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FUT Erhvervsklub

Fra frø til øverste hylde:

Kalenderen fortæller, at sommeren er forbi, men i skrivende
stund skinner solen mere, end
den har gjort det meste af sommeren.
Jeg tror ikke, jeg tager helt
fejl, hvis jeg siger, at alle i branchen har haft mere brug for
sommerferien end nogensinde.
Travlheden er stadig høj, og de
mange globale udfordringer
på baggrund af corona sætter
nogle heftige spor i vores branche.
Byggeriet boomer, manglen
på varer er stadig tydelig, og
prisstigninger skaber stadig
ekstra arbejde og udgifter for
mange. Processerne er blevet
forlænget, og usikkerheden skaber ekstra udfordringer. Derfor

havde vi alle samme brug for et
pusterum. Vi skulle have ladet
batterierne op, så vi igen var
klar til efteråret, som banker
på døren og ikke umiddelbart
tyder på at blive stille og rolig.
Med efterårets kommen er
FUT aktivitetskalender igen
fyldt op med spændende arrangementer. Vi har ﬂere
eventaftener på programmet. I
samarbejde med DB afholder vi
i skrivende stund ﬂere arrangementer om svind i branchen, og
i oktober tilbyder vi aftenmøder omkring den svære samtale. Begge emner, som vi alle kan
relatere til i vores hverdag.
Ude i trælasterne ved jeg, der
er øget fokus på at få mindsket
den store mængde svind, der

ﬁnder sted. Derfor håber jeg på
mange deltagere, der kan tage
noget med hjem til ﬁrmaet herfra.
Alle foredragene bliver afholdt hos spændende virksomheder, som alle har været
så gæstfrie at invitere jer forbi,
så I både kan se deres virksomhed samt få spændende viden
med jer hjem. I kan læse meget
mere om vores eventaftener på
vores hjemmeside www.fut.dk.
Tidligere har det været svært
for os at få tilmeldinger til disse
arrangementer. Vi ved, at I har
travlt, derfor gør vi det så nemt
som overhovedet muligt ved
at arrangere aftenerne spredt
rundt i landet, så der skulle
være en god mulighed for jer at
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deltage.
Som I kender det, så betyder
efteråret også, at vi nærmer os
den kommende generalforsamling. Det bliver fantastisk igen
at kunne afholde generalforsamlingen, som vi kender den
til trods for, at vi havde en god
virtuel udgave sidste år.
Generalforsamlingen bliver
i år afholdt hos Sundolitt i Billund. Det bliver en spændende
dag, hvor vi endnu engang skal
uddele dette års fagprøvepriser samt lærepladsprisen, som
sidste år gik til Bygma Rønne.
Der bliver tid til både faglighed,
men især til det sociale, som vi
har manglet.
Efter ønske fra tidligere fagprøvenominerede og faglærer
er der i år en lille ændring i
vores to kategorier til fagprøvepriserne. Derfor hedder de
kommende kategorier følgende: Handel, Trælast og Værktøj

samt Detail og Byggemarked.
Det er gjort, fordi de to kategoriers opgaver har samme teoretiske baggrund for opgaven.
Og nærmere er opdelt i B2B og
B2C markeder.
På generalforsamlingen vil
der i år være stor udskiftning
i bestyrelsen. Fire bestyrelsesmedlemmer takker af og nye
ansigter kommer til.
For mit vedkommende har

tiden i FUTs bestyrelse nået sin
ende. Jeg takker af for 6 gode år,
som har givet mig så mange bekendtskaber og et stort netværk
i branchen, som jeg er sikker
på, er FUTs fortjeneste.
For 5 år siden holdt vi et brag
af en fest på nationalmuseet i
København. Vi var over 100
deltagere, hvor vi fejrede FUTs
65 års jubilæum.
Nu er det tid igen. FUT er
blevet en ældre sag, som i år
fylder 70, og hvilken anledning
til at holde endnu et brag af en
fest. Den vil vi naturligvis gerne
fejre sammen med alle medlemmer, erhvervsmedlemmer
og samarbejdspartnere. Det bliver en fantastisk aften på Kellers Park i Vejle. Der vil være
mad, drikke, underholdning og
taler, samtidig vil vi uddele en
helt særlig pris. Det er gratis at
deltage for alle medlemmer af
FUT. I bladet kan du læse me-

