer
man stolthed, særlige bånd og
traditioner mellem skolen og
branchen.
Historien starter i 1964,
hvor skolen blev grundlagt, og
allerede dengang var trælastbranchen blandt de største og
mest aktive brancher på skolen.
Sidenhen var Mommark med
til at udvikle detailuddannelsen til byggemarkeder. FUT
har alle dage været tæt knyttet til Mommark. Foreningens
medlemmer har stort set alle
fået en del af deres uddannelse
på Mommark, foreningen har
gennem tiden afholdt mange
konferencer på Mommark med
emner som sigtede mod branchens fremtid, og foreningen
og Mommark har samarbejdet
om studieture for medlemmer
og elever.
Men hvad er det, der gør, at
en skole i Sønderjylland i så
mange år til stadighed har været centrum for så mange forskellige uddannelsesaktiviteter
for handels- og detailelever indenfor trælast, byggemarked og
værktøj?
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Mommark
– lige syd for Helved
Mommark Handelskostskole er
en del af Business College Syd.
Mommark Handelskostskole
ligger 20 km uden for Sønderborg på en park-lignende grund
med 200 meter strand ud til Lillebælt i landsbyen Mommark –
lige syd for en anden landsby
med det knap så kønne navn
Helved – på det østlige Als.
Afdelingen i Mommark er en
landsdækkende hovedforløbsskole og kursuscenter. Virksomheder fra hele Danmark, Grønland og Færøerne sender deres
handels-, kontor og detailelever
på skoleophold i Mommark,
som led i deres elevuddannelse,
og medarbejdere på efter- og videreuddannelse, som er skræddersyet kæder og brancher.
Skolens historiske hovedbygningskompleks er fra 1844
og har bl.a. fungeret som færgegård og base for Østasiatisk
Kompagnis aktiviteter i området, før bygningerne i 1964
blev til uddannelsessted for
den daværende eksamen som
handelsmedhjælpere. Der er
siden hen ad ﬂere omgange opført yderligere bygninger andre

steder på grunden til brug for
undervisning, ophold og overnatning. Skolen har 300 værelser og ca. 30.000 overnatninger
årligt. Når en igangværende
istandsættelse af værelserne
i den gamle hovedbygning er
overstået, er en 5-årig udbygning og opgradering af samtlige
værelsesfaciliteter gennemført.

Kostskole
Mommark er en kostskole, hvor
dagligdagen bærer præg af, at
eleverne spiser, bor og har deres fritid på skolen, hvilket giver
stedet et hjemligt og familiært
præg, som underviserne er en
vigtig del af.
Kostskolemiljøet giver mulighed for helt unikke uddannelsesforløb, hvor eleverne skaber
stærke relationer både personligt og professionelt. På en
kostskole er eleven taget ud af
sit vante miljø og har derfor en
helt unik mulighed for at fordybe sig i det faglige. Eleverne
er omgivet af undervisere det
meste af døgnet, og de står til
rådighed for den enkelte elev,
ligesom der er mulighed for at
sparre med hinanden i forbindelse med opgaver.

Når kostskolen er elevens
hjem, åbnes der mange muligheder for en positiv og oplevelsesrig fritid. Der er et hav
af udendørs og indendørs aktiviteter, så der er mange muligheder for både at udfolde sig
fysisk og være social og hygge
sig. Hver aften arrangeres der
fællesaktiviteter, som eleverne
frivilligt kan deltage i. Skolen er
placeret tæt ved skov og strand,
og det giver rig mulighed for at
benytte naturen til en svømmetur i havet, en gåtur i skoven
bag skolen, et lejrbål på stran-
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den eller en fodboldkamp i parken. Er vejret ikke til udendørs
aktiviteter, er der altid mulighed for at benytte skolens nye
multiarena.

Danfoss Multiarena
I 2021 indviede skolen den
nye multiarena. Ud over en
sal på 400 m2 med rekvisitter
til forskellige typer sport og arrangementer indeholder bygningen undervisningskøkken,
ﬁtnessrum, eSports-lokale og
opholdsrum. Multihallen muliggør nye og andre former for
undervisning, end den der foregår i klasselokalerne, hvilket
fremmer elevernes læring og
styrker deres faglighed. Uden
for skoletid er hallen med til at
skabe gode rammer for fællesskab for eleverne på kostskolen. Derved øger multihallen
Mommark Handelskostskole
og de merkantile erhvervsuddannelsers prestige og attraktionsværdi. Det giver skolen bedre mulighed for at tiltrække og
fastholde de virksomheder, der
vælger at sende deres elever fra
hele landet til Mommark.

teambuilding-instruktører på
stranden eller i parken arrangere en sjov og spændende aktivitet for deltagerne.
I køkkenet sørger kokkene
for, at deltagerne får noget godt
at spise i løbet af dagen og kan
slutte dagen af med en middag,
og ønsker man overnatning efter en begivenhedsrig dag, så
har skolen selvfølgelig også værelserne.

mensætte en særlig udsøgt og
festlig menu, når et seminar
henlægges til skolens konferencelokaler eller et hold elever
fejrer sidste skoleophold.
Sidst men ikke mindst kan
elever og kursister selv opleve at
komme i køkkenet til et gastronomisk
teambuilding-event,
hvor de – under kyndig vejledning af kokkene – tilbereder
deres egen menu.

