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Efteråret er over os, men wow 
sikke en fantastisk sommer!

Den varmeste sommer målt i 
Danmark satte godt gang i årets 
højsæson. Der er stadig fuld 
fart på branchen, som gløder 
med mange projekter og mas-
ser af aktivitet. Det er tydeligt 
at mærke, at der er travlt i for-
retningerne. Vores håndværke-
re har booket kalenderen langt 
ind i fremtiden, hvilket kun 
stråler tilbage på alle i bran-
chen.

Det kan vi jo bestemt ikke 
klage over.

Og når jeg kommer rundt 
til jer alle sammen, er man be-
stemt ikke i tvivl om, at bran-
chen igen ser sin optur.

Som altid, så udkommer der 
tre blade hvert år. Det, der ken-

Kære medlemmer
detegner årets sidste blad, er de 
mange artikler om aktiviteter i 
FUT.

I år har der været endnu fle-
re, end der plejer.

Som jeg skrev i tidligere FUT 
blad, så har vi som noget nyt ar-
rangeret to studieture i år. Det 
betyder, at efteråret er spræng 
fyldt med aktiviteter for vores 
elever i branchen, hvilket giver 
dem nogle enestående mulig-
heder for at skabe forbindelser, 
som de kan drage nytte af i de-
res fremtidige virke. Eleverne 
har denne gang haft mulighed 
for at tilmelde sig på enten byg-
gemarkeds- eller trælastture.

Da begge ture endnu ikke er 
afviklet, vil du derfor kun kun-
ne læse om dette års byggemar-
kedstur, som er i samarbejde 

med Bosch og Odder fagskole. 
Læs meget mere om den spæn-
dende tur, eleverne har været 
på, længere inde i bladet.

Trælasturen vil du kunne 
læse om i det første FUT blad i 
2019, så glæd dig !

Erhvervsklubben skal have 
kæmpe klap på skulderen!

Der er kommet stor opbak-
ning fra vores Erhvervsklub-
medlemmer, som det seneste 
år har vist stor interesse for for-
eningens arbejde med forslag 
til medlemsture og input til nye 
aktiviteter. Det er en kæmpe 
fornøjelse at samarbejde med 
dem og gør arbejdet sjovere for 
os, når der er en solid opbak-
ning fra branchens virksomhe-
der.

Ikke nok med den stigende 

Michelle  
Olsen

Daniel  
Green Larsen

Bo  
Louring

Niels Jørgen  
Lerche-Thomsen

Marianne  
Mouritzen

Christian  
Lyng

ISSN 1901-1512

FUT medlemsblad  
udgives tre gange årligt

Ansv. redaktør: Christian Lyng

Oplag: 1600 eks. 

Produktion: Odsgard A/S

Sekretariat: 
FUT – Foreningen for  
Trælast- og Byggemarkedsfolk  
c/o Danske Bygge centre
Egebækgård, Egebækvej 98
2850 Nærum
Tlf. 4580 7877 
FUT-fax 4580 7887

Tilmeldinger til arrangementer, 
indmeldelser, fakturaer samt 
øvrige breve til FUT bedes sendt 
til ovenstående adresse.

Leder  2

Vi har brug for  

din gode idé... 3

En god leder får  

andre til at lykkedes 4

FUT Generalforsamling 

2018: Der bliver fart  

over feltet 8

Fagprøveprisen 2018: 

Og de nominerede  

er... 10

Tag med FUT  

til Harzen... 12

Erhvervsklubben  

vokser! – men vi  

skal være flere 13

Bliv medlem  

af FUT 14

Nyt medlem af  

FUT Erhvervsklub 15

FUTs medlemsshop 16

Hyggelig dag  

på golfbanen 17

Stuttgart  

– hvor f..... er det? 18

Vil du med  

i biografen? 20

Bestyrelsesmedlemmer:



at få gang i lederuddannelsen, 
som vi i samarbejde med Busi-
ness College Syd har stablet på 
benene. Da vi desværre ikke 
havde nok tilmeldinger til at 
gennemføre et kursus kun for 
FUT, tager vi ja hatten på og 
prøver at lykkedes med det i år! 
Så hvis du går med et ønske om 
at læse videre og skabe en bre-
dere viden indenfor ledelse, så 
er det nu, du skal slå til....!!!!

Tilmeld dig til Lone Marxen 
fra Business College Syd, kon-
taktoplysningerne finder du 
under annoncen til uddannel-
sen.

Og så kan du godt glæde dig 
til generalforsamlingen. 

For i år vil vi løfte sløret for 
en helt ny pris, FUT har sat i 
værk. Prisen skal bruges til at 
belønne vores branche, mere 
end vi allerede gør, så mød op 
til generalforsamlingen og hør 
om det nye tiltag...

På generalforsamlingen skal 
vi også have valgt et nyt besty-
relsesmedlem.

Personen er allerede godt be-
kendt med FUT og sidder i dag 
som suppleant i bestyrelsen. Vi 
er sikre på, at det vil være en 
stor fordel for bestyrelsen og 
FUT at få gavn af de arbejds-
kræfter, der vil blive tilført. 

Dette års generalforsamling 
er også noget helt specielt for 
mig , da det vil være min første 
som FUT formand.

Hvilket også betyder, at et år 
snart er gået, og det har været 
en rejse og oplevelse, som jeg 
ikke havde været foruden.

Jeg glæder mig til at se jer 
alle sammen og håber, I vil 
være med til at holde endnu en 
god dag på tværs af branchen 
og håber, I vil synes om alle de 
aktiviteter, vi har sat i søen.

tiden føler, at det er attraktivt 
at være med. Samtidig er det 
også et mål at få endnu flere 
virksomheder med. Derfor har 
vi også lavet en Erhvervsklubs 
konkurrence, som du kan læse 
om og deltage i, inde i bladet.

Så et stort tak skal lyde til alle 
i vores Erhvervsklub!

Til oktober prøver vi atter 
Michelle Olsen 
Formand 

interesse fra Erhvervsklubben, 
så har dette år også beriget for-
eningen med mere end 12 nye 
medlemmer. Vi er i bestyrelsen 
meget taknemlige for den sti-
gende interesse for vores Er-
hvervsklub.

Et stort fokusområde for be-
styrelsen er at udvikle Erhvervs-
klubben, så medlemmerne hele 

Vi har brug for din gode idé...
Vi er altid åbne for gode ideer 
til nye arrangementer og ture. 
Så sidder du med et ønske om 
et virksomhedsbesøg – enten 
i Danmark eller i udlandet, et 
land du gerne vil se, noget du 
vil læse om eller er der noget 
fagligt, du gerne vil vide mere 
om? Og mener du, at det kan 
have interesse for andre i bran-
chen, så tøv ikke med at kon-
takte os med din idé. 

Skriv til fut@fut.dk og må-
ske bliver din idé til en reali-
tet sammen med FUT.

Vær med til at præ-
ge FUT!
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Af Johannes H. Nørgård

Det er mandag morgen, og Brit-
ta K. Stenholt kørte hjemmefra 
klokken seks – tids nok til at 
nå færgen til Aarhus klokken 
07.20, så hun kan være på ho-
vedkontoret klokken ni. Her 
har hun først et par møder med 
et par af hendes ledere, inden 
hun går til sagsmøde, hvor de 
resten af dagen skal følge op på 
de strategiske initiativer, Stark 
har sat i søen det seneste år. 
Det slutter klokken 18.00, hvor-
efter hun skal netværke med 
en tidligere kollega.

Men endnu sidder hun stadig 
på færgen og lyder lettere over-
rasket over spørgsmålet om, 

En god leder får andre til at lykkedes
- Du skal have en ægte interesse i at få andre til at lykkedes, og 
så skal du huske, at hvert frø skal vandes forskelligt for at vokse, 
siger Britta K. Stenholt fra Stark, der har ansvaret for cirka 2500 
medarbejdere og en omsætning på 6,7 milliarder kroner

hvor lange hendes arbejdsuger 
er.

- Når man laver sådan noget, 
som jeg gør, er man for længst 
forbi, hvor man tæller sine 
timer. Nogle uger kan være 
enormt lange og andre helt 
nede på måske 45 timer, nej jeg 
aner det virkeligt ikke, men det 
her er nok en meget typisk dag, 
siger hun og griner.

Læser ikke mail  
om natten
Nu er Britta K. Stenholt heller 
ikke nogen tilfældig færgepend-
ler. Siden marts 2017 har hun 
været en af de absolut tungeste 
topchefer i byggemarkedsbran-
chen, hvis ikke den største. Her 

blev hun nemlig officielt ud-
nævnt som administrerende 
direktør for Stark i Danmark. 
Dermed også med ansvar for 
en omsætning, der i regnskabs-
året 16/17 løb op på svimlende 
6,7 milliarder kroner, samt cir-
ka 2500 medarbejdere fordelt 
på 72 forretninger i Danmark 
og på Grønland. Det er et stort 
ansvar, der arbejdsmæssigt 
kræver et kondital, der ligger en 
hel del ud over det sædvanlige.

- Når jeg er vågen, er jeg 
mere eller mindre tilgængelig, 
og konstant, hvis noget bræn-
der på. Men jeg husker også at 
koble af, når det ikke er nød-
vendigt. Jeg er heller ikke ty-
pen, der tjekker mails klokken 

to om natten. For hvis man skal 
fungere i et job som det her, så 
skal man huske på, at ens søvn 
er noget af det vigtigste – ellers 
er det svært at være helt på, når 
man er på.

At gribe muligheder  
og turde det
Inden Britta K. Stenholt lan-
dede i sin nuværende stol var 
hun først konstitueret direktør 
et års tid og inden da salgsdi-
rektør i Stark. En stilling hun 
tiltrådte i januar 2015. 

Men ellers er hun mod-
sat mange andre i branchen 
hverken født eller opflasket 
i en tømmerhandel. Efter at 
hun i 1997 blev færdig som 
cand.scient.oecon. med spe-
ciale i Operational Planning 
på Odense Universitet, var det 
nemlig telebranchen, der trak 
i virksomheder som Telia, Te-
lefona og siden TDC, hvor hun 
arbejdede sig hele vejen op til 

Fra frø til øverste hylde
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en stilling som senior vicepre-
sident.

- Jeg har faktisk aldrig haft en 
bevidst karriereplan, men har 
grebet efter de muligheder, der 
har vist sig. I virkeligheden har 
mit arbejdsliv altid været præ-
get af at gå efter noget, jeg selv 
synes var spændende, og så har 
jeg undervejs haft villigheden 
til at presse mig selv ud af min 
komfort zone. Det at arbejde 
med noget, jeg ikke har prøvet 
før og så viljen til at lære det.

Så det at være leder kræver 
også modet til at overskride sine 
egne grænser?

- Ja absolut. Jeg er som men-
neske drevet frem af, at jeg al-
tid gerne har villet lære noget, 
blive dygtigere, og at al ting 
altid kan gøres bedre. Samtidig 
har jeg undervejs altid været 

CV Britta K. Stenholt

2017  Adm. direktør Stark
2016  Konstitueret adm. 
 direktør Stark
2015  Salgsdirektør Stark
2012  Senior vice-
 president TDC
2010  Vicepresident TDC
2002  Div. lederstillinger 
 i TDC
2000  Produktchef Telefona
1999  Telia
1997  Unilever

Bestyrelsesposter: 
Danske Byggecentre, byg-e 
og byg-e.net

Uddannelse: 
Cand.scient.oecon i Operati-
onal Planning på Syddansk 
Universitet

åben for at se nye muligheder 
jobmæssigt. Det indebærer, at 
man ind imellem også må have 
modet til at kaste sig ud i noget, 
hvor man er på mere usikker 
grund.

Om at komme udefra
Det mod havde hun, da hun 
efter en opadstigende karriere 
i telebranchen tog springet til 
Stark og til noget så jordnært 
som salg af uhøvlede brædder, 
isoleringsbatts, gipsplader og 
savklinger. 

- Jeg tog springet, fordi jeg 
var ekstremt motiveret af den 
opgave, Stark stod overfor, som 
trods alt ikke var helt fremmed 

blandt andet med øget digitali-
sering og andre strategielemen-
ter, som jeg havde arbejdet med 
før. Men det har været enormt 
spændende og anderledes, for-
di jeg kom fra en verden, hvor 
vi solgte tjenester, hvor du po-
pulært sagt producerede varen, 
mens du leverede den – og så 
komme ind i en branche med 
helt andre jordnære produk-
ter, der på mange måder er 
mere kompleks. Vi er jo langt 
fra en virksomhed, der bare 
langer brædder over disken. 
Vi skal sørge for, at materialer-
ne kommer af sted og står ude 
på byggepladsen præcis på det 
tidspunkt, håndværkeren skal 
bruge dem. Det er enormt ud-
fordrende i forhold til at levere 
på det, vores kunder forventer 
af os.

Men først startede hun mere 
ydmygt i Stark med besøg 
rundt i alle forretninger, hvor 
hun blandt andet var med til 
lageroptælling først og frem-
mest for at lære det hele derfra, 
hvor pengene tjenes.

Og her kom du så ind i en ny 
branche, med øjne helt udefra – 
hvad var det du så?

- Noget af det jeg virkeligt 
bed mærke i, da jeg kom ud i 
fronten, var medarbejderne. 
De har en enorm faglig viden, 
et enormt engagement og en 
stolthed i forhold til det, de la-
ver og en kæmpe villighed til at 
løse kundernes udfordringer. 
Det var enormt fedt at opleve.

Kom det bag på dig?
- Nej egentlig ikke. Det var 

bare enormt positivt at opleve, 
for det er jo dybest set det, vi 
lever af. Det gjorde måske også 
ekstra indtryk på mig, fordi jeg 
ikke selv havde de kompeten-
cer. Jeg var virkeligt imponeret.  

Forandringer
Men udviklingen står ikke 
stille, så med Britt K. Stenholt 
i spidsen skulle der også ske 
forandringer, så varerne blev 
lettere tilgængelige for kun-
derne hurtigere. Det førte til, 
at Stark i kraft af sin størrelse 
valgte at regionalisere sin logi-
stik, så distributionen af tunge 
byggematerialer blev samlet på 
en række regionale distributi-
onscentre.

- Der gik vi ind og udfordre-
de de gamle traditioner og nor-
mer. For oprindeligt havde det 
jo været sådan for os og andre 
i branchen, at hver enkelt tøm-
merhandel havde haft sin egen 
distribution.

Hvordan blev det modtaget?
- Det var en ny måde at ar-

bejde på, som vi alle sammen 
skulle vænne os til, men i det 
store hele blev det positivt 
modtaget. Vi kunne jo fortæl-
le, hvad det gav af fordele for 
forretningerne. De kunne gøre 
et større sortiment tilgængeligt 
for deres kunder, og de kunne i 
højere grad koncentrere sig om 
at servicere kunden i og med, at 
de slap for bøvlet med de dagli-
ge leverancer.

Den tunge beslutning
Helt så nemt gik det ikke i ja-
nuar 2017, hvor Stark beslutte-
de at lukke 10 forretninger med 
afskedigelse af 50 procent af 
de berørte medarbejdere. Det 
skete efter et grundigt analy-
searbejde af, hvor kunderne 
og markedet var på vej hen. En 
analyse, der viste, at byggeakti-
viteten rykker fra de små lokal-
samfund og ind mod de større 
og helt store byer. 

- Det var ikke let, og ikke en 
beslutning vi bare sådan træf 
hen over en nat. Men vi skal 
være der, hvor kunderne er, og 
der var ingen udsigt til, at det 
ville gå den anden vej med akti-
viteten. Beslutningen gjorde det 

så muligt at investere og op-
gradere de forrentninger, hvor 
kunderne har brug for os.

Var det din beslutning?
- Sådan en beslutning træffer 

man ikke alene. Men i sidste 
ende er der en, der skal stå på 
mål for den og tage ansvaret for 
den, og det var mig. Det følger 
med den post, jeg sidder på. 

Det er en situation, hvor i må 
sige farvel til en række menne-
sker, som bliver ramt på både de-
res arbejdsidentitet og indkomst. 
Hvordan berører det dig person-
ligt?

- Det bliver jeg meget berørt 
af. Det er ikke og bliver aldrig 
rart at træffe den slags beslut-
ninger. Så selv om vi gjorde 
en stor indsats for at give folk 
en ordentlig aftale, forsøgte at 
hjælpe dem videre og samtidig 

Fortsættes næste side

Som topchef er en af opgaverne også, at gøre Stark synlig - som her i den gode 
sags tjeneste.

En af Britta K. Stenholts første 
beslutninger var at regionalisere 
distributionen af tunge bygge-
materialer.
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lavede et stort arbejde for at få 
så mange som muligt genplace-
ret i andre Stark forretninger, 
så kan det ikke undgås, at man 
bliver meget berørt af det.

Udvikling af talenter
Dermed er der vist ikke lagt 
skjul på, at det at være leder i 
byggemarkedsbranchen både er 
arbejdskrævende og spænden-
de, men til tider også barskt og 
ubarmhjertigt hårdt. Heldigvis 
er der stadig unge i branchen, 
der går efter en lederstilling, 
og i Stark er talentudviklingen 
en vigtig mærkesag, fortæller 
Britta K. Stenholt. De har det, 
de kalder Stark skolen med for-
skellige moduler inden for salg, 
logistik og produkter, men også 
’Leder på vej’ for medarbejdere, 
der godt kunne tænke sig at bli-
ve ledere.

- Her finder nogle ud af, at 
det er vildt spændende, og det 
vil de meget gerne have me-
get mere af på ekstra moduler, 
mens andre opdager, at det 
simpelthen ikke er dem.  

Men hvordan finder i talenter-
ne?

- Alle medarbejdere har en 
årlig udviklingssamtale (MUS), 
hvor vi også evaluerer på per-
formance potentiale kombi-

Fortsat fra side 5 neret med, hvad deres daglige 
ledere ude i forretningen eller 
på hovedkontoret melder ind. 
Men det kan også ske ved, at 
lederen taler med en medar-
bejder, fordi han/hun kan se, at 
medarbejderen har det, der skal 

til for at blive til noget mere.
- Det er jo ikke altid, at med-

arbejderen selv tænker over det. 
Der er der stor forskel på men-
nesker. Nogle er meget langt 
fremme i skoene, andre knapt så 
meget – og de skal måske hjæl-

pes en lille smule på vej for at 
komme ud af den der komfort 
zone, vi snakkede om i starten.

Kravene til en god leder
Men hvilke egenskaber skal man 
så have, hvis man går efter en le-

At stå i spidsen for en omsætning på 6,7 milliarder kroner giver også indflydelse og muligheder for at påvirke udviklingen. Her deltager Britta K. Stenholt på 
Dansk Byggeri’s årsdag 2018, hvor hun diskuterer bæredygtighed med blandt andet finansminister Kristian Jensen. (Foto: Dansk Byggeri/ Ricky John Molloy)
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Sagt om Britta

Her er noget at det, tidligere medarbejdere og kolleger siger om 
Britta K. Stenholt:
•  Britta udmærker sig i særlig grad ved sin evne til at skabe 

struktur i en kompliceret forretning, såvel som at skabe moti-
vation og medarbejdertilfredshed via kommunikation og nær-
vær. 

•  Britta er en person, der konstant udfordrer status quo på en 
målrettet, konstruktiv og involverende måde. En leder, som 
sætter retningen, stiller krav og samtidig giver ansvar og plads 
til sine medarbejdere. 

•  Britta er god til hele tiden at tænke i nye løsninger i forhold til 
at nå bedre mål. Hun har et solidt og dybfølt kundefokus, og 
så er hun i mine øjne en leder, som formår at få det bedste ud 
af sine medarbejdere.

derstilling i vores branche?
- Først og fremmest er det 

enormt vigtigt, at man er sig 
selv. Dernæst at man har en 
naturlig nysgerrighed og for-
retningsforståelse og en porti-
on villighed til at gå den ekstra 
mil. For man skal huske på, at 
som leder er man også en eller 
anden rollemodel. Og vil man 
have en lederstilling, er det 
samtidig ekstremt vigtigt, at 
man har en ægte interesse i at 
få andre til at lykkedes. Endelig 
skal man være god til at opbyg-
ge relationer. Uanset om det er 
med medarbejdere, kunder el-
ler samarbejdspartnere.

Er der også nogen egenskaber, 
du især skal beherske overfor dit 
personale?

- Helt konkret, er du ikke 
dygtig til at tale med dine med-
arbejdere om, hvor vi er på vej 
hen og sørge for at holde dem 
informeret, så er dine chancer 
for at lykkes klart mindre.

- Men den ægte interesse i 
at få andre til at lykkes hand-
ler også om, at du har blik for 
og kan se den enkelte. For alle 
er forskellige, så hvis du vil 
have frøene til at vokse, skal 
de vandes på forskellige må-
der med forskellig mængder 
vand.

I Stark er talentudvikling en mærkesag, hvor det ikke altid er dem, der er 
længst fremme i skoene, der er de bedste – nogen skal bare hjælpes lidt.

Hvis man vil være en god leder er det vigtigt at netværke, selv om det kan 
være fysisk krævende, når det er i selskab med statsministeren.
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Facts om Erik W

• Erik W. Pedersen er 55 år
• Træner/vejleder i livsba-

lance
• Peptalkholder
• Energi-, sundheds- og dyb-

deterapeut
• Terapeut i psykobiologisk 

bevidsthed
• Indehaver af 8 x verdens-

rekorder i MC og bilstunts
• Film stuntmand
• Idrætslærer

Kilde: www.erikw.dk

Det er ikke til at komme uden-
om, at FUTs generalforsamling 
er en af årets helt store begi-
venheder for os i bestyrelsen. 
Vi lægger meget arbejde i at 
gøre dagen speciel og attraktiv 
for vores medlemmer. Der-
for er det en fornøjelse, når vi 
modtager den store opbakning, 
der generelt er omkring denne 
dag. Hvert år møder både nye 
og gamle medlemmer op og er 
med til, at vi får en hyggelig dag, 
og både medlemmer og besty-
relse forbereder sig på et nyt 
FUT år.

I år har vi været heldige at få 
en af vores nye erhvervsklub-
medlemmer til at huse os på 
denne dag.

Københavns Listefabrik har 
sørget for, at vi kommer i fan-
tastiske omgivelser, når vi i år 
sætter os til generalforsamlin-
gen i VIP loungen på Gladsaxe 
Stadion. I år bliver en smule 

tet, lidt tidligere end normalt, 
så kan vi tage plads i loungen 
på stadion.

Traditionen tro har vi i år, 
efter egen mening, fundet en 
utrolig spændende gæstetaler.

FUT Generalforsamling 2018

Der bliver fart over feltet
Årets generalforsamling afholdes den 3. november. I år er Københavns Listefabrik 
vært på firmaadressen og i VIP loungen på Gladsaxe Stadion

anderledes, da vi på dagen skal 
besøge to lokationer.

Københavns Listefabrik vil 
naturligvis gerne vise deres ar-
bejdsplads frem og fortælle om 
den, og når blodbøgen er plan-

Årets gæstetaler er Erik W. Pedersen, 
der har en fortid med benzin i 
blodet, halsbrækkende stunts og et 
liv i overhalingsbanen. Mød op og 
hør hans spændende foredrag.
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Erik W. Pedersen har en for-
tid med benzin i blodet, hals-
brækkende stunts og et liv i 
overhalingsbanen, men i dag 
beskæftiger han sig i en helt 
anden retning. Læs selv her:

”Jeg inspirerer, motiverer og 
træner både individuelle per-
soner, teams og grupper. Og 
sikrer, at I gennem disciplin, 
autenticitet, tro og balance får 
fysiske og mentale værktøjer, 
der let kan omsættes til kon-
struktive handlinger i teamet 
og i hverdagen”.

Det bliver uden tvivl utroligt 
spændende at høre om, og vi 
håber, I glæder jer lige så meget 
som os.

Vel mødt på denne dag – vi 
glæder os til at se jer.

Dagsorden 
for general-
forsamlingen

1. Valg af dirigent 
2. Formandsberetning 
3. Fremlæggelse af revide-

ret regnskab 
4. Fremlæggelse af budget 
5. Indkommende forslag 
6. Valg af bestyrelsen 
7. Valg af suppleant 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 

Indkommende forslag skal 
være formanden i hænde 
senest den 26. oktober 2018 
på mail mio@fut.dk

Dagens program
Kl. 9:00:  Registrering og morgenmad hos Københavns 

Liste fabrik – Rosenkæret 18, 2860 Søborg

Kl. 10:00:  Rundvisning og indlæg fra Københavns Liste-
fabrik

Kl. 11:00:  Plantning af blodbøg

Kl. 11:15:  Transport til Gladsaxe Stadion – Gladsaxevej 200,  
2860 Søborg.  
BEMÆRK: Transporten er for egen regning

Kl. 12:00:  Generalforsamling

Kl. 12:30:  Frokost

Kl. 13:30:  Præsentation af de nominerede til årets fag-
prøvepris, Handelselever

Kl. 14:00:  Gæstetaler Erik W. Pedersen

Kl. 15:00:  Præsentation af de nominerede til årets fag-
prøvepris, Detailelever

Kl. 15:30:  Kaffe

Kl. 16:00:  Uddeling af fagprøvepriser, fotografering m.m.

Kl. 16:45:  Afslutning

Praktisk information

Dato: Lørdag den 3. november 2018 
Sted: Københavns Listefabrik – Rosenkæret 18, 2860 Søborg
 Gladsaxe Stadion – Gladsaxevej 200, 2860 Søborg

Tilmelding senest 26. oktober på www.fut.dk eller fut@fut.dk

Tilmeld dig generalforsamlingen senest den 26. oktober – og få mulighed for at netværke! 

Københavns Listefabrik er vært ved 
årets generalforsamling. Vi mødes 
på deres adresse og efter rundvisning 
og plantning af årets blodbøg tager 
vi til Gladsaxe Stadion, hvor vi 
fortsætter arrangementet i deres VIP 
lounge. 
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A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

Her kunne 
DIT 

logo være..!

I traditionens tro, så skal vi igen 
i år uddele seks fagprøvepriser 
til årets generalforsamling. I år 
er det 18. gang, at vi uddeler 
denne pris for detail– og han-
delselever fra vores branche. 
Det er kæmpe stort for FUT, at 
vi kan hylde vores skarpe ele-
ver i branchen og prisbelønne 
deres gode arbejde med denne 
pris.  

Det er de to fagskoler, Han-
delsfagskolen Odder og Bu-
siness College Syd, der hver 
indstiller seks elever. Tre fra 
trælast og tre fra byggemarked. 
Lærerne indstiller eleverne på 
baggrund af deres fagprøver, 
eksamen samt deres engage-
ment under deres skoleforløb. 

Faglærerne er Claus Chri-
stensen og Jens Mørcholdt fra 
Handelsfagskolen Odder samt 

Handelsfagskolen Odder 
Trælast

Casper Bergen Sundolit KUB Davidsen Tømmerhandel Fredericia

Jakob Markussen Problematikken – byggestøv XL-Byg Tømmergården Hals

Mads Svensk Jessen Tilbudsopfølgning i Stark Aalborg Stark Aalborg

Byggemarked

Camilla Nørgaard Jensen Lys påvirker mig, påvirker det dig XL-Byg Kjellerup Tømmerhandel 

Marcus C. Pedersen Alt du kan ændre er dit helbred, 
men nogle gange ændrer det alt!

XL-Byg Fridolf 

Stefanie Bach Nørgaard Forår & flammer Stark Ølgod 

Fagprøveprisen 2018

Og de nominerede er...

Lone Marxen og Bjarne Søren-
sen fra Business College Syd. 

De nominerede vælges for-
trinsvis blandt de opgaver, der 
har fået høje karakterer (over 
middel) ved eksamen. Desuden 
bliver der ved nomineringen 

lagt vægt på, at fagprøven en-
ten er løst på en spændende og 
anderledes måde, eller at den 
viser nytænkning i enten pro-
blemformulering eller i bear-
bejdning og løsning af fagprø-
vens indhold.

Fagprøveudvalget bedømmer 
de nominerede elever ud fra 
kun den skriftlige del af fag-
prøven, og der på ingen måde 
dialog mellem udvalgets med-
lemmer, før deres vurderinger 
er afleveret til udvalgets for-

Fagprøveprisen uddeles ved FUTs generalforsamling. Nu kan vi løfte sløret  
og offentliggøre hvilke seks elever, der er nomineret i år
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Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

www.hjalmarwennerth.dk

SOLIDE FORBINDELSER

mand. Ligesom ved eksamen 
bliver udvalgsmedlemmernes 
bedømmelse foretaget ud fra 
nogle fastlagte kriterier – bl.a. 
hvordan opgaven er løst i for-

Fagprøveudvalget 
består af 

Palle Thomsen, direktør i 
Danske Byggecentre
Mette Brund, HR – uddan-
nelseskonsulent i XL-BYG
Jan Sørensen, HR – uddan-
nelseskonsulent i Stark
Tina Kaiser, HR direktør hos 
Davidsen Tømmerhandel
Niels Jørgen Lerche-Thom-
sen, FUT bestyrelsen og Stark 
Ribe

Business College Syd, Mommark 
Trælast

Jacob Hansen MV – Produkter BYGMA Jelling

Mette Kristin Søndergaard Promovering af Nordic Deck Shield Johannes Fog, Lyngby

Dres Johansen Promovering af Moland Purline Optimera Hjørring

Byggemarked

Michelle Slavensky Kampagne: ’Lamper fra Nordlux & 
pærer fra Philips’

Fog Hørsholm

Cathrin Klejs Deleurand Købsmix – hvordan kan vi få den 
rigtige fordeling hos vores kunder?

BYGMA Roskilde

Isabella Krause  
Holbech Jørgensen

Implementering af halvautomatisk 
varedisponering

Johannes fog Vordingborg/Hørsholm

hold til problemformulering, 
stofbearbejdelse, brug af kilder, 
præsentation af stoffet m.v.

De nominerede elever skal 
være medlem af FUT og delta-

ge på FUTs generalforsamling 
for at kunne modtage en fag-
prøvepris.

Ud over æren medfølger der 
også et diplom og en pengepræ-

mie på henholdsvis kr. 10.000 
(1. plads), kr. 7.500 (2. plads) og 
kr. 5.000 (3. plads).

På generalforsamlingen 
præsenterer de nominerede elever 
deres fagprøver, som her ved 
generalforsamlingen sidste år.
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Endnu en gang står leverandø-
rerne klar til at invitere FUTs 
medlemmer indenfor på deres 
udenlandske fabrikker. Denne 
gang skal vi igen til Tyskland, 
nærmere bestemt Harzen, men 
dette bliver alt andet end en 
pensionisttur. 

Vi skal på besøg hos både 
Fermacell og Jacobi Tegl. Vi skal 
også en tur på VW museet og 
kigge på alle de biler, vi ikke har 
råd til. 

Foreløbigt program
10. marts 2019: Afgang med bus fra Danmark
11. marts 2019: Fabriksbesøg hos Fermacell
12. marts 2019: Fabriksbesøg hos Jacobi Tegl
 Besøg på VW museet
 Hjem til Danmark igen

Praktisk 
information
Begrænset antal pladser: 
kun 25 – Først til mølle!
Egen betaling: 999 kr.
Udeblivelsesgebyr: 2000 kr.
Tilmelding til Christian Lyng, 
chl@fut.dk inden den 1. fe-
bruar 2019.

Tag med FUT til Harzen...
...det bliver IKKE en pensionisttur!

tt

Kun 25 pladser

Først til mølle!

Udover det skal vi i vanlig 
FUT ånd fortælle røverhistorier 
fra branchen, spise god mad og 
måske nyde et enkelt glas sam-
men.

Nærmere info om program 
følger via mail til de tilmeldte.

Vi håber på at se så mange af 
jer som muligt med os i Harzen.

Foto: Volkswagen/
Nils Hendrik Müller

Danmarksvej 9

DK-9670 Løgstør

Tlf. 70 130 530    Fax 70 130 531

PROJEKTAFD.:

Europavej 1

7280 Sdr. Felding

Tlf. 70 130 430    Fax 70 130 431

www.swedoor.dk
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Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

Erhvervsklubben vokser!
– men vi skal være flere

Derfor skal vi bruge læsernes 
hjælp – og vi belønner selvføl-
gelig hjælpen!

Det eneste, du skal gøre, er at 
hjælpe med at få nye erhvervs-
klubmedlemmer til FUT, hvis 
du er på som reference, når de 
melder sig, kommer vi ud med 
en overdådig gavekurv til dig – 
værdi 1000,- kr.

• Et erhvervsklubmedlem 
har kæmpe fordele og mu-
ligheder i FUT

• Medarrangør på medlems- 
og studieture

• Synlighed i branchen
• Være vært ved generalfor-

samlingen
• Mulighed for annoncering 

i FUT bladet og på vores 
sociale medier

...samt meget mere

Der koster virksomheden 
3000,- + moms om året, og man 
tildeles en halvsides annonce 

samt velkomstartikel i FUT bla-
det ved indmeldelse.

Som nævnt er vi pt. 72 er-
hvervsklubmedlemmer – og 
når vi rammer 80, udlodder vi 
et års gratis medlemskab blandt 
alle medlemmer – så ALLE kan 
vinde ved, at vi vokser.

Indmeldelse  
og nærmere info
Kontakt Niels Jørgen på njt@
fut.dk eller mobil 6170 7372.

FUT Erhvervsklub er i positiv udvikling, og 
vi ser flere og flere virksomheder melde sig 
ind. Vi er i skrivende stund 72 medlemmer 
– men vi vil have flere!

VIND 
et års gratis 

medlemskab
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Bliv medlem af FUT

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

Vi arbejder hårdt i FUT på at 
få arrangementer stablet på be-
nene, der gør, at du kan møde 
folk, der kan gavne dit professi-
onelle virke. Lige meget om du 
deltager i et arrangement her i 
Danmark eller tager med os til 

udlandet, garanterer vi, at du 
vil møde folk fra andre kæder, 
måske nogen du er konkurrent 
med i hverdagen. 

Du møder leverandører, be-
søger deres fabrikker og får 
indsigt i produkter, du må-
ske ikke normalt sælger. Din 
horisont udvides konstant. 
Som FUT medlem har du mu-
lighed for at deltage i disse ar-
rangementer til en særdeles 
attraktiv pris. 

Næste medlemstur går til 
Harzen i Tyskland i samarbejde 
med Fermacell og Jacobi Tegl. 
Her kan du få en spændende 

faglig tur til bare 999,- kr. for 
tre dage. Se mere på side 12 her 
i bladet.

Kontante fordele
Vi arbejder hele tiden på at 
gøre det mere attraktivt for dig 
at betale dit årskontingent og 
støtte op omkring FUT. 

Som medlem skal du nyde 
godt af nogle kontante fordele, 
der følger med i dit medlem-
skab. Første tiltag er samarbej-
det med Borg & Bigum, hvor du 
som medlem har mulighed for 
at handle hundredvis af varer 
til nogle exceptionelle priser. 

Som medlem af FUT har man en lang række fordele og muligheder. Det gør, 
at man ofte vil være et skridt foran andre trælast- eller byggemarkedsfolk, 
der ikke er medlem af foreningen

A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886

Mommarkvej  374 ·  6470 Sydals  ·  Te l . 7342 5525 ·  www.bcsyd.dk

Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.

Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og char-
merende detaljer vidner stadig om den tid.
Det giver en helt speciel atmosfære. Den kan ikke beskrives,
den skal opleves!

Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov,
når vi tilrettelægger kurserne, så det du lærer bliver direkte anvende-
ligt i virksomheden.

Gennem vores tætte samarbejde med branchen sikrer vi ”at have
fingeren på pulsen”, og vi afholder blandt andet kurser i

• Salg
• Teambuilding
• Coaching

• Ledelse
• Space Management
• Økonomi

• Logistik
• Indretning
• Produkter

Har du også
kastet din 
kærlighed på
bygge-
branchen?

TRÆLAST annonce2006-07  21/12/06  12:48  Side 1

®



FORLAG · REKLAME · WEB 

Sundt indeklima med ludbehandlet loft

Flot og færdigmalet træbeklædning

Miljøvenlig træimprægnering

Byg hvad du vil med sibirisk lærk

Byg eksklusivt og stilfuldt med ceder

Miljørigtig, lys træbeskyttelse

Vi leverer også:
C-18/C-24 konstruktionstræ. Reglar.
T-1 lægter. 1 på 2 beklædning.
Fuldt trykimprægneringsprogram.
Traditionel trælast. Brandbeskyttelse 
(Woodsafe) af diverse træsorter.

Södra Timber A/S
Frydenborgvej 27 K
DK- 3400 Hillerød
t +45 4848 8200
f +45 4848 8264
sodra@sodra.dk
www.sodra.dk

Leverandør af
Peetz-serien:

4848 8200
www.sodra.dk

PLUS
XTERIØR
PRECOLL

 LARIX
 CEDER

 SIOO

SodraTELE-okt09.indd   1 20/11/09   11.28
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Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

Hos SMG NORDEN er vi glade 
for at være medlem af FUT Er-
hvervsklub.

Væksten kommer ikke af sig 
selv, den er tilvejebragt via sam-
handlen med vores sammen 
arbejdspartnere – nemlig tøm-
merhandler og byggemarkeder

For dig betyder det, at du 
med en enkelt ordre på med-
lemsshoppen – set i forhold til 
butikspriser – kan have tjent 
dit FUT kontingent hjem. Læs 
mere på side 16.

Venskaber og netværk
Sidst men ikke mindst er det 
muligt gennem FUT at skabe 
nogle venskaber, der kan vare 
livet ud. Vi har flere aktive 

medlemmer, der har årtier af 
aktivitet i foreningen på bagen. 

Hvis du kan sætte flueben 
ved bare en af nedenstående 
ting, er det eneste rigtige for dig 
at være medlem af FUT:

• Vil du skabe dig et netværk i 
branchen, der helt sikkert vil 
hjælpe dig i fremtiden?

• Vil du med til arrangemen-
ter, både indlands og udlands 
til særdeles favorable priser?

• Vil du have del i vores for-
delsprogram og få tilbud, 
som du kun igennem FUT 
kan få adgang til?

• Vil du støtte trælast- og byg-
gemarkedsbranchen og der-
ved sørge for, at vi erhverver 
flere folk og branchen udvik-
les?

• Have adgang til en samlet da-
tabase for job i branchen?

Ja?! Så er FUT noget for dig! 
Send en mail til fut@fut.dk og 
meld dig ind i dag! Prisen er 
kun 350,- kr. pr. år – og husk: 
elever får gratis medlemsskab i 
uddannelsestiden!

Vi er medlem af  
FUT Erhvervsklub

Jeg er selv uddannet i træ-
lastbranchen, så derfor er det 
naturligt for os at støtte FUT og 
det gode arbejde, der udføres 
her.

Kenneth Nordby Madsen
Direktør, SMG NORDEN

Mangler du  
materiale om FUT?

Hvis du som virksomhed mangler materiale omkring FUT, f.eks. til 
uddeling til nyansatte elever og andre med interesse i foreningen, 
ligger sådant materiale klar på vores sekretariat.

Ring til Marianne Mouritzen på tlf. 4580 7877 - så bliver materi-
alet omgående tilsendt!
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www.alufabrikken.dk

FUTs medlemsshop

Mangler du en højttaler, 
en wok eller...?

Sådan fungerer det
Gå ind på denne internet-
adresse: 
http://fut.borgbigumshop.dk

Brugernavn: FUT-medlems-
nummer (findes på bagsiden 
af dit FUT-blad eller kan er-
hverves på fut@fut.dk) 
Password: futfut

Vælg de produkter, du ønsker 
at købe.
Du taster selv navn og adres-
se, og din bestilling bliver 
sendt i løbet af 1-2 hverdage.

Priserne er inkl. moms.

Du betaler med kreditkort 
til sidst i bestillingen ved at 
blive sendt til et DIBS beta-
lingsvindue.
Først når du har bekræftet 
betalingen, og du har fået 
en kvittering på skærmen + 
pr. mail, er din bestilling re-
gistreret.

Gratis fragt ved  køb over 500 kr.

JBL Soundfly
Kraftfuld højttaler fra JBL, der kan sluttes direk-
te til din stikkontakt og streame musik via blue-
tooth teknologi. Ingen ledninger eller behov for 
hyldeplads.

Den er udstyret med et revolutionerende plug-
in design og automatisk parring med dine Blue-
tooth kompatible enheder, såsom mobiltelefon, 
bærbar PC, tablet og MP3 afspiller.

Sættes i stikkontakten og ”hænger” på væggen. 
Oplev lyd som fylder hele rummet. 

Højde: 7cm, bredde: 18,5cm, dybde: 7cm. 
Farve: hvidt kabinet med lysegrå front.

Vejl. udsalgspris: 1.299,- kr 
Din pris: 415,- kr

Så husk at du har mulighed for at købe en med stor besparelse på 
vores webshop

Se hele udvalget af mærkevarer på http://fut.borgbigumshop.dk

Holm wokpakke 
Indeholder: Holm wok (Ø28 cm), Holm palet (L31 
cm), Holm saltkar (Ø8 cm), Holm rapsolie (200 
ml), Holm "Den hemmelige kværn".

Wokken er lavet af aluminium og forsynet 
med en schweizisk 3-lags non-stick belægning, 
som er keramisk forstærket og meget slidstærk - 
naturligvis PFOA fri. 

Palet og saltkar er lavet i akacietræ og kværnen 
indeholder salt, røget paprika, muskat, ramsløg 
og hvidløg.

Vejl. udsalgspris: 619,- kr 
Din pris: 399,- kr
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Thorup Tømmerhandel ApS
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Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

Det blev afviklet i flot vejr, men 
med en frisk vind ind over Kir-
sebærholmen.

Vi var 26 spillere på 7 hold.
Der var rødvin til alle vinder-

ne.
Dagen startede med frokost 

kl. 11.45 og sluttede med Wie-
nerschnitzel med tilbehør og 
kaffe/kage.

Det blev en hyggelig dag med 
faglig snak m.m.

Tak til alle for jeres opbak-
ning.  Vi ses til næste år den 19. 
august 2019 samme tid.

De bedste træhilsener fra
Christian og Ole

Hyggelig dag på golfbanen
Årets 6. udgave af ”Trætræf på golfbanen” 
blev afviklet på Kirsebærholmen i Holbæk 
den 20. august 2018

Vindere,  
bedste hold 
med 118 point var:
• Jonathan Bisgaard,
 Stark Helsingør
• Kim Stendahl, 
 Monier Tagsten
• Kim Hasle, 
 Københavns Listefabrik

Vindere, individuelt
Nr. 1: 
Jonathan Bisgaard, Stark Hel-
singør med 37 point.
Nr. 2: 
John Friis, tidligere Stark Hol-
bæk med 34 point.
Nr. 3: 
Bjarne Olsen, BP Vinduet 
med 32 point.

Nærmest flaget hul 7 
Bjarne Olsen – BP Vinduet med 6,33 meter

De tre bedste individuelle spillere. Fra venstre: John Friis, Bjarne Olsen og 
Jonathan Bisgaard.

Vinderholdet med 118 point. Fra venstre Kim Hasle, Jonathan Bisgaard og 
Kim Stendahl.
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Stuttgart – hvor f..... er det?

Turen startede med bus fra fag-
skolen i Odder kl. 23.30. I bus-
sen fandt vi vores pladser, og så 
gik det af sted mod Hamborg, 
hvor vi ankom klokken meget 
tidligt - ca. kl. 04.00. Vi skul-
le flyve kl. 06.40 fra Hamborg 
mod Stuttgart, så vi spildte ikke 
tiden. En enkelt blev køresyg 
undervejs.

Da vi landede i Stuttgart ved 
08.00-tiden, gik vi direkte op i 
næste bus og kørte mod Mer-
cedes-Benz museum. Her så vi 
Mercedes-Benzs udvikling fra 
den spæde og primitive motor 
til nutidens racerbiler og top-
moderne kvalitetsbiler. 

En imponerende samling af 
biler og effekter – og en fan-
tastisk måde som verdenshi-
storien er fortalt sideløbende 
med bilens udvikling. Absolut 
et besøg værd, og vi var vist 
alle dybt imponerede over de 
mange etager med biler og ud-
styr. Museet besøges af 800.000 
mennesker om året.

Nye produkter hos OBI
Så gik turen til OBI byggecen-
ter, hvor vi bl.a. så produkter vi 
ikke har set i Danmark endnu. 
F.eks. færdigmalede europapal-
ler i fire farver til opbygning af 
sofaer og andre møbler og ind-
retning. Vi så, de havde fisk i 
akvarier og anderledes beklæd-
ninger til huse.

Efterfølgende dejlig fro-
kost og lidt forsinket videre til 
check-in på hotellet og derefter 
hyggelig byrundtur med dansk/
tysk guide. Efter denne tur var 
det på tide med en forfriskning 
som STORA ENSO Danmark 
var sponsor på:

De sidste kræfter den dag 
blev brugt på at gå videre i byen, 
hvor vi spiste mad, som FUT 

Det fandt 21 unge mennesker ud af, da de den 11. september drog af sted mod byen i 
tæt følge med de fire fagskolelærere Claus Christensen, Rasmus Gundelach, Mikael Mai-
bøll Annesen Krogh, Peter L. Landergren og undertegnede fra FUT
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var vært for på Carls Brauhaus. 
Nogle gik hjem, andre gik vide-
re i byen og hyggede videre.

Besøg hos Bosch
Torsdag den 13. september var 
det Bosch, der var vært for fa-
briksrundvisning, workshop, 
produktgennemgang, salgstræ-
ning og hands-on på maskiner-
ne. Endvidere var der opgaver, 
som eleverne skulle løse og 
lægge på Facebook. 

Fabrikken var imponerende 
med over 2000 ansatte og en 
produktion i både blå og grøn 
serie. Der måtte ikke filmes el-
ler tages billeder, så mobilerne 
blev slukket for første og eneste 
gang på den tur. Totalt er der 
næsten en halv million ansatte 
og hvert sekund købes der et 
Bosch produkt.

Dejlig frokost i kantinen, 
hvor der blev spist igennem 
sammen med alle de ansatte i 
Bosch – hold da op, hvor kan 

der være meget mad på en bak-
ke... 

Vi strøg fra Bosch tilbage på 
hotellet til lettere afvaskning og 
herefter kl. 18.30 med bus til 
træklatningsforhindringsbane i 
højder op til 16 meter lidt uden 
for Stuttgart. Efter intro i sik-
ring og gode råd gik det hurtigt 
ud på de forskellige baner.

Vi var mange, der fik hæn-

derne fulde af udfordringer, 
men alle kom i mål i god be-
hold og fin stil. Enkelte skulle 
lige undervejs overvinde fryg-
ten og enkelte strøg ”ned fra 
højderne”, men alle var natur-
ligvis sikret med reb, og ”ingen” 
var utrygge. Alt foregik kontrol-
leret og sikkert!

Så var der igen tyske specia-
liteter og forfriskninger på bor-

dene, og vi kørte fra oplevelses-
centret ved 21.00-tiden tilbage 
til hotellet, hvor Kjellerup as 
gav en forfriskning, og jeg tror 
de fleste stemplede ud inden 
midnat.

Fredag den 14. september var 
rejsedag fra Stuttgart kl. 08.00. 
Vi fløj 11.45 fra Stuttgart mod 
Hamborg. Herefter videre med 
bus til Odder, hvor vi ankom kl. 
ca. 19.00.

En tur med oplevelser, meget 
fagligt indhold, venskaber, ud-
fordringer og sammenhold. En 
super god stemning og alle kom 
til tiden og var klar og skarpe, 
trods gårsdagens strabadser. 
Godt gået I unge mennesker. 
Bravo! 

Tak til fagskolerne i Mom-
mark og Odder, de fire friske 

dygtige unge lærere, Sandra 
Kirchert, vores forfrisknings-
sponsorer STORA ENSO Dan-
mark og Kjellerup as, samt alle 
I dejlige dygtige unge elever.

På deltagernes vegne,
FutBo
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FUT er meget aktive på de sociale medier, og her er der 
løbende opdateringer omkring branchen, jobbanken og ak-
tiviteter i FUT.

Pt. har vi 467 følgere på Facebook og 407 på LinkedIn – men 
vi skal have flere!

Målet er 550 likes på Facebook og 500 følgere på LinkedIn!

Der er 3 x 2 biografbilletter på højkant på hver platform – 
og det er selvfølgelig med popcorn og sodavand!

Så snart vi rammer tallene, trækker vi lod og offentliggør 
vinderne på de respektive medier!

Så swipe lige ind forbi os og giv et like!

Vil du med i biografen?

Ill
us

tr
at

io
n:

 S
gu

rs
oz

lu
 / 

D
re

am
st

im
e.

co
m