get mere om vores storslåede
fest, hvor jeg selvfølgelig håber
at se jer!
Jeg vil slutte af med at opfordre så mange som muligt at
benytte sig af de mange arrangementer, som FUT har udarbejdet til alle medlemmer. Det
er nødvendigt, vi oplever opbakning for at kunne fortsætte
og især give indhold til jeres
medlemskab.
Coronaen har skabt en større afstand imellem alle i branchen, og derfor er der ingen
undskyldning, når vi nu endelig
igen kan mødes.
Jeg ser frem til at se jer alle
hen over efteråret.

Michelle Olsen
Formand

En verden af træ

Frøslev er en af Danmarks største leverandører af træ til
facadeløsninger, terrasser og synligt træ i byggeriet. Vi er
eksperter og videnspartnere inden for holdbarhed af træ
og bæredygtig træbehandling.
Læs mere på frøslev.dk
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FUT Generalforsamling 2021
og 70 års jubilæumsfest
Hør foredraget af TV2’s udenrigskorrespondent, Rasmus Tantholdt, på FUT
Generalforsamling hos Sundolitt. Kridt derefter danseskoene og deltag i
FUTs 70 års jubilæumsfest på Comwell Kellers Park
– alt sammen lørdag den 6. november 2021
Efter et år hvor alt var vendt på
hovedet og deltagende på generalforsamlingen hjemmefra,
bag jeres skærme, uden mulighed for at snakke, netværke og
socialisere, som I er vant til på
vores årlige generalforsamling,
er vi glade for at kunne invitere
jer alle sammen til at mødes på
vanlig vis.
Turen går i år til Billund,
hvor vi på Sundolitts matrikel
omdanner produktionshallen
til nogle fantastiske rammer for
vores årlige generalforsamling.
FUT og Sundolitt ser frem til
at afholde vores traditionsrige
generalforsamling under normale omstændigheder endnu
engang.
Foruden selve generalforsamlingen skal vi uddele fagprøvepriser og lærepladsprisen.
Der bliver som altid serveret
både vådt og tørt af ﬂere om-

gange, og der bliver masser af
tid til at nyde samværet med
hinanden igen. Ud over førnævnte skal vi lidt dybere ind i
Sundolitt og høre omkring dem
og fremtiden.
Vi forsøger altid at bringe jer
en spændende gæstetaler på
dagen, og i år bliver ingen undtagelse. Vi er sikre på, det bliver
meget interessant, når Rasmus
Tantholdt kommer og holder
foredrag om sin journalistiske
karriere. Rasmus Tantholdt har
i næsten 2 årtier været korrespondent i konﬂiktområder og
især i Mellemøsten. Vi glæder
os vanvittig meget!

Jubilæumsfest
Normalt slutter dagen med,
at vi planter blodbøgen og går
hver til sit, men kunne det passe bedre, at vi må samles igen,
og at FUT så har 70 års jubilæ-

FUT Generalforsamling 2021 afholdes hos Sundolitt i Billund.

um oveni?! – Nej – og det skal
fejres!
Vi inviterer jer alle sammen
til en festlig aften, hvor vi har
sørget for både mad, drikke,
underholdning og musik – du
skal blot tilmelde dig og møde
op med godt humør, dit stiveste
puds og kridtede dansesko.
Vi har samtidig været så heldige at få en af de oprindelige
stiftere til at komme og holde et

kort oplæg omkring FUTs stiftelse for nu 70 år siden. Knud
Bagger var manden, der indkaldte til første møde og skrev
vedtægterne. Det er vi stolte
over at kunne præsentere til
jer.
Vi har lavet en meget favorabel aftale med Comwell Kellers
Park omkring leje af hotelværelser. Overnatning er for egen
regning.