Et køkken med
mange funktioner

Til vands, til lands
og i luften

Generelt har kokkene i Mommark mange forskellige huer
på. Dels står de for maden til de
mange sultne unge mennesker,
som bor på skolen. Her holder
man stolte danske madtraditioner i hævd, samtidig med at
buffeten også skal indeholde
tilbud til dem, der ønsker grønsagsretter, salater samt retter
inspireret at det internationale
køkken.
Sideløbende hermed står
køkkenet altid klar til at sam-

Det er dog ikke kun i køkkenet
og omkring spisebordet, at gæsterne kan blive rystet sammen.
Skolens placering i parken med
de store gamle træer lige ned
til Lillebælt giver mulighed for
mange forskellige aktiviteter
som f.eks. tømmerﬂådebygning,
træklatring eller orienteringsløb. Alt sammen muligheder
for at elever og kursister kan
komme væk fra hverdagen ved
skriveborde og mødelokaler
for i anderledes rammer med

kroppen at udvikle nysgerrighed, kreativitet, tillid, motivation, samarbejde, kommunikation og praktisk ledelse.

Pas godt på naturen –
pas godt på Mommark
Mommark er en perle, som
skolen gør sit bedste for at passe godt på. Det er bl.a. en af årsagerne til, at Business College
Syd er en af de første erhvervsskoler i Danmark, som bliver
en del af UNESCO-netværket.
Det er en stor anerkendelse af
det arbejde, skolen allerede gør
i dagligdagen for at sætte fokus
på globalt medborgerskab og
bæredygtighed.
Mommark uddanner til virkeligheden, og der er fokus på
de merkantile områder, men
vil også gerne være kendt for at
undersøge, hvordan bæredygtighed, globalt medborgerskab
og god forretning kan gå hånd
i hånd til glæde for både elever,
Fortsættes næste side

Faciliteter til kurser
og konferencer
Som gammel færgegård og badehotel og med de nye lækre
faciliteter så er det oplagt, at
Mommark tilbyder virksomheder muligheden for at nyde stedets lækre rammer, når de skal
holde et arrangement.
Uanset om chefgruppen skal
på budgetseminar, eller alle
virksomhedens medarbejderne
skal samles til en udviklingsdag, så har skolen lokaler, der
matcher. Som prikken over i'et
på arrangementet kan skolens
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erhvervsliv og vores fælles jordklode.
I forhold til undervisningen
er skolen i dialog med kunderne om, hvad bæredygtighed
betyder for netop deres forretning, således at det kan indarbejdes i undervisningen.
Når det kommer til miljøbelastningen ved at drive en
stor kostskole, så er servicefunktionerne nået langt med
projektet, der handler om at
omlægge til en mere bæredygtig drift inden for store og vigtige områder som indkøb, mandspild, affaldssortering og pleje
af skolens udendørs arealer.

Team Danmark
Uddannelsespartner
Et andet nyt tiltag er, at Business College Syd er blevet Team
Danmark Uddannelsespartner
inden for erhvervsuddannelserne. Skolen er blevet optaget
i programmet, fordi den gør
en ekstra indsats for, at der er
plads til elever, der vil dyrke
eliteidræt og tage en ungdomsuddannelse på samme tid. Det
handler bl.a. om at forsøge at
forstå de udfordringer, det giver
at ville begge ting på én gang,

og så understøtte, at eleverne
faktisk lykkes med det. Rent
praktisk har eleverne på skolen
gode muligheder for at træne i
det nye ﬁtnesscenter, og studiesekretærer og undervisere er
lydhøre og ﬂeksible, når en elev
har vanskeligt ved at få f.eks.
landsholdsamlinger og skoleophold til at hænge sammen.
For virksomhedernes vedkommende er håbet, at de i
deres rekruttering af elever

kan have glæde af at henvise
til, at hovedforløbsskolen, som
de samarbejder med, er Team
Danmark Uddannelsespartner.

Fremtiden er
på Mommark
Når det kommer til, hvorfor
trælaster og byggemarkeder i
så mange år har sendt elever
og kursister til Mommark, så
er det sidst, men ikke mindst,
undervisningen. Den bliver

udviklet i et samarbejde mellem branchen, virksomheder
og skolen, gennemført af undervisere med både erfaring
fra branchen og pædagogisk
uddannelse, og i undervisningen møder elever og kursister
produkter, gæsteundervisere og
cases fra branchen.
Digitalisering, nye teknologier og metoder skyller i disse
år ind over og forandrer samfundet og virksomhederne. På
Mommark følger underviserne
med tiden – både når det kommer til at inddrage virksomhedernes nyeste produkter og
IT-systemer i undervisningen,
men også når det kommer til
helt grundlæggende at forstå
nye teknologier, produkter
og teknikker. Det sker i skolens
demonstrationslokaler
og værksteder samt i Universe
Science Park og på studieture,
hvor eleverne kan opleve og
afprøve udstyr og teknologier til markedsføring, salg og
kommunikation samt få hands
on kendskab og erfaring med
praktikvirksomhedernes egne
produkter.
Alt sammen for at sikre, at
deltagerne og virksomheder
ﬁnder fremtiden på Mommark.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
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FUT ErhvervsNetværk går igen til stålet
Flere gange om året afholder FUT ErhvervsNetværk møder, hvor leverandører
og tømmerhandlere mødes for at gå i dialog, etablere kontakter og venskaber,
dele og tilegne viden og diskutere aktuelle problemstillinger
Af Bo Louring

Denne gang gik turen til
Brædstrup, hvor dagens vært
KBZINC holder til og har gjort
det siden 2007. KBZINC A/S

kalder sig selv den lokale blikkenslager og har 14 ansatte ud
over Kenneth Brønning, som er
mester.
Firmaet mestrer alt inden
for tagrender, nedløb, inddækninger, kviste, beklædning, bal-

dakiner, og andre former for
afskærmning af skraldespande.
FUT ErhvervsNetværk var
blevet inviteret til at afholde
netværksmøde den 9. juni – og
der var ﬁn opbakning fra 18
medlemmer.

Vi startede mødet med en
interessant præsentation af
KBZINK, som lever af høj faglig kvalitet, hurtig levering og
en ﬂeksibel tilgang til tingene –
Fortsættes næste side

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Per Rasmussen, tlf. 2025 7709 eller Jesper Haslund, tlf. 3080 5173
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helt nede på jorden, også med
priserne.
René Rønne fra KRUNIKA
gik herefter på ‘scenen’ og fortalte om ‘Projekt et bedre arbejdsliv’. Hans vigtigste erfaring
fra projektet var, at man skal
sikre løbende 1:1 dialog mellem

medarbejdere og ledere.
Det er afgørende, at medarbejderen har dagsordenen, så
der bliver talt om det, som er
vigtigt for medarbejderen. Det
øger sandsynligheden for større
resultater og medarbejdertrivsel.
Herefter gav Morten Teglhus, svindkonsulent i Danske

Byggecentre, en appetitvækker
på sit indlæg til næste FUT ErhvervsNetværksmøde, som er
den 8. september hos Global
Timber. Oplægget kommer til
at dreje sig om en branchebaseret svindbekæmpelse, hvor det
kræver, at vi kan tale om svindproblematikker i fællesskab, for
at vi kan løse dem i fællesskab.

Med Mortens baggrund fra politiet bliver det et spændende
indlæg, der er i sigte, og det skal
altså opleves ‘live’.
Efter lækre sandwich, netværkssamtaler på kryds og
tværs var det tiden til, at alle
skulle videre.
Tak til KBZINC for at lægge
hus til FUT ErhvervsNetværk.

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
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Kommende møder i FUT ErhvervsNetværk
8. september kl. 14-16 hos
Global Timber, Michael Drewsens Vej 1A, 8270 Højbjerg
24. november kl. 9-11 hos
Ardex, Hecovej 4, 8722 Hedensted
Tilmeld dig allerede nu et af de kommende netværksmøder:
Kontakt Per Rasmussen – pra@fut.dk, tlf.: 20 25 77 09 eller
Jesper Haslund – jha@fut.dk, tlf.: 30 80 51 73

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Per Rasmussen, tlf. 2025 7709 eller Jesper Haslund, tlf. 3080 5173
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Erhvervsuddannelse
– JA TAK!
Hvorfor søger så få unge ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen?
Da jeg startede i branchen, blev jeg kun positivt overrasket...
Af Laura Amalie Ejlerskov
Poulsen
I en artikel fra Børne- og undervisningsministeriet oplyses
det, at ud af de 66.000, der forlader grundskolen, søger 72 %
ind på en gymnasial uddannelse, men kun 20 % søger ind på
en erhvervsuddannelse.
Dermed er vi fortsat langt
fra målet, da kun 38 kommuner opnår målet fra 2020, som
lyder på, at minimum 25 %
skal søge ind på en erhvervsuddannelse. Dog opnår 13 kommuner 2025-målet, som lyder
på, at mindst 30 % skal søge
ind på en erhvervsuddannelse. Det er primært kommuner
i Jylland, på Fyn samt Syd- og
Vestsjælland, hvor udviklingen

er positiv. Der er begrænset,
hvis ikke negativ, fremgang for
region Hovedstaden samt enkelte kommuner omkring Roskilde, Lolland, Nordfyn og dele
af Jylland.
Dermed er de unges søgemønstre uændret de seneste
tre år. Siden reformen i 2015
er andelen kun steget 1,5 %.
Den kommune, hvor fremgangen fra 2015 til 2022 har været
størst, er Læsø Kommune, med
en udvikling på 15 %, hvorimod Glostrup Kommune har
en udvikling på -5,6%.
Palle Thomsen, administrerende direktør i Danske Byggecentre, udtaler i marts 2021:
- Jeg er selvsagt ærgerlig over
de uændrede søgetal på erhvervsuddannelserne og håber,

at vi fremover vil se ﬂere unge
søge mod erhvervsuddannelserne. Samfundet står overfor
en grøn omstilling, og her er
faglært arbejdskraft altafgørende. Det synes jeg, vi skal blive
bedre til at fortælle de unge.
Vi ved, at unge i højere grad
motiveres af at gøre en positiv
forskel, og det kan lade sig gøre
med en erhvervsuddannelse.

Hvorfor er det sådan?

Laura Amalie Ejlerskov Poulsen er
trælastsælger hos Øbro Træ, XL-Byg
Nordhavn.

Fra mit eget perspektiv oplevede jeg i 8. klasse, at vi ﬁk en
uddannelsesvejleder forbi, der
fokuserede på en gymnasial
uddannelse, som om det var
det eneste rigtige at foretage sig.
Hun tegnede en kurve, hvor
hun demonstrerede, at hvis
man søger en erhvervsuddan-

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
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nelse, tjener man måske penge i starten, da man starter på
elevløn, men efterfølgende stiger man overhovedet ikke. Så
kurven er lige, den står stille.
Derfor har man, hvis man gik
på erhvervsuddannelse, ‘håneretten’ over sine kammerater,
der går på en gymnasial uddannelse, fordi de ‘kun’ får SU,
men det er kun indtil, at kammeraterne på den gymnasiale
uddannelse bliver færdige, får
en direktørpost og meget mere
i løn.
Jeg tog en STX (almen gymnasial uddannelse) pga. dette.
Efter gymnasiet, var det ikke
universitet, der trak i mig. Jeg
tog et sabbatår, hvor jeg arbejdede lidt forskellige steder, og
derefter søgte jeg elevplads hos
XL-Byg.
Jeg blev blæst bagover. Alt
det min uddannelsesvejleder i
8. klasse havde påstået, stemte
overhovedet ikke.
Jeg var kun positivt overrasket.

Fordomme ved
erhvervsuddannelse
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mangler vi 100.000
faglærte frem mod 2030. Dette
skyldes især, at mange årgange

De unge skal allerede i 7.-9. klasse vide, at erhvervsuddannelser også er en
mulighed. En god mulighed. De skal vide, at man kan kombinere erhvervsuddannelsen med gymnasiet ved at tage en EUX.
Arkivfoto: Katarzyna Bialasiewicz / Dreamstime.com

går på pension, og de unge fravælger erhvervsuddannelsen.
Hele otte ud af ti vælger en
gymnasial uddannelse fremfor
en faglig uddannelse.
Tænketanken DEA har lavet
en analyse, der viser, at to tredjedele ser, at deres muligheder
for videreuddannelse er bedre,
hvis man vælger en gymnasial uddannelse. Dernæst viser
analysen også, at 40 % unge
har den forståelse, at deres forældre forventer, at de tager en
gymnasial uddannelse.

I en kronik skrevet af Poul
Nyrup Rasmussen, tidligere
statsminister, nuværende protektor for Headspace og formand for EuroSkills 2025 og
Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
har de samlet otte gode grunde
til at vælge en erhvervsuddannelse:
Løn
- En ganske almen fordom er,
at jo længere uddannelse, jo
højere løn. Dette var jeg jo
også selv overbevist om.

- En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser,
at hver tredje, der har været
faglært i fem år, kan udligne
medianlønnen for personer
med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. For faglærte med en teknisk uddannelse gælder det
endda mere end halvdelen
– og hver femte kan endda
udligne medianlønnen med
akademikere fem år efter
endt uddannelse.
- Konklusionen er derfor, at
lønnen ikke bør afholde
unge mennesker for at tage
en erhvervsuddannelse.
Valgmuligheder
- Der er mange veje at gå,
mere 280 retninger på ﬂere
end 100 erhvervsuddannelser.
Læringsformål
- Modsat den gymnasiale uddannelse har erhvervsuddannelserne den kvalitet, at
det boglige er kombineret
med det praktiske. Dermed
at det, man lærer, hele tiden
tydeligt.
Jobsikkerhed
- Som beskrevet overstående
er efterspørgslen for faglærFortsættes næste side

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Per Rasmussen, tlf. 2025 7709 eller Jesper Haslund, tlf. 3080 5173
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te stor, derfor er der en høj
jobsikkerhed ved at vælge en
erhvervsuddannelse, og den
bliver ikke mindre.
Håndværk
- Man bliver fanget af sit fag.
Det, at man har kreeret noget
selv. Noget, som man kan se
og røre. Noget, man kan vise
frem.
- Ifølge en Ballisager-undersøgelse er otte ud af ti håndværkere stolte af deres arbejde.
Løn under uddannelse
- Når man er i praktik, er man
lønnet, og såfremt man har
en uddannelsesaftale inden
grundforløbet, kan man også
få elevløn der.
Leder eller iværksætter
- Hver tiende faglærte har i løbet af deres 20 år på arbejdsmarkedet egen virksomhed
eller et lederjob.
Videreuddannelse
- Siden 1998 har hver syvende
i dag gennemført en videregående uddannelse. Dernæst
er det tidligere vist, ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at faglærte, der læser
videre, klarer sig godt.
- Derudover ﬁndes der talent-

Projektet ‘Kloge Hænder’ skal vise håndværksfagene frem, og de unge kan få lov til både at snuse til og prøve kræfter
med de praktiske fag. Foto: Naturvidenskabernes Hus.

spor hos Skills-konkurrencerne, hvor man kan dygtiggøre sig indenfor sit fag
og har mulighed for at blive
Danmarks-, Europa- eller
endda Verdensmester.
Der er derfor mange gode
grunde til, at erhvervsuddan-

nelsen også kan være det rigtige valg.

Hvordan får vi flere
til at søge ind på
erhvervsuddannelser?
Naturvidenskabernes Hus har
dannet projektet ‘Kloge Hænder’. Her har 3525 børn fra 7. til

9. klasse deltaget i 2021. Dette
projekt har til formål at vække
interessen for håndværksfagene og dermed søge ind på erhvervsuddannelser. Et projekt,
som Frøslev Træ bakker op om
ved at donere metervis af træ.
Naturvidenskabernes Hus
er det nationale center for

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
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skole-virksomhedssamarbejde
med fokus på naturvidenskab,
teknologi, IT og håndværk.
Helle Kann, udviklingschef
hos Naturvidenskabernes Hus,
udtaler følgende:
- Det er enormt vigtigt, at vi
får ﬂere unge til at vælge erhvervsuddannelser inden for
eksempelvis byggebranchen, for
ellers kommer vi til at mangle
arbejdskraft indenfor feltet i
fremtiden. Derfor har vi skabt
‘Kloge Hænder’, hvor vi kan få
vist håndværksfagene frem, og
de unge kan få lov til både at
snuse til og prøve kræfter med
de praktiske fag. Det er svært at
vælge en uddannelse, som man
ikke ved noget om, så med projektet håber vi på at inspirere
de unge til at se muligheder i
håndværksfagene.
Frøslev, som er en af Danmarks største træleverandører,
har trådt ind i projektet, hvor
Brian Nissen, salgs- og marketingschef, siger følgende:
- Træbyggeri og -håndværk
har et stort og bæredygtigt potentiale. Men hvis det store potentiale for alvor skal forløses,
skal der større fokus på træhåndværket i undervisningen,
så vi kan få endnu ﬂere dygtige
håndværkere og specialister. Og

derfor bakker vi naturligvis gerne op om det gode projekt, som
Naturvidenskabernes Hus har
sat i værk.
- Vi har leveret mange meter
træ til skolerne rundt om i landet, så de unge kan fordybe sig i
træets verden. Det skal være så
nemt som muligt for skolerne
at deltage i projektet, så derfor
sørger vi for både materialer og
den direkte levering, således
at skolerne ikke er begrænset
af hverken tid, transport eller
økonomi i forhold til projektet.
Projektet vækker stor begejstring, da det tager de unge væk
fra skolebøgerne en stund, og i
stedet giver dem en indsigt i,
hvad håndværkerfagene indeholder ved at få dem til at bygge
en ottekantet træbænk, som er
specialdesignet til formålet.
Helle Kann har allerede fået
mange positive tilbagemeldinger, hvor der er ﬂere af de unge,
som udtrykker glæde ved at få
lov til at måle op, save og slibe
til. De sættes over for en helt
anden udfordring, end skolebøgerne.
Projektet fortsætter til foråret, der blandt andet ﬁnder
sted i Syddjurs og Herning
Kommune, hvor Frøslev fortsat
støtter.

Hvad så nu?
Danskerne har brug for at blive oplyst omkring erhvervsuddannelser og få slagtet diverse
fordomme.
Erhvervsuddannelser
har,
som man kan læse ovenfor, meget at byde på. Man kan sagtens
videreuddanne sig derefter og
få både en Diplom eller Master,
som er tilsvarende Bachelor og
Kandidat. Dermed kan man
specialisere sig indenfor sit fag
og stige i graderne.
Vi skal ud til de unge, men
ikke mindst også til forældrene, for de har meget at sige, ift.
hvad de unge vælger.

Når man præsenterer diverse
muligheder for de unge, allerede i 7.-9. klasse, skal de vide, at
erhvervsuddannelser også er
en mulighed. En god mulighed.
Dernæst kan man kombinere erhvervsuddannelsen med
gymnasiet ved at tage en EUX.
Der er så mange veje at gå, men
man bliver kun præsenteret for
en brøkdel.
Så kære danskere, lad os vise
de unge, hvad en erhvervsuddannelse i virkeligheden er og
kan.

Kilder
https://www.ae.dk/analyse/2022-04-soegning-til-erhvervsuddannelserne-staar-i-stampe-men-ﬂere-kommuner-har-fremgang
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/
mar/220324--soegetal-til-erhvervsuddannelserne-staar-stille
https://www.ae.dk/debatindlaeg/2022-01-vi-skal-rokke-ved-baade-foraeldres-og-de-unges-fordomme-om-erhvervsuddannelser
Pressemeddelelse, Frøslev Træ d. 27. april 2022.
Kommentar til dagens byggeri, Danske Byggecentre, d. 24.
marts 2021.

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Per Rasmussen, tlf. 2025 7709 eller Jesper Haslund, tlf. 3080 5173
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Handelsfagskolen ser ind i en
fremtid med mere digitalisering
og bæredygtighed på skemaet
Handelsfagskolens uddannelser indenfor byggemarked, trælast og værktøj har igennem
ﬂere år øget deres fokus på det, der fylder mere og mere i branchen: Digitalisering og
bæredygtighed. Men fagligheden og godt købmandskab er stadig i højsæde
I over 50 år – helt præcist siden
1966 – har Handelsfagskolen,
der i dag har afdelinger i Odder og Skåde, uddannet dygtige salgsassistenter med speciale, og som derfor har stort
kendskab inden for speciﬁkke
brancheområder,
herunder
også byggemarked, trælast og
værktøj. I dag tilbyder skolen,
udover fagfaglig undervisning, studieture, hvor eleverne
blandt andet har mulighed for
at besøge savværker i Sverige,
vinduesfabrikker i Polen, værktøjsproducenter i Tyskland og
forskellige lokale ture til vinduesproducenter og teglværker
i en række forskellige lande.
I 2019 fusionerede skolen
med Aarhus Business College med det formål at give
Danmark en ny og stærkere
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uddannelsesinstitution
med
mulighed for at skabe landets
bedste merkantile erhvervsuddannelser.
Fusionen betød blandt meget andet, at Handelsfagskolen
ﬁk et erhvervscenter, der i dag
hjælper virksomheder med
både rekruttering af og rådgivning om elever, ligesom skolerne i dag nyder gensidigt godt af
hinandens forskellige kompetencer.

de seneste år øget deres fokus
på det, der også kommer til at
fylde mere, hvis ikke alt, i fremtiden: Digitalisering og bæredygtighed.
Det afspejles blandt andet i
undervisningen, hvor alle un-

dervisere har modtaget efteruddannelse i EcomTrainer med
fokus på digital kundedialog,
sociale medier og google adds.
Det har klædt underviserne
på til at styrke erhvervsskoleelevernes kompetencer inden

Digital og bæredygtig
Handelsfagskolen, Aarhus Business College, udbyder salgsassistentuddannelsen
inden
for byggemarked og handelsassistentuddannelsen
inden
for værktøj og trælast. Begge
uddannelser står stærkt før
som efter fusionen, men har i
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for eksempelvis digitalt salg
og markedsføring. Alle undervisere gennemgår desuden et
forløb om bæredygtige forretningsmodeller på EAAA.
På uddannelsernes skoleophold arbejdes der udover det
høje fagfaglige niveau også med
bæredygtighedscases, ligesom
der ude i branchen er fokus på
produkternes CO2-udledning,
mærkning og lokalt fremstillede produkter.

Skolehjem
Handelsfagskolen-AABC har
to skolehjem med plads til 440
overnattende elever. Elevernes forplejning består typisk
af friskbagt morgenbrød mm.,
stor frokostbuffet, eftermiddagskaffe med kage eller frugt,
to varme retter til aften samt
aftenkaffe.
Skolens have er nyindrettet med beachvolley, discgolf,
udendørs ﬁtness, spansktrappe,
storsejl og pavilloner til ophold
i skole- og fritid.
Der er daglige aktiviteter om
aftenen, banko, quiz, boldspil,
lige som der er mulighed for
at komme i svømmehal, spille
bowling, tage i biograf, tage i
ﬁtnesscenter, padel tennis eller
snuppe et slag tennis på de lokale baner bag skolen.

Stor fastholdelsesgrad
Branchens uddannelse har ry
for stor fastholdelsesgrad af
udlærte elever, og Handelsfagskolen, Aarhus Business College, møder ofte elever, der er tilbudt fastansættelse efter endt
uddannelse. Flere avancerer
ligesom i deres stillinger til alt
fra konsulenter til salgschefer.
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- Som skole er vi altid stolte
over at møde så mange af vores
tidligere elever ude i branchen,
og vi glæder os, hver gang tidligere elever kommer på besøg
på skolen som eksempelvis
konsulenter eller oplæringsansvarlige, beretter underviserne
Claus, Jens og Jacob på Handelsfagskolen, Aarhus Business
College.
Handelsfagskolen,
Aarhus
Business College glæder sig til
at uddanne endnu ﬂere dygtige elever til fremtiden med stor
faglig viden, viden om både bæredygtighed og med et digitalt
mindset.
- Det er essentielt i succesen som sælger, at du har redskaberne til at ﬁnde relevant
information og ved noget om
materialerne.
På Handelsfagskolen har
faglærer indenfor detail, Claus
Christensen, fulgt en lang række detailvirksomheders indsats
på elevområdet i mange år.
- Det er vigtigt, at en virksomhed er fysisk og mentalt
tilstede overfor eleverne og får

dem til at forstå, at deres indsats er vigtig. Den ene dag skal
man give plads, og dagen efter
skal man turde blande sig, når
der er problemer, siger Claus
Christensen.
Det får en af detailbranchens
store aktører til at slå i bordet.
XL-Byg, der hvert år uddanner
100 elever, mener, detailhandlen skal tage større ansvar for,
at eleverne gennemfører deres
uddannelse.
XL-Byg har indført personlig
mentor til alle elever. Det sikrer
et frafald, ﬁre gange lavere end
gennemsnittet.
- Værdien af ordningen er
indiskutabel. Den er enormt
positiv. Både for os og for detailbranchen. Men i virkeligheden har vi gjort vores bedste for
at se udover kortsigtet proﬁt.
Vi har fokuseret på, hvad der
får elever og unge mennesker
til at trives i deres job, udvikle
sig menneskeligt og tage ansvar
for, at de leverer et stykke arbejde af høj faglig kvalitet, siger
XL-Bygs HR-chef Liselotte Christensen.

Opvokset i
tømmerhandel
I 2007 søgte Daniel Larsen mod
handelsassistentuddannelsen
inden for trælast.
Selvom tiden var en anden
og verden så anderledes ud i
2009, lå det altid i kortene, at
Daniel Larsen skulle uddanne
sig inden for trælast. Som barn
havde Daniels far både ham og
broren med på arbejde i byens
tømmerhandel.
- Som teenagere blev vi ansat
som ungearbejdere i butikken
og gik og satte træ i galgerne,
så jeg har egentlig altid haft et
ben inde i branchen, fortæller
Daniel.
Allerede som nyudlært
drømte Daniel om at blive leder, men det var de ﬁre års
fastansættelse hos Bygma og de
efterfølgende syv år hos Rationel Vinduer, der gav ham den
salgsansvarserfaring, der skulle
til, før han sidste år blev salgschef hos Bygma på Amager.
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kan markere virksomhedens
25-års jubilæum. De to førstnævnte har desuden 10-års jubilæum som ejere i år.
- Vi opererer tæt på markedet og minimerer dermed både
tidsforbrug og omkostninger til
transport. Vi tror på, at det er
det mest fornuftige. Med corona-krisen og krigen i Ukraine
har vi set, at det også var fornuftigt i forhold til at have sikre
forsyninger, siger Kim Axelsen.

Godt for forretningen

25 år med
danske Wiking Gulve
Wiking Gulve fejrer jubilæum og går stadig mod strømmen
som den eneste virksomhed, der producerer lamelopbyggede
plankegulve i Danmark
I 1997 begyndte Wiking Gulve
at producere lamelopbyggede
plankegulve i Roslev ved Skive.
Det var ellers dengang, danske
virksomheder i hobetal ﬂyttede
deres produktion ud af landet.
De to brødre Hans Peter og
Anders Korsgaard, der stiftede
Wiking Gulve, ville noget andet.
De ville producere gulve af nordisk træ her i Danmark, hvor
de kunne tiltrække de dygtigste
håndværkere og kontrollere en
ansvarlig produktion af smukke og langtidsholdbare gulve
med omtanke for miljøet.
Sådan er det stadig, selvom
Wiking Gulve har skiftet ejerskab et par gange. Nu er det
ejertrioen John Bojesen, Kim
Axelsen og Henrik Nielsen, der
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Det fungerer også som en god
forretningsstrategi. Virksomheden beskæftiger 30 medarbejdere, og bruttoresultatet har de
seneste år ligget støt på godt 15
mio. kr. og et endeligt resultat
på 2,5 mio. kr.
- Hver dag gør vi, hvad vi kan
for at være relevante på det
danske marked med nye træsorter, dimensioner og overﬂader. Vi klarer os godt trods hård
konkurrence fra importerede
gulve. Nogle har kaldt os humlebier, fordi vi faktisk kunne ﬂyve. Vi synes bare, vi har bevaret
jordforbindelsen, siger administrerende direktør og medindehaver, Henrik Nielsen.

Arbejder med
bæredygtighed
360 grader rundt
Bæredygtighed er også blevet et
konkurrenceparameter de seneste år, og det er noget, ejerne
investerer i. Wiking Gulves produkter blev for eksempel Cradle to Cradle Certiﬁed® på bronzeniveau i 2020. Det betyder, at
produkt og processer lever op
til skrappe kriterier indenfor
sundhed, miljø, cirkulær økonomi, klima og social retfærdighed. Fabrikken bruger for
eksempel udelukkende vedvarende energi, og træet kommer
fra ansvarlige, FSC certiﬁcerede
danske og nordeuropæiske skove.
- Ordningen forpligter os til
løbende at gøre vores aftryk
på verden mere og mere bæredygtigt 360 grader rundt om
virksomheden. Det skal vi dokumentere med en recertiﬁcering hvert andet år. Vi udvikler
blandt andet nye og sundere
overﬂadebehandlinger og ar-
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50 års jubilæum
på golfbanen
I år fejrer vi 50 års jubilæum med ’Trætræf
på golfbanen’. Igen er det på den smukke
Kirsebærholmen i Holbæk Fjord – Holbæk
Golfklubs baner
Ejerkredsen bag Wiking Gulve. Fra venstre ses Kim, Henrik og John.

bejder på at genanvende spildevandet fra vores lim-anlæg
og udnytte rester fra produktionen, forklarer John Bojesen, der
håber på at avancere til sølvniveau ved næste recertiﬁcering.
- Det vi gør, gør vi ordentligt.
Det var virksomhedens ﬁlosoﬁ
for 25 år siden. Det er det i dag,
og det er også den ﬁlosoﬁ, vi tager med ind i de næste 25 år,
understreger John Bojesen.
Wiking Gulve markerede
jubilæet med åben fabrik for
kunder og leverandører i Roslev
fredag den 17. juni.

Fakta
1997: Brødrene Hans Peter
og Anders Korsgaard
stifter Wiking Gulve.
2005: Dania Capital overtager Wiking Gulve.
2012: John Bojesen og Kim
Axelsen køber Wiking
Gulve.
2019: Henrik Nielsen kommer ind som partner.
Læs mere på
www.wikinggulve.dk
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Vi blev desværre nødt til at udskyde årets gratis elevdag. Vi håber, at
kunne gennemføre den senere i år
eller i foråret 2023.
Følg med på vores sociale medier
for at få hurtigt besked om den
nye dato...
Nr. 2 · 2022

Vi glæder os meget til at byde
alle træmænd og -damer velkommen til årets ’Trætræf på
golfbanen’, mandag den 22.
august. Vi har 50 års jubilæum i år – de seneste 10 år som
Trætræf og før det 40 år som
Trægolf.

Jubilæumsmiddag
Jubilæumsmiddagen består af
brasiliansk okseﬁlet med pebersauce, pom’rissole og sommergrønt til kr. 130,- ekskl.
drikkevarer.
Under middagen kan vi glæde os over dagens golfresultater
og samtidig få en god træsnak i
hyggeligt selskab.
Deltagere fra tidligere års
’Trætræf på golfbanen’ eller
’Trægolf’ er meget velkomne til
middagen uden at spille golf.
Giv os gerne besked om
brancefolk, der kunne være in-

teresseret i at deltage. Og husk
at sende adresseændring og
nye mailadresser til os.
Deltagerliste sendes ud til
alle tilmeldte.
Vi ser frem til et rigtig
’Trætræf’ med god snak, sol og
sommer.
Christian Bisgaard
og Ole Svensson

Program
Kl. 11.00 Vi er i klubhuset.
Kl. 11.45 Frokosten er
klar.
Kl. 12.30 Første bold teer
ud.
Kl. 17.45 Præmieoverrækkelse.
Kl. 18.00 Jubilæumsmiddag.

Praktiske oplysninger
Tid og sted
Mandag den 22. august
kl. 11.00 på
Holbæk Golfklub
Dragerupvej 50
4300 Holbæk
Pris
Deltagergebyr 380,- kr. inkl.
frokost, ekskl. drikkevarer.
+ 130,- kr. for brasiliansk
okseﬁlet med pebersauce,
pom’rissole og sommergrønt,
ekskl. drikkevarer.
Deltagere fra tidligere års
Trætræf + Trægolf er meget
velkomne til middagen uden
at spille golf.

Betaling til reg. 1726
konto 5305 631 193
senest den 25. juli 2022.
Tilmelding
Senest 25. juli til
ole@aosvensson.dk
HUSK at anføre navn, DGU nr.
og handicap.
Yderligere info
Christian Bisgaard
mobil 2167 6461
ibcb@mail.dk
Ole Svensson
mobil 2234 4970
ole@aosvensson.dk
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Teambuilding i Alicante
Af ØT Gruppen
Teambuilding er for de ﬂeste
virksomheder en måde, hvorpå
vi styrker sammenholdet og vores fælles identitetsfølelse. Det
er en metode til at opbygge tillid, løse problemer og skabe et
bedre samarbejde.
I Østerbro Tømmerhandel-gruppen er teambuilding
blevet en fast del af virksomhedens årsplanlægning. Her
prioriteres fællesskabet og
samarbejdet højt sammen med
den faglige udvikling. Over de
seneste år har ØT-gruppen
også valgt at sætte fokus på de
mange nuancer, der eksisterer i
branchen – særligt når vi kommer ud over Danmarks grænser. ØT-gruppens ledelse har
inviteret alle deres fastansatte
medarbejdere med på deres årlige teambuilding tur – denne
gang til Alicante.
Læs med her om en tur, som
både har været med til at skabe
ny viden og større brancheindsigt – men som også har været
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med til at knytte bånd og skabe
nye fælles oplevelser.

Turen til
middelalderslottet
Det blev til to hold, som hver
især rejste afsted mod Alicante
i Sydspanien. Hvert hold rejste
på hver deres dato hen over en
weekend i januar. Turen blev
planlagt således, at hvert hold
kunne nå at aﬂøse hinanden,
så trælastbutikkerne stadig var
åbne og kunne holde sig i gang
hjemme i Danmark. Derfor rejste det ene hold afsted om fre-

dagen, mens det andet hold tog
afsted om lørdagen.
Begyndelsen af turen bød
først og fremmest på indtjekning, afslapning og indtryk af
deres nye omgivelser. Herefter
ventede første challenge mod
Alicantes gamle middelalderslot, Castillo de Santa Bárbara.
Det menes, at slottet kan dateres tilbage til år 711, hvor det
dengang blev brugt til at beskytte byen og holde øje med
fjendtlige skibe. Senere blev det
brugt som fængsel, men i dag
er det åbent for offentligheden,

og alle kan komme og besøge
det.
Da slottet er placeret 166 meter oppe på en bjergskråning,
gik dagens udfordring først og
fremmest ud på at komme op
til slottet. For nogle betød det
at bestige bjerget til fods, mens
andre nød godt af elevatorfaciliteterne.
Da alle nåede toppen, bød
øjeblikket selvfølgelig på et ﬂot
gruppebillede – ’ØT på toppen’
med udsigt hen over vandet.
Herefter blev middelalderslottets rum, gange og katakomber udforsket af de eventyrlystne, mens andre nød og
betragtede udsigten fra bjerget
over byen og ud over middelhavet.
Efter turen til slottet var alle
fri til at trække stikket. For nogle betød det et hvil på hotellet,
mens andre gik tur eller nød
byens stille åndehuller. Aftenerne på turen bød på fællesspisning og hygge, hvorefter
hold 2 ankom og kunne forene
sig med hold 1.

Nr. 2 · 2022

Da det var vigtigt for fællesskabsfølelsen, at de to hold
kunne nå at bruge noget tid
sammen, havde ØT’s ledelse
arrangeret nogle teambuildingtimer, inden hold 1 igen
skulle sætte kursen mod Danmark. Derfor bød søndagen på
teambuilding på stranden. Her
blev der spillet beachvolley, de
modige sprang i vandet, mens
andre gik ture og ﬁk snakket og
talt. Søndag aften var hold 1 tilbage i Danmark, og nu ventede
resten af turen på hold 2, som
kunne se frem til andre udfordringer og oplevelser.

Marmorbrud og et
besøg på en vingård
Mandag formiddag ventede der
en bus, som skulle tage hold 2
med til en helt særlig destination.
Besøget gik til verdens største
marmorbrud, som i øjeblikket
bliver udgravet af ØT’s leverandør Levantina, som producerer
materialer lavet af marmor
og natursten. Marmorbruddet ligger i Pinoso ca. 60 km
fra Alicante by. Her kunne de
ansatte på første hånd se udgravningen, lære om produktionen og bearbejdelsen af de rå
marmorblokke – og samtidig
se hvordan de bliver hevet op
direkte fra bjerget. Det var en
imponerende, sanselig og lærerig oplevelse, men det var også
med til at give et dybere indtryk
af, hvordan byggebranchen
også kan se ud. Her blev alle
medarbejderne klogere på kulturforskellene, hierarkiet og de
anderledes regler, som gør sig
gældende i Spanien, men som
vi ikke støder på herhjemme i
Danmark. Det gav anledning til
nogle dybere snakke og større
indsigt i branchen som helhed.
Efter besøget på Levantinas
marmorbrud kørte bussen igen
videre – denne gang til en lille
lokal familieejet virksomhed,
Casa Sicilia, som er en lille vingård gemt væk oppe i bjergene.
Her ﬁk ØT’s ansatte ikke alene muligheden for at lære om
vinproduktion, de lærte også
om den tætknyttede familievirksomhed, som er gået i arv
gennem tre generationer, og
som fortsat hviler på de samme
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grundprincipper. Der var meget inspiration at hente, men
for ØT’s ansatte gik turen nu
tilbage til hotellet, og til en ny
rejsedag – hjem igen mod Danmark.

Teambuilding i udlandet
Østerbro Tømmerhandel-gruppen kan med deres teambuildingture efterhånden sætte en
del pinde i verdenskortet. De
kan blandt andet sætte en pind
på Island, i Portugal og i Malaysia – alle med den hensigt

om at udvikle og styrke deres
medarbejderes viden og samarbejdsevner. I og med at hvert
land har sin kultur og sin måde
at gøre tingene på, afspejler
det sig også i de udenlandske
virksomheders arbejdsforhold
og arbejdsstruktur. Det er som
regel noget, der virkelig er til at
føle på, når man som forholdsvis lille virksomhed i Danmark
kommer ud og får øje på disse
forskelle. Men udover indsigten
i branchens mange nuancer,
forhold og kulturforskelle ligger

der faktisk ﬂere grunde bag beslutningen om teambuildingturene i udlandet:
- For os ligger der en helt
særlig årsag bag at investere det
ekstra i de her ture med vores
kollegaer. Én ting er at oplyse og
skabe lærende rammer for de
produkter, vi sælger. En anden
ting er at skabe fornyet energi
og udvikle vores medarbejdere i teams. Vores udlandsture
gør, at vi kommer ud af vores
vante omgivelser, og de giver os
rig mulighed for at styrke vores
indbyrdes relationer, fordybe
os i vores mål og strategier –
og samtidig få nogle fantastiske oplevelser med hinanden.
Det er noget, der kan mærkes
i alle afdelinger, forklarer ØT’s
HR-ansvarlige Pia Bernth.
Det essentielle er at kombinere de nye omgivelser med
læring, forundring og indsigt.
På den måde kommer alle
hjem med ny og brugbar viden.
Derudover giver det anledning
både for medarbejderne og
lederne til at komme ind på
hinanden og blive klogere på
hinanden – og det er med til
at skabe grobund for et bedre
samarbejde – ikke kun på selve turen, men også på arbejdspladsen derhjemme.
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– et stærkt netværk
på tværs af branchen
FUT TILBYDER ELEVER

FUT TILBYDER ALLE MEDLEMMER
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Meld dig ind nu – og bliv en del af branchefælleskabet
•
•
•

Medlemskontingentet er 350 kr. pr. kalenderår.
Det er gratis for elever og branchefolk under 25 år.
Du kan melde dig ind via QR-koden eller besøg vores hjemmeside www.FUT.dk, hvor du kan læse mere.

Meld dig ind
NU!

ønsker jer en god sommer!
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