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Så står efteråret for døren. Efter
endnu et år med en skøn sommer, med mange varme sommerdage. Nu er det tid til, at der
endnu engang skal gang i FUT’s
aktiviteter efter en velfortjent
sommerferie.
Efteråret er altid der, hvor
FUT har allermest travlt med
vores mange aktiviteter. Vi ser
derfor i bestyrelsen altid meget frem til denne periode, da
det samtidig betyder, at vi skal
tilbringe meget tid med vores
mange medlemmer.
Desværre har dette efterår
haft udfordringer med sig, hvilket betyder, at vi i år har måttet
aﬂyse vores byggemarkedstur
for elever på grund af mangel
på deltagere.

Efter mange ugers tilmeldingsfrist har det ikke været
muligt at få mere end seks tilmeldinger til dette års tur. Det
er selvfølgelig noget vi i FUT
er meget kede af, da vi har
kæmpet for at kunne tilbyde
vores elever disse studieture,
hvor sidste år var første gang,
vi gjorde det muligt at tilmelde sig enten byggemarkeds- og
trælasttur hvert år. Derfor er
det beklageligt, at vores elever i
branchen ikke har haft mulighed for at bakke op om begge
studieture i år.
Vi sidder derfor nu i bestyrelsen og vurderer, om vi blot
er ramt af travlhed i branchen,
som gør, at det ikke er muligt
at undvære sine elever i denne

uge, eller om der kunne være
andre ting til grund for de få
tilmeldinger. Sidste år lagde vi
fast, at studieturene skulle ligge
samme uge hvert år, så der altid vil kunne planlægges langt
ud i fremtiden for jeres elever
i branchen.
Derfor vil det i år kun være
trælastturen til Polen i samarbejde med Rationel, der vil
blive afholdt. Vi ser meget frem
til denne tur, og vi glæder os til
at have så mange af branchens
trælastelever med på FUT-tur.
Efteråret er også her, hvor
vi endnu engang inviterer alle
vores medlemmer til årets generalforsamling, som i år bliver
afholdt på Mommark Fagskole, som sikkert nok vil bringe
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mange sjove minder frem fra
jeres tid på skolen. Jeg har da
hørt en del historier om den
berømte spritfærge, som jo desværre ikke længere eksisterer.
Men jeg er sikker på, at I har
mange gode historier fra den
gang til gode.
Dette års generalforsamling
skulle have været her, hvor jeg
takkede af for mine to år som
formand i bestyrelsen. Men
ønsket fra bestyrelsen har været, at jeg bliver et år længere
som formand. Hvilket betyder,
at jeg til den kommende generalforsamling vil stille op for
en periode på et år mere som
formand. Jeg håber selvfølgelig
derfor, at dette er noget, I medlemmer vil bakke op om.

På generalforsamlingen skal
vi desværre sige farvel til vores nuværende kassér Daniel
Green Larsen, som har valgt at
stoppe i bestyrelsen efter sin to
årige periode. Derfor er vi rigtig
glade for, at vi har nye kadidater, der ønsker at være en del af
den kommende bestyrelse efter
generalforsamlingen. I 2020 vil
der være tre bestyrelsesmedlemmer, som stopper, hvilket
betyder, at vi i år har valgt at
indstille ﬂere kandidater, der
kan stå klar til at overtage de
mange poster, der vil være ledige ved udgangen af 2020.
Sidst men ikke mindst, så sidder vi netop nu i bestyrelsen og
venter på de kommende nomineringer til dette års fagprøve-

priser. Skolerne har og afholder
netop nu eksamen for de mange færdige elever i branchen.
Bestyrelsen og komiteen ser
frem til at modtage de nomineredes fagprøver.
Bestyrelsen og jeg håber selvfølgelig på at se mange af jer
medlemmer til generalforsamlingen, hvor vi alle skal have en
fantastisk dag sammen.

Michelle Olsen
Formand

Medlemstur til Norge

Vi forventer snarest at kunne melde en tur ud med samlet
program, som vi håber på bred opbakning omkring.
En eventuel tur blive meldt ud på mail samt Facebook og
LinkedIn – så husk at følge os!
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Arkivfoto: Bennymarty / Dreamstime.com

FUT arbejder – i samarbejde med en række leverandører – på at arrangere
en spændende medlemstur til Norge i det kommende forår.
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Fra frø til øverste hylde

Trælastmanden fra Rødovre
designer en Volvo
Vi har besøgt Carsten Stausgaard-Petersen fra Rødovre Trælasthandel.
Læs om hans karriere samt de opﬁndelser og projekter, han har fået idéerne til
Af Bo Louring
Carsten ﬁk i 1987 lov af Volvo
i Sverige til at designe en ny
Volvo-model. Udgangspunktet
var en Volvo 240, og modellen
kom senere til at hedde 850.
Ud over at være en meget veluddannet trælastmand, der har
designet og bygget en Volvo, så
har Carsten udviklet ﬂere opﬁndelser gennem tiderne. Jeg
kan røbe, at ﬂere spændende
projekter er på vej.
Det er med spænding, jeg har
sat kursen mod Rødovre Trælasthandel denne torsdag aften.
Denne gang skal jeg interviewe
en usædvanlig, spændende og
anderledes trælastmand, Carsten Stausgaard-Petersen. Carsten vil fortælle om sin karriere
og de opﬁndelser og projekter,
han har fået idéerne til.
Vi kommer ikke uden om, at
platformen i Carstens liv altid
har været trælast og byggematerialer i Rødovre Trælasthandel.

Starten
Historien om Rødovre Trælasthandel begynder i 1946,
hvor Carsten Stausgaard-Petersens farfar, Emil Stausgaard-Petersen, åbner i eget
navn tømmerhandlen Rødovre
Trælasthandel på Roskildevej.
- Min farfar var ansat som
trælastsælger i en trælasthandel, som lå inde på Glentevej
i København. Efter en tid blev

Carsten StausgaardPetersen er 3. generation i
Rødovre Trælasthandel.
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Volvoen som Carsten har designet.
Brevet fra Volvo som gav
Carsten lov til at designe
en ny Volvo model.

brugt sin uddannelse, når der
har været behov for den, blandt
familie og venner.
Carsten er 3. generation og
ejer Rødovre Trælasthandel
sammen med sine to brødre,
Henning og Morten, med 1/3
hver. Carsten er 54 år, Henning
er 52 år, og Morten er 48 år, og
de sidder alle tre på tømmerhandlen som uddannede trælastfolk fra Mommark.

Godt uddannet

han ansat som trælastdirektør i
den tømmerhandel, som oprindeligt hed Rødovre Trælast- og
krydsﬁnérhandel. Senere splittede man tømmerhandlen op
i to forretninger. Førstemanden
Walther Jessen, overtog hårdttræet og pladerne og startede
ﬁrmaet Walther Jessen. Min
farfar åbnede Rødovre Trælasthandel med alt andet træ
og byggematerialer. Farfar er
oprindelig uddannet på Frederiksbjerg Trælasthandel i Aarhus, så vores familie kommer
fra Aarhus, fortæller Carsten
begejstret.
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- I krigsårene var min farfar
meget kreativ. Der var restriktioner og vareknaphed på næsten alt inden for træ og byggematerialer. Kasser lavet af
brædder til transport og import
af Ford-A biler, og frugtkasser
fra havnen skilte han totalt
ad. Sømmene blev naturligvis
rettet ud, så både brædder og
søm kunne sælges igen. Disse
genbrugsbrædder med Ford-A
navnet på er håndværkere her i
Rødovre under renoveringsopgaver stødt på mange år efter,
smiler Carsten.
Carsten fortæller videre: - Vi

ﬂyttede på et tidspunkt tømmerhandlen fra Roskildevej til
Tårnvej, hvor den for øvrigt lå
i ca. 10 år. I 1967 ﬂyttede den
til Egegårdsvej. Min farfar døde
i 1992, hvor han var fyldt 78
år. Min far Nils Jørgen Stausgaard-Petersen træder ind i ﬁrmaet lige efter skolen i en alder
af 17 år og har netop fejret 60
års jubilæum. Min far startede
som bogholder og har ikke, så
vidt jeg husker, været på fagskole, men tog undervejs en ejendomsmægleruddannelse. Min
far har dog aldrig haft job som
ejendomsmægler, men kun

- Jeg har udover 10 års skolegang fra 1971 til 1981 på
Lykkeboskole i Valby været i
mesterlære i tre til ﬁre år på
tømmerhandlen, på Handelsfagskole i Mommark, gået på
Købmandsskolen i København,
merkonomstudiet i ﬁnans, læst
HD i ﬁnansiering og afsætning,
været på Handelsgymnasiet
samt i to år læst cand. oceon på
Odense Universitet inden for
den gren, der omhandler makroøkonomi. Jeg har været på
skolebænken fra jeg var 16 til
ca. 30 år, så det er mange år, jeg
har studeret og videreuddannet
mig.
- Jeg blev ansat som nummer
12 i tømmerhandlen, og i dag
er vi næsten 40 ansatte. Vi ejer
både grundene og bygningerne,
hvor vi driver vores forretninger. Vi har ca. 300 m2 under tag
her i trælastekspeditionen, ca.
Fortsættes næste side
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Carsten har opfundet emill – en kloakgenerator, der laver strøm ved hjælp af spildevand.

Fortsat fra side 5
14.000 m2 som dækker trælastens areal og ca. 2500 m2 på
de to etager i butikken på den
anden side af vejen. I starten
af min ansættelse havde vi
bagerst i trælastekspeditionen
isenkramafdelingen med tre til
ﬁre ansatte. I trælasten var vi
tre samt to personer på ’gulvet’,
så vi var klemt godt inde i huset
med de godt 12 mand dengang,
griner Carsten.

Frivillig på Next
- Jeg har nogle frivillige timer
på Next København (teknisk
skole), hvor jeg holder mine
færdigheder ved lige med at undervise eleverne i trælastfaget.
Mit udgangspunkt er grundprogrammet fra Mommark
handelsfagskole. Jeg berører
diverse matematikberegninger,
underviser i konstruktionskrav
og brandkrav samt diskuterer de mange regler og krav
inden for faget med eleverne.
Det udmønter sig i, at de unge
mennesker efterfølgende får et
tilhørsforhold til mig som per-
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son, til tømmerhandlen og
bliver til faste kunder i årene
fremover.

Udvidet lagerprogram
Der er kommet mange nye materialer, siden Carsten startede
i 1981. I starten var det næsten
kun træ, krydsﬁner og isolering. Nu er lagerprogrammet
voldsomt udvidet. Kundesiden
har også udviklet sig markant
gennem årene.
- Kunderne kræver hurtig
besked, professionel rådgivning,
de rigtige priser, hurtig og præcis levering. I vores branche er
handelsmønstret blevet barskt.
Vores avancer er gennem årene blevet presset grundet internettet og den transparens,
der er i samfundet. Der er for
mange om udbuddet, og dem
jeg kalder for bras, såsom jem
og ﬁx, Bauhaus og Harald Nyborg; kæder vi ikke har haft før,
og det er inkompetent at sætte skoledrenge til at ekspedere
trælast. Vi har regler og krav,
som disse unge mennesker

ikke kender til. Disse kæder gør
branchen dårligere og ’fattigere’, siger Carsten.
- Det med opﬁndelser begyndte i 1987, hvor jeg delte lejligheden her på tømmerhandlen med en teknisk assistent,
som var arkitektstuderende og
havde et digitalt tegnebord. Det
tegnebord blev jeg efterhånden
helt ferm til at betjene. En kedelig aften fandt jeg på, at den
klassiske Volvo 240 skulle laves
om til en ny model, der efterfølgende kom til at hedde 850.
Jeg tegnede en bil med dybere
lysindfald i ruderne, højere
bagklap, spidsere næse og alt
det nyeste, sådan en bil skulle
kunne. Tegningen blev sendt
op til Volvo. Undervejs i forløbet ﬁk jeg lov til at håndbygge
en helt ny Volvo model til mig
selv, som var lovlig og godkendt.
Modellen kaldte jeg for Volvo
Low Line, og den stod foran
tømmerhandlen, hvor den tiltrak folks opmærksomhed.
- I 1992 så jeg i svensk TV 4
et besøg på Volvo-fabrikken, og

her præsenteredes den spritnye
Volvo 850. Den stod nøjagtig,
som jeg havde tegnet den. Jeg
tabte både næse og mund, for
jeg havde intet hørt fra Volvo.
Jeg havde endda været i Sverige
og arbejdet med tegningerne og
siddet med alle mine godkendelser på fabrikken. Senere tegnede jeg også for Volvo en cabriolét- og en cupémodel med
inspiration fra Ferrari. Begge
modeller kom med i deres modelprogram.

Flere bolde i luften
- I 1993 blev jeg tilbudt partnerskab med en af mine kammerater i Kildevandskompagniet i
København, hvor jeg i forvejen
fungerede som ﬁnansiel support. Vi ﬁk efter forhandlinger
med det producerende ﬁrma,
der lå nord for London, licensen til Skandinavien på de såkaldte kildevandskølere.
Carstens viden om kloakering og aﬂøb har givet ideen til
kloakgeneratoren emill (energimølle).
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- Denne opﬁndelse laver
strøm ved hjælp af spildevandet. Jeg har for nogle år siden
søgt og fået patent på den i
hele verden. Den fungerer på
den måde, at emill monteres
nede i kloaksystemet. Når spildevandet rammer skovlhjulet,
kører dette rundt og driver en
gearkasse og en generator. Hele
det system giver gratis strøm, og
på den måde kan emill forsyne
boliger og virksomheder med
gratis strøm. De små møller,
der sidder i rør på en meter i
diameter, kan give 150 KW permanent, og de store møller i rør
op til tre meter kan give 12.500
KW. Dette produkt er der stort
potentiale i. Tallene i beregningerne har ikke medregnet
regnvand, de er kun baseret på
spildevandet fra virksomheder
og boliger. Dansk Teknologisk
Institut og ETA har godkendt
emill, så den er standardiseret
efter EU-normen. På den måde
har vi et produkt, der kan sælges i hele EU og USA. Testmølle nr. 1 er monteret i Nyborgs
rensningsanlæg, og anlæg nr. 2
bliver opstillet i HOFOR i København.
Carsten har også designet, at
den inderste vigepligtslinje i kørebanen foran fodgængerfeltet
lige trækkes 10 meter bagud, så
cyklisterne kommer til at holde for rødt lys foran bilerne og
lastbilerne. Det projekt vandt
den udskrevne konkurrence, og
dødsulykkerne kunne undgås.
Et andet projekt (RoadLight)
er de hvide markeringspæle
for hver 100 meter i vejkanten.
Disse pæle fungerer i Carstens
projekt som ’lysfangere’ af de
forbikørende bilers lys. Lygten
lyser en sensor i pælen op, og
sensoren kanaliserer via et optisk krystal lyset videre til f.eks.
et advarselsskilt. Når bilen er
passeret, slukker den igen.

ligvis sine tre børn. Ferien går
ofte til Mallorca, hvor familien
vandrer en del, cyklerne bruges ﬂittigt, eller der slappes af
i en liggestol. Carsten har som
en overraskelse for nok mange
også været lidt inde over at skrive tekster til de danske standup kunstnere. Legen med ord,
tal og bogstaver tiltaler Carsten
meget.
- Et godt råd til de unge mennesker er, at de skal høre efter,
hvad kunden siger og vil have.
Koncentrer dig og læg telefonen væk. Find dig et speciale
du kan lide og dyrk så det arbejdsområde, så du kan alt om
det. Jeg tror, discountbølgen vil

presse os yderligere i branchen.
Vi skal forsøge at komme ud af
den discountbølge.
- Der spildes også alt for meget tid på tilbudsgivning. Seks
tømmerhandlere sidder og regner på den samme sag, og avancerne er i bund. Jeg synes også,
vores branche burde have mere
respekt og æres noget mere. Vi
sidder med et stort ansvar, når
vi rådgiver og håndterer store
summer hver dag. Det, der er
vigtigt både nu og i fremtiden,
er, at vi skal bygge på viden,
kvalitetsvarer, professionel rådgivning, høj service og hurtig
levering, fortæller Carsten engageret.

Der er desværre ingen af de
tre brødres børn, der ønsker at
komme i betragtning som 4. generation, så generationsskiftet
er uafklaret.
Tak til Carsten for en anderledes og spændende samtale
med en dedikeret person, der
har træet, passionen, fagligheden, æren og kreativiteten hjertet nær. Kan det undre nogle,
at Carsten for år tilbage også
har skrevet til bagsiden af avisen Politiken i den klumme der
hedder: At tænke sig.
Carsten og jeg siger farvel til
hinanden, og han stiger ind i
sin bil – en Volvo, naturligvis.

Fritiden
Carsten har travlt på tømmerhandlen, og i sin sparsomme
fritid deltager han i mange møder i patentgruppen GEO samt
i de ﬁrmaer, der er etableret i
forbindelse med de forskellige
opﬁndelser. Hvert projekt og
opﬁndelse har sit eget ﬁrma.
Som alenefar nyder han natur-
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Carsten kører naturligvis selv i en Volvo.
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FUT Generalforsamling 2019
Tiden er igen inde til, at vi samler så mange folk som muligt til vores årlige
generalforsamling. Det er med stor glæde, at vi skal besøge Business College
Syd i Mommark, der er årets vært lørdag den 2. november

Mommark er med garanti et
sted, der frembringer minder
hos dem, der har taget deres
uddannelse her. Der vil med
garanti være minder fra alle
de faglige indspark i skoletiden, men mon ikke der ﬁndes
mindst lige så mange røverhistorier omkring ’Spritbåden’ og
de mange fester med de sygeplejestuderende.
Vi håber på at se rigtig mange
medlemmer på dagen og lægge
øre til historier af alle arter.

Gratis overnatning
Business College Syd har været
så ﬂinke at tilbyde gratis overnatningsmulighed i forbindelse
med generalforsamlingen. Der
er mulighed for overnatning
dagen før med indtjekning fra
kl. 18.00-22.00.
Overnatningen er gratis og
efter først til mølle princip.
Ønsker du overnatning mellem den 1.-2. november, skal
du kontakte Kristina pr. mail
og skrive ’FUT’ i emnefeltet.
Reservationen skal ske til kbe@
bcsyd.dk senest den 29. oktober. Der vil være lidt snacks og
kaffe i opholdsrummet og mulighed for køb af øl og vand ved
selvbetjening med MobilePay.

Kaproning på Atlanten
Vi ser frem til at byde Mads
Vangsø indenfor til FUT Generalforsamling, hvor vi skal høre
om hans vildt spændende tur
’Talisker Whisky Atlantic Challenge’ – 5000 km i robåd tværs
over Atlanten.
Mads Vangsø er kendt fra
både tv og radio, og med hans
seneste eventyr ser vi frem til et
spændende indlæg.

Der vil med garanti være mange, der får en tur ’down Memory Lane’, når vi afholder FUT Generalforsamling 2019
med Business College Syd som vært.

Program
Kl. 10.00-10.45
Kl. 10.45-12.00
Kl. 12.00-12.30
Kl. 12.30-13.30
Kl. 13.30-14.00
Kl. 14.00-15.00
Kl. 15.00-15.30
Kl. 15.30-16.00
Kl. 16.00-16.15
Kl. 16.15-17.00
Kl. 17.00-17.15

Registrering og morgenmad
Indlæg fra Business College Syd
Generalforsamling
Frokost
Præsentation af de nominerede til årets fagprøvepris,
Handelselever
Gæstetaler Mads Vangsø
Præsentation af de nominerede til årets fagprøvepris,
Detailelever
Kaffe
Uddeling af lærepladsprisen
Uddeling af fagprøvepriser, fotografering m.m.
Afslutning og plantning af bøgetræet

Forbehold for ændringer
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Om Mads Vangsø
Du har højest sandsyndlig
oplevet Mads Vangsø i enten tv eller radio, da han har
gjort sig bemærkelsesværdig
på disse medier siden halvfemserne.

Årets gæstetaler er Mads Vangsø, som vil fortælle om hans tur i en tomands robåd 5000 km tværs over Atlanten.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af revideret 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 15. oktober 2019 på
mail mio@fut.dk

Praktisk information
Lørdag den 2. november 2019
Mommarksvej 372, 6470 Sydals
kl. 10.00-17.15
Tilmelding senest 20. oktober
på fut@fut.dk
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Han har blandt andet ageret
vært i Radio 100’s morgenshows “Mads om morgenen”
og “Farvel seng – jeg elsker
dig”. Derudover var han
også vært på DR P3’s “Monkey Business” og “Vangsøs
Vækning” på The Voice, og
han skabte sammen med
Casper Christensen, Søren
Søndergaard og Jan Gintberg
“Tæskeholdet”, der blev en
af Danmarks største mediesucceser i halvfemserne.
Ligeledes var han vært TV2
Zulus “Argh! Det gjorde jeg
bare ikk!”, som fra start blev
et af kanalens mest sete programmer.
Mads Vangsø har aldrig været bange for udfordringer,
men alligevel følte han, at
han godt kunne trænge til at
tage dét skridt ekstra. Derfor
valgte han sammen med
Lasse Wulff Hansen at begå
sig ud i en syvugers rotur
tværs over Atlanten den 12.
december 2018 – bare de to.
Her ﬁk Mads Vangsø i den
grad en forståelse for, hvilken betydning forberedelse,
træning og 100% dedikation
har, da det får projektet til at
briste eller bære.
Kilde: www.athenas.dk
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Fagprøveprisen

Hvem er nomineret i år?
Traditionen tro skal vi igen i år uddele seks fagprøvepriser ved årets generalforsamling
I år er det 19. gang, at vi uddeler
denne pris for detail- og handelselever fra vores branche.
Det er kæmpe stort for FUT, at
vi kan hylde vores skarpe elever i branchen og prisbelønne
deres gode arbejde med denne
pris.
Det er de to fagskoler, Handelsfagskolen Odder og Business College Syd, der hver
indstiller seks elever. Tre fra
trælast og tre fra byggemarked.
Lærerne fra de to fagskoler indstiller eleverne på baggrund af
deres fagprøver, eksamen samt
deres engagement under deres
skoleforløb.
Herefter vil det være fagprøvekomiteen, som vurderer
opgaverne og sammen ﬁnder
frem til de seks vindere af fagprøvepriserne.
Desuden bliver der ved nomineringen lagt vægt på, at

fagprøven enten er løst på
en spændende og anderledes
måde, eller at den viser nytænkning i enten problemformulering eller i bearbejdning
og løsning af fagprøvens indhold.
Fagprøveudvalget
bedømmer de nominerede elever ud
fra kun den skriftlige del af
fagprøven, og der er på ingen
måde dialog mellem udvalgets
medlemmer, før deres vurderinger er aﬂeveret til udvalgets
formand.
Ligesom ved eksamen bliver
udvalgsmedlemmernes
bedømmelse foretaget ud fra
nogle fastlagte kriterier – bl.a.
hvordan opgaven er løst i forhold til problemformulering,
stofbearbejdelse, brug af kilder,
præsentation af stoffet m.v.
De nominerede elever skal
være medlem af FUT i deres

Isabella Krause Holbech Jørgensen og Mads Svensk Jessen vandt Fagprøveprisen 2018 for hhv. trælast- og byggemarkedselever.

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

– PÅ DIN SIDE!
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De nominerede til Fagprøveprisen 2019 er
Handelsfagskolen Odder
Trælast
Mads Henning Jensen

XL-Byg Roslev

”Radonsikring i boligen”

Hans Christian Aarøe Pedersen

Davidsen (Bygnaf) Haderslev

”Stærke laminatgulve til hverdagen”

Pia Maskov

XL-Byg Tømmergården Struer

”Sikkert hjem – Hvem passer på dit
hjem?”

Casper V. Rasmussen

XL-Byg Ryomgård

”Forårsaftener på terrassen med
Solamagic”

Kalle Kvist

Silvan Byggemarked, Aalborg

”Forårsfest i Silvan”

Byggemarked

elevperiode og deltage på FUT
Generalforsamling for at kunne modtage en fagprøvepris.
Ud over æren medfølger der
også et diplom og en pengepræmie på henholdsvis kr. 10.000
(1. plads), kr. 7.500 (2. plads) og
kr. 5.000 (3. plads).

Business College Syd, Mommark
Trælast
Steffen Lehmann Nielsen

Bygma Aars

“Relationer”

Lærke Riecke

Elev hos Fog Lyngby – arbejder “Restmarked – Udgåede og døde
nu i Stark Glostrup
varer”

Ida Berantzino Abildgaard

Bygma Amager

“Veg Tech – Grønne tage”

Sara Schow

Bauhaus Hillerød

“Salgsoptimering af glimmermaling
og møbelkalkmaling”

Lukas Betak Gaskin

Bygma Risskov

“Kampen mod byggestøv” Starmix

Lasse Kristian Nielsen

Fog Herlev

“Private Label”

Byggemarked

Fagprøveudvalget
består af
Palle Thomsen, direktør i
Danske Byggecentre
Mette Brund, HR – uddannelseskonsulent i XL-BYG
Jan Sørensen, HR – uddannelseskonsulent i Stark
Tina Kaiser, HR direktør hos
Davidsen Tømmerhandel
Niels Jørgen Lerche-Thomsen, FUT bestyrelsen og Stark
Ribe

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

www.hjalmarwennerth.dk

SOLIDE FORBINDELSER
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Eventaften

På skolebænken...
Af Niels Jørgen LercheThomsen og Bo Louring
FUT havde indbudt til eventaftenen ’salgstræning’ hos
BerryAlloc torsdag den 19.
september. Der var mødt 35
friske FUT’er op til dette arrangement. Bo fra FUT bød
velkommen og overgav ordret
til Michael Gits, BerryAlloc.
Michael fortalte om, hvordan
BerryAlloc startede her i Dan-

mark og hvem der ejer dem
nu.
Så gik Jesper Dalhus på scenen for at tale om salgsteknikker og vi ﬁk alle lov til at afprøve teknikkerne på hinanden.
En livlig aften, hvor snakkene
gik på tværs og vi alle ﬁk støvet
vores teknikker af og ﬁk taget
op til vurdering, om der ikke er
plads til en forbedring.
En rigtig hyggelig og udbytterig aften hos BerryAlloc. Dej-

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
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Ny ekstern sælger hos NPI
Ole Skovborg er 1. juni ansat som ekstern
sælger hos NPI A/S i Løsning
48-årige Ole Skovborg skal betjene udvalgte kunder i Jylland
og på Sjælland. Han kommer
fra en stilling som salgskonsulent i Rationel Vinduer A/S.
Ole er uddannet tømmerhandler i det nu hedengangne
Fredriks Tømmerhandel og
har en bred og grundlæggen-

de erfaring med byggematerialer. Han har gennem hele sin
karriere været tilknyttet denne
branche.
Ole vil indgå i salgsteamet og
er nu på vej rundt til kunderne
i distriktet.
Privat er Ole bosiddende i
Hadsten.

Vi er i NPI A/S 10 medarbejdere tilknyttet vores hovedkontor i Løsning. I Tjæreborg ved Esbjerg har vi vores
12.000 m² store pladelager. Vi betjener dagligt landets tømmerhandlere med vores brede sortiment af pladematerialer til den danske byggebranche.

ligt at der var mødt så mange
FUT’er op til dette arrangement.
Vi fra FUT siger tak til Jesper Dalhus for rigtig god og
inspirerende aften, som stod i
salgsteknikkens tegn. Vi siger
også mange tak til vores vært
BerryAlloc, der lagde lokaler til
og sørgede for en lækker tapas
buffet – tak til team BerryAlloc!

Ny indkøber i WWT
Det er en fornøjelse at kunne meddele, at vi pr. 1. juni 2019
har ansat Sylwia Gonciarz som indkøber i WWT
Sylwia kommer med mange års
erfaring fra branchen. Senest
som indkøber hos Keﬂico i Glostrup, hvor hun har arbejdet i
tre år. Før det arbejdede hun i
mange år for Kronospan i Riga
og Szczezinek i Polen.

Sylwia kommer til at arbejde
med indkøb af krydsﬁner og
plader og skal samtidig være
med til at udvikle nye leverandører og produkter.
Sylwia’s nye kontakt informationer er:

Sylwia Gonciarz, tlf. direkte
44 88 00 43, mobil 27 73 93 00.

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

UD VINDUER
V I SI O N Æ RT HÅ N D VÆ R K
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Du får en anderledes dag
tænker jeg, he he…
Sådan slutter mailen fra Pia Bernth, HR-ansvarlig i Østerbro Tømmerhandel.
Mailen var en invitation til at deltage på deres første ’elevseminar’ i juni.
Og hvor havde hun da ret!
Af Lone Marxen, underviser
ved Business College Syd
Det blev en skøn og anderledes
dag med indslag fra både elever
og deres oplæringsansvarlige.
Alle havde deres rolle, for nogle var det første gang, de skulle
planlægge og forberede et fagligt indhold til kollegaer.
Dagens program var rammesat fra kl. 8.45-16.30.
Af faglige emner fra eleverne
og de oplæringsansvarlige var
bl.a. bæredygtighed, overvejelser omkring det at gå til fagprøve, ’hænderne op’ i forhold til,
hvordan vi skal agere i tilfælde
af tyveri.
Vi ﬁk gennemgået de vigtigste nedslag i forhold til aftale-

loven.
Et andet indslag gik på ’Det
vi ser’ – det var en øjenåbner i
forhold til, hvad der kan fore-

gå lige for næsen af os, uden vi
opdager det, sandsynligvis fordi
vi er så optaget og fokuseret på
det, vi er i gang med lige nu.

Jeg selv var inviteret til at holde et lille indlæg omkring konﬂikter – assertionstankegangen
– reaktionsmønstre og den dyg-

Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
®

A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886
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FUT medlem udgiver
bog om Vordingborg
Trælasthandel
Hvis du er på Vordingborgkanten, så smut forbi den lokale
Bog og Idé og køb bogen om
Vordingborg Trælasthandel –
den kan varmt anbefales.

tige sælger.
Imellem indlæggene var der
f.eks. arrangeret dyst i bordfodbold og bulgarsk folkedans (kan
bestemt anbefales J) og andre
aktiviteter af mere social karakter.
Alt i alt, en skøn forening
af faglige og sociale aktiviteter
samt en fantastisk forplejning.
Alle var enige om, at der skulle
afholdes elevseminar igen.

Efter at have deltaget i arrangementet, har jeg fået lov til at
dele denne oplevelse – til inspiration for andre, der måske går
og overvejer et arrangement for
elever og oplæringsansvarlige i
virksomheden.

Vi er alle sammen del af en
branche, der er enormt foranderlig. Kigger man blot et halvt
århundrede tilbage, var trælasten og byggemarkedet verdener fra det, vi ser i dag.
Nogle af os kan huske, hvordan de gamle tider var, og andre kender kun tingene, som de
er i dag.
En stor del af FUT er vores
fortid, og der er ikke noget

m
mere spændende end at høre
o
om, hvordan tingene var en
ggang.
Lars Lyngskov, der har været
FFUT medlem i mere end 40 år,
har ved at skrive bogen ”Historien om Vordingborg Trælasthandel A/S” givet os ’unge’
mulighed for indsigt i svunden
tid – og samtidig givet de ’gamle’ mulighed for tilbageblik og
opfriskning af, hvordan det var
i trælasten.
En ﬁn historie, der klart kan
anbefales.
Bogen kan erhverves i den
lokale Bog & Idé.

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

FORLAG · REKLAME · WEB

www.alufabrikken.dk
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Studietur aflyst
Som nævnt i formandens leder er det med stor beklagelse, at vi har
måttet aﬂyse årets studietur for byggemarkedselever
Blot seks tilmeldinger kunne
det blive til på en ellers faglig
og socialt indholdsrig tur, som
både skolerne og FUT lægger
tid og penge i.
Vi har svært ved at afkode
grunden til den manglende
tilmelding og vil gerne forbedre os, så vi får udsolgt
hver gang.
Så er du byggemarkedselev og ikke var tilmeldt turen, vil vi meget gerne høre
fra dig, hvorfor du ikke greb
chancen for socialt og fagligt samvær med andre fra
branchen.
Send en mail til
chl@fut.dk og fortæl os,
hvorfor du ikke var tilmeldt.

Tilmeld dig åre
ts studietur

Byggemarkeds
elever har nu
mulighed for
til Wuppertal
at tilmelde si
i Ruhr-distrik
g FUT’s studie
tet i Tyskland
tur
Hvis du er by
ggemarkedselev
og vil med
på FUT’s årl
ige
studietur, så
sæt allerede
nu
kr yds i kalende
ren
en fra tirsdag
den 10. septem
beerr til og med
fredag den 13.
sep
pte
tem
mb
beer.r.
I skrivende stu
nd er vi er at
få de sidste br
ikk
kker på plads,
men vi kan lov
e, at det bliver
et
spændende pro
gra
ram
m med både
fagligt og social
t indhold. De
t
foreløbige pro
graam
m præsenterer vi her på sid
en
n..

Foreløbigt prog

ram

Tirsdag den 10
. september
Torsdag den 12
11.19 Afhentni
. september
ng Sønderborg
08.00 Morgenm
busstation
ad
08.45 Afgang
11.45 Ankoms
Turen tilbydes
t til Mommark
som valgfag
10.00 Virksomh
og vil derfor væ
Handelskostsko
edsbesøg i
re en del af ele
le. Indvens eksamensbe
Wuppertal
kvartering og
vis.
frokost
12
12.30 Sammen
.00 Frokost
BEMÆRK: Tu
rystning, unren er kun
13.30 Afgang
for byggemar
dervisning opga
til Formel Eins
kedselever, og
ve
løs
der er begræn
Kartbahn Wupp
ning og præsen
set antal pladertal
tat
ion
14.00 Formel
ser.
17.30 Teambuil
Eins Kartbahn
ding og midWuppertal
dag
16.00 Afgang
mod Bremen
18.00 Indkvart
Onsdag den 11
ering på hotel
. september
19.00 Middag
04.00 Afgang
– aftenen på
fra Mommark
12.00 Ankoms
eg
en
hånd
t Knipex Wuppertal samt fro
kost
Fredag den 13
12.45 Fabriksru
. september
ndtur
07.15 Morgenm
16.00 Bus til ho
ad
tel
08.00 Afgang
17.00 Indkvart
fra hotellet
ering
11.00 Ankoms
19.00 Middag
t Outlet Neu– herefter aften
münster
på egen hånd
13.00 Afgang
mod Danmark
16.00 Ankoms
t Mommark
Vi får også tid til
Fo
rbehold for æn
at prøve kræfter
dringer. Når de
med Formel Ein
t endelige pro
rundsendes de
s Kartbahn Wu
gram foreligger
t til de tilmeld
ppertal.
te.

AFLYST

Vi bakker op

om FUErhvervsklub
T Erhvervsklu
Vi bakker op om FUT
b

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22
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FUT har brug for dig
– og du har brug for FUT...
Meld dig ind i FUT og få en lang række fordele og muligheder. Et medlemsskab af FUT
gør, at du ofte vil være et skridt foran andre trælast- eller byggemarkedsfolk, der ikke
er medlem af foreningen

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 arbejdsopgaver eller kontakt til
I Wuppertal f nye leverandører. De tre ord er:
men derimod
blev indviet af netværk, netværk, netværk.
moderniseret o
Vi arbejder hårdt i FUT på at
få arrangementer stablet på benene, der gør, at du kan møde
folk, der kan gavne dit professionelle virke.
Lige meget om du deltager i
et arrangement her i Danmark
raktiske eller tager med os til udlandet,
melding sen garanterer vi, at du vil møde
siness Colleg folk fra andre kæder, måske
rk, Karen Cla
nogen du er konkurrent med i
4, på mail
ys fulde navn hverdagen. Din horisont udvied tilmeldin
des konstant.
Meld dig ind i FUT alle500 kr.*
rede idag – send en mail til
fut@fut.dk

Fordele ved at være medlem af FUT
• Gratis for elever

• Et fagligt mødested for alle aldre

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

• Prisen er ca. 1,- kr. om dagen

• Skab kontakt til nye virksomheder
og kontaktpersoner

• Adgang til jobbasen på FUT.dk
• Gratis medlemsblad tre gange om
året

• Udvid og styrk dit netværk i FUT

• Årlig spændende og underholdende
generalforsamling som er gratis

• Mulighed for deltagelse i spændende ture i ind- og udland

• Elevture med spændende socialt og
fagligt indhold

• Faglige virksomhedsbesøg i udlandet og Danmark

• Fagprøvepriser og store kontante
præmier.

• Medlemsfordele i medlemsshoppen

Vi håber, vi har fanget din interesse – og har du spørgsmål,
er du velkommen til at tage fat i Bo Louring på 4025 5448,
kontakte et af vores andre bestyrelsesmedlemmer
eller Marianne Mouritzen i sekretariatet på 4580 7877.
Vi glæder os til at se dig i FUT!

v med

Ny i Erhvervsklubben

Som en naturlig del af Kebonys
vækst i Danmark har vi valgt at
blive en del af Erhvervsklubben
i FUT.
Efter at have været repræsenteret på det danske marked
i en årrække, hvor vi allerede
har haft et godt samarbejde

Nr. 3 · 2019

med de danske trælaster, ser vi
medlemskabet som en ekstra
mulighed for at tilbyde undervisning og produktkendskab til
de ansatte i trælasterne.
Det er vores klare overbevisning, at et tættere bånd mellem
os som materialeleverandør og

de ansatte i trælasterne kan
være vejen til at sikre den fælles
succes i årene fremover.

Mona Gøtske
Country Manager Danmark
Kebony Danmark A/S

Fordele ved at være
medlem af FUT
Erhvervsklub
• Medarrangør på medlemsog studieture
• Synlighed i branchen
• Være vært ved generalforsamlingen
• Mulighed for annoncering
i FUT bladet og på vores
sociale medier
...samt meget mere
Ring til Niels Jørgen LercheThomsen, tlf. 6170 7372
eller send ham en mail
njt@fut.dk, hvis din virksomhed også skal være medlem.
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Golfboldene rullede
i Holbæk

Den 19. august mødte 26 ’træmænd’ op til årets dyst i Trætræf på golfbanen
Glade golfere på Kirsebærholmen i Holbæk ved årets
Trætræf på golfbanen.

Af Christian Bisgaard og Ole
Svensson
26 mand mødte den 19. august
op på Kirsebærholmen i Holbæk til årets Trætræf på golfbanen, hvilket er meget ﬂot og
samme antal som sidste år.
Det var 7. gang, vi afholdt
træffet.
Det blev noget vådt, da der
kom ﬂere kraftige byger med
kraftig vind, og de ﬂeste blev
en del våde, men da det er
træfolk, så går man videre, og
det hele blev fuldført i bedste
stil.
Alle mødte op kl. 11.45 til
frokost og info. Kl. 17.45 var der
præmieoverrækkelse og kl. 18
blev der serveret kalveculotte
med tilbehør.

Årets vindere
Første pladsen indtog John
Friis, tidl. Stark Holbæk med 38
point.

18

- Bjarne Olsen, BP Vinduet, 30
point.
- Erik Krogh-Meyer, Faxe Tømmerhandel, 32 point.
- Erik Olsen, DLH, 22 point.

Nærmest flaget
Nærmest ﬂaget på hul 7 blev
Kim Stendahl, BMI Group med
14,5 meter.

På gensyn
På anden pladsen kom Erik
Krogh-Meyer fra Faxe Tømmerhandel med 32 point.
Torben Svendsen, tidl. Køge
Trælast endte på tredje pladsen
med 31 point.

Årets bedste hold
Årets bedste hold ﬁk ialt 111
point, som var fordelt på ﬂg. ﬁre
spillere:
- Ole Svensson, tidl. Bygma
Roskilde/Anco Træ, 27 point.

Trods vejret blev der udtrykt
stor tilfredshed med både maden og spillet.
Vi gentager det igen næste år.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag den 26. august
2020.
Vi glæder os til næste år.
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Brug FUT’s medlemsshop...
Vores medlemsshop bugner af lækre mærkevarer. I øjeblikket har du f.eks.
mulighed for at købe en rummelig cross-over taske, en magnetisk globus
eller en isterningsmaskine. Husk at du kan spare op til 70%

12

12

Spar op til

FUJI

12A

Borg & Bigum er en af Danmarks førende virksomheder
indenfor reklamegaveartikler
og gaveshops. Igennem FUT’s
samarbejde med Borg & Bigum
kan vi tilbyde vores medlemmer nogle at de nyeste og mest
attraktive varer på markedet
med op til 70 % i rabat på vejledende udsalgspris.
Der er noget for både mænd
og kvinder i alle aldre. Design,
indretning, hus, have, elektronik, travel, børn og meget mere.
Som FUT medlem har du
muligheden for at forkæle kæresten, konen, manden eller familien til nogle meget favorable
priser. Så husk at kigge forbi
medlemsshoppen, når du skal
shoppe.

13
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Gratis fragt
ved
køb over 50
0 kr.
Mangler din arbejdsplads en
ﬁrmagaveløsning eller reklameartikler, kan Borg & Bigum
levere nogle af markedets bedste løsninger. Så kontakt dem
endelig.
Rigtig god fornøjelse med
shoppen!

FUJI

13A

70 %
14

14

1

Sådan fungerer det
Gå ind på denne internetadresse:
http://fut.borgbigumshop.dk
Brugernavn: FUT-medlemsnummer (ﬁndes på bagsiden af dit
FUT-blad eller kan erhverves på fut@fut.dk)
Password: futfut
Vælg de produkter, du ønsker at købe.
Du taster selv navn og adresse, og din bestilling bliver sendt i
løbet af 1-2 hverdage.
Priserne er inkl. moms.
Du betaler med kreditkort til sidst i bestillingen ved at blive
sendt til et DIBS betalingsvindue.
Først når du har bekræftet betalingen, og du har fået en kvittering på skærmen + pr. mail, er din bestilling registreret.

Se mere på http://fut.borgbigumshop.dk
Nr. 3 · 2019
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Stortur til Sibirien
Bergsten Timber A/S, Bergsten Timber International A/S
og FUT arbejder i øjeblikket intensivt på at arrangere en
stortur til Sibirien i efteråret 2020. Turen vil være på 5-7
dage og indholdet vil både være fagligt og socialt.

Foto: Elena Elisseeva / Dreamstime.com

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

Vi glæder os til at kunne præsentere nærmere
i næste FUT blad!