DAGSORDEN

PROGRAM - Generalforsamling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Valg af dirigent
Formandsberetning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af budget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisorer
Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 29.
oktober 2021 på mail mio@fut.dk

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 Sundolitt
Generalforsamling
Frokost
Præsentation af de nominerede til årets fagprøvepris; Handel, Trælast og Værktøj
Gæstetaler: Rasmus Tantholdt
Præsentation af de nominerede til årets fagprøvepris; Detail og Byggemarked
Kaffe
Uddeling af lærepladsprisen
Uddeling af fagprøvepriser, fotografering
m.m.
Afslutning og plantning af blodbøgetræet

Derefter afgang til Comwell Kellers Park – Jubilæumsfest

Med forbehold for ændringer.

4

Nr. 3 · 2021

Om Rasmus
Tantholdt

Årets gæstetaler:

Rasmus Tantholdt,
TV2’s udenrigskorrespondent
Hør Rasmus Tantholdt fortælle om sit liv bag kameraet
på godt og ondt
Hør om de etiske og moralske dilemmaer og om risikoen ved
at arbejde i lande ramt af krig eller naturkatastrofer. Om de
alvorlige historier, men også om de mange pudsige episoder,
der opstår på rejserne rundt i verden.
Forvent et foredrag med alvor og humor – et foredrag der
altid er brandaktuelt.

PROGRAM - 70 års jubilæumsfest
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 22.00
Kl. 02.00

Velkomstdrinks
Middag
Baren og dansegulvet åbner
Godnat og tak for denne gang

Der vil være ﬂere indslag og overraskelser i løbet af aftenen.
Hele aftenen byder på musik, dans og hygge.

Rasmus Tantholdt (f. 1973)
har siden 2003 været international korrespondent
i diverse konﬂikt-, krigs- og
katastrofeområder og har
bl.a. dækket krigene i Irak,
Afghanistan, Syrien og det
arabiske forår.
Selv føler Rasmus, at han
har oplevet, hvad andre oplever på tre-ﬁre liv.
Rasmus blev uddannet
på Danmarks Journalisthøjskole i juni 2000. Han begyndte på TV2 Nyhedernes
indlandsredaktion i juni
2000 og på udlandsredaktionen fra 2003.
Rasmus har modtaget
adskillige priser for sit journalistiske arbejde og talent.
Kilde: www.tantholdt.com

PRAKTISK INFORMATION
Adresse – Generalforsamling
Sundolitt A/S
Krog Skolevej 3
7190 Billund
Adresse – Jubilæumsfest
Comwell Kellers Park
H.O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop
Tilmelding
Tilmeld dig til både generalforsamling og jubilæumsfest på
fut@fut.dk. Seneste tilmelding er 25. oktober 2021.
Overnatning – bemærk: egen betaling
Hotelværelser til specialpris er først til mølle.
Enkelt værelse: 800 kr. / Dobbeltværelse: 1000 kr.
Bemærk: begrænset antal værelser til specialpris, så slå til nu.
Send en mail til hotel.kellerspark@comwell.com.
For rabat: oplys ﬂg. kode i emnefeltet: FUT – 6/11-2021
Bemærk
Ønsker du en ledsager, som ikke er medlem af FUT, med til
jubilæumsfesten er prisen 799 kr. for hele aftenen.
No show fee: 1000 kr.

FUTs 70 års jubilæumsfest holdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
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FUT Fagprøvepris 2021
Ved FUT Generalforsamling den 6. november bliver det afsløret, hvem der løber med
de seks fagprøvepriser 2021. Se her hvem der er nomineret
I år er det 21. gang, at vi uddeler
denne pris for detail- og handelselever fra vores branche.
I år er der en lille ændring i
vores to kategorier til fagprøvepriserne. Nu er kategorierne:
Handel, Trælast og Værktøj
samt Detail og Byggemarked.
Vi har ændret kategorierne
efter ønske fra tidligere fagprøvenominerede og faglærerne.
Baggrunden for ændringen er,
at de to kategoriers opgaver har
samme teoretiske baggrund og
nærmere er opdelt i B2B og
B2C markeder.
Det er de to fagskoler, Handelsfagskolen Odder og Business College Syd, der hver indstiller eleverne. 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
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).
Det glæder os i FUT bestyrelsen, at vi kan hylde vores
skarpe elever i branchen og belønne deres gode arbejde med
denne pris.

Nominerede fra Handelsfagskolen Odder
Handel, Trælast og Værktøj
Katrine Rosted Kristensen

STARK Silkeborg

”Nye kundesegmenter til tøjafdelingen”

Kristoffer Løkke Kristensen

STARK Skejby

”Hvordan gøres inaktive SMV kunder
– aktive!”

Simon Schack Serup-Kinnari

XL-Byg Brejnholt Horsens

”Sådan stjæler du dine konkurrenters kunder”

Detail og Byggemarked
Morten Stefansen

XL-Byg Tømmergaarden Hurup ”Den perfekte græsplæne”

Nominerede fra Business College Syd, Mommark
Handel, Trælast og Værktøj
Nikolai Rath

Bygma Agerbæk

”Døde varer i Bygma Agerbæk”

Lonnie Kastberg Andersen

Bygma Rønne

”Lagerstyring på Galgetræ”

Line Østerlid Buch

Bygma Haslev

”Bygma Tøjshop”

Bauhaus Tilst

”Hvordan opnår jeg potentiale i elektroniske
låse?”

Kathrine Gejl Kristiansen

Bauhaus Herning

”Salgsoptimering: Hvordan sælger jeg den
bedste pensel til kundens opgave?”

Medina Blazevic

Davidsen Fredericia

”Salg ved maling via Click & Collect”

Detail og Byggemarked
Julie Schmidt Bjerregaard
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Årets bedste
læreplads
På generalforsamlingen skal
vi for tredje gang kåre årets
bedste læreplads.
De tidligere vindere er Stark
Odense efter indstilling af
Kirstine Vestergaard og Bygma Rønne efter indstilling
fra Lonnie Kastberg Andersen.
Vi glæder os til at afsløre vinderen af FUT Lærepladspris
2021 den 6. november.
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HVEM ER VI
Sønderby Træindustri er beliggende mellem Horsens, Vejle og Juelsminde
i Østjylland. Men vi leverer selvfølgelig i hele Danmark.
Firmaet har mere end 20 års erfaring i forbearbejdelse af træ.
Vi laver lige fra lønarbejde til tilbudsarbejde.
Afkortning af hele pakker træ kan vi også.
Vi varetager både små og store opgaver.

UNDERLEVERANDØR TIL TRÆLASTER OG TRÆINDUSTRI
Vi har lager med gran fra gode svenske og finske savværker. Vi er leverandør
i et stort program i høvlede og kløvede granprofiler til træbeklædning.
Sønderby Træindustri kløver på båndsav.
Ved fremstilling af træbeklædningen kløves træet, høvles i forskellige profiler.
Træbeklædningen kan leveres med ru eller høvlet front.
Træbeklædning kan leveres med påført træbeskyttelse i farver efter ønske,
enten som grundbehandling eller med et eller to lag afsluttende malerbehandling.

Gludvej 38, Sønderby - 7130 Juelsminde
Tlf. 75 68 38 88 - Email info@soenderbytrae.dk

Den faglige stolthed

FUT præsenterer nyt erhvervsnetværk
Så er det en realitet, at FUT Erhvervsklub opretter et erhvervsnetværk.
Efter længere tids forberedelse blev FUT Erhvervsnetværk stiftet på et
møde den 5. oktober hos Rheinzink i Brabrand
Af Bo Louring, FUT
Formålet og visionen med netværket er at skabe dialog, etablere kontakter og venskaber,
dele og tilegne viden, diskutere
aktuelle problemstillinger og
ikke mindst at skabe et stærkt
brancherelateret netværk på
kryds og tværs af leverandørerne og tømmerhandlerne i byggebranchen.
Vi har talt med mange leverandører og tømmerhandlere om, at vores byggebranche
mangler et erhvervsnetværk. Vi
er overbeviste om, at det fysiske
netværksmøde spiller en stor
rolle i vores travle hverdag.
De fysiske møder ser vi dagligt i stor stil, når branchens leverandører besøger og servicerer de danske tømmerhandlere.
Derfor tilbyder vi nu alle i vores

erhvervsklub at blive medlem
af FUT Erhvervsnetværk.
De fem repræsentanter og
tovholdere - Per Rasmussen fra
Rheinzink og René Krogsgaard
Rønne fra KRUNIKA samt
Niels Jørgen Lerche-Thomsen,
Jesper Haslund og Bo Louring
fra FUT - er glade for, at bran-

chen nu igen kan mødes og
dermed få etableret FUT Erhvervsnetværk og på den måde
udvikle vores allerede velfungerende erhvervsklub i FUT.
FUT Erhvervsnetværk bliver 4-6 netværksmøder hvert
år ved forskellige leverandører
eller andre institutioner i bran-

chen. Der vil naturligvis være
en fast agenda med relevante
eksterne indlæg, forskellige
cases, drøftelse af problemstillinger, nyheder, sociale arrangementer, virksomhedspræsentationer og der er naturligvis
taletid til alle.

Nye medlemmer i FUT Erhvervsklub
Vi glæder os til at deltage i
FUTs arrangementer og være
en del af netværket omkring
FUT.
Trælastfolk er altid velkommen til at besøge vores virksomhed efter aftale, så man
kan få et indtryk af, hvad vi
laver.

Ligeledes håber vi, at FUTs
elev-tur på et tidspunkt kan gå
forbi vores Træindustri.
Herluf Johansen, direktør
og
Knud Skou, bestyrelsesformand

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

Hos Frøslev støtter vi FUT for
det fortsat gode arbejde, der
bliver lagt i at give branchens
talenter og erfarne deltagere et
forum for både et socialt netværk, erfaringsudvekslinger og
fortsat tilegnelse af viden.
For det er helt essentielt,
at viden om materialer bliver
kommunikeret rigtigt i første
led, og vi vil til enhver tid gøre
det, vi kan for at bidrage med
det, vores verden handler om;
Træet.

Vi lever og ånder for træbyggeriet og fremstiller innovative
og bæredygtige løsninger med
stor respekt for træets mange
kvaliteter. Frøslev er en af Danmarks største leverandører af
træ til facadeløsninger, terrasser og synligt træ i byggeriet. Vi
er eksperter og videnspartnere
inden for holdbarhed af træ og
bæredygtig træbehandling.

Kontakt Niels Jørgen på njt@fut.dk for medlemsskab
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Få styr på talenterne
Vi hjælper med:
- at ﬁnde og rekruttere det rigtige talent
- at udvikle det talent du allerede har ansat
- at udvikle ledere til at passe på talenterne
Kort sagt, at matche talentet til jobbet
Værd at vide om JEMAC...
Vi har siden 2012 hjulpet ledere og sælgere med,
at skabe de forandringer der skal til, så de når deres mål.
Det gør vi ved, at rekruttere, fastholde og træne
de rigtige talenter - i de rigtige job.
Vores speciale er private mellemstore virksomheder
inden for byggebranchen og industrien, samt det offentlige.

Ring nu på 2128 3409
hvis talentet skal matche jobbet
MED VENLIG HILSEN

Jesper Dalhus

JEMAC ApS | Virkensbjerget 64 | DK-5250 Odense SV | www.jemac.dk

FÆRDIGMALET
TRÆBEKLÆDNING
DŝůũƆďĞǀŝĚƐƚĂůƚĞƌŶĂƟǀƟů
ƚƌǇŬͲΘƐƵƉĞƌŬƌŝƟƐŬŝŵ
ƚƌǇŬͲΘƐƵƉĞƌŬƌŝƟƐŬŝŵƉƌčŐŶĞƌĞƚƚƌč

9 Kvaliteten
Kv
er højere end prisen
9 Malingskvaliteten
er branchens
Ma
ŇŽƩĞƐƚĞŽŐŬƌĂŌŝŐƐƚĞ
ŇŽ
&Z/'D>dͲƐƉĂƌƟĚŽŐƉĞŶŐĞ
9 &
DŝůũƆŬŽƌƌĞŬƚŶĂƚƵƌƉƌŽĚƵŬƚ
9 Dŝ
9 CO2 ŶĞƵƚƌĂůƚŝĨŽƌŚŽůĚƟů
ĐĞ
ĐĞŵĞŶƚďĂƐĞƌĞĚĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ
DĂ
9 DĂůŝŶŐĞŶƐŚŽůĚďĂƌŚĞĚ͕ŽƉƟůϭϬĊƌΎ
Hø kvalitet med minimal
9 Høj
ƐƉŝůĚͬĨƌĂƐŽƌƚĞƌŝŶŐ
ƐƉ
9 ^ƉĞĐŝĂůƉƌŽĮůĞƌŽŐĨĂƌǀĞƌƵĚĨƆƌĞƐ
^Ɖ

SCAN MIG!
Direkte link
ƟůǀŽƌĞƐǁĞďƐŝƚĞ
ǁǁǁ͘ŬũĞůůĞƌƵƉͲĂƐ͘ĚŬ

ƚůĨ͗͘нϰϱϴϲϴϴϯϯϰϰ

ƐĂůŐΛŬũĞůůĞƌƵƉͲĂƐ͘ĚŬ

ǁǁǁ͘ŬũĞůůĞƌƵƉͲĂƐ͘ĚŬ

StoneWood er fuldstændig giftfri, holdbart træ, baseret på
naturlig fossileseringsproces på baggrund af denne behandling,
er StoneWood ekstrem holdbar, også som B-s1, d0. Når at
ǡ¤¤ƪǤ
Det kræver ingen behandling af olie, så det er praktisk talt
vedligeholdelsesfrit. Vi bruger nordisk, special sorteret fyr og
gran råvarer til dette produkt.

på en smuk sommerdag kan du gå barfodet og nyde den glatte
ƪǤÞǡ
Þ¤ÞǤ
 ǡ
hele året rundt og ikke kun i sommerperioden. cellerne i træet
er fyldt med beskyttende silikater, så træet er beskyttet imod
Ǥ¤Þ
Ǩ¤Ǧ͙ǡ͘Ȃ
Ǥ

Vi har udviklet denne fossileseringsproces således vi kan
tilbyde 10 års garanti mod råd og svamp. I processen, bruger vi
hovedsageligt sand og andre ikke giftfri naturbaseret materialer,
så som frugtsyre. Anvend derfor StoneWood som et smukt,
Þ§§
facadebeklædninger. StoneWood kan med fordel benyttes ved
projekter der kræver yderst vejrbestandige materialer!

ƚůĨ͗͘нϰϱϴϲϴϴϯϯϰϰ

ƐĂůŐΛŬũĞůůĞƌƵƉͲĂƐ͘ĚŬ

ǁǁǁ͘ŬũĞůůĞƌƵƉͲĂƐ͘ĚŬ

Fra frø til øverste hylde

En gang trælastmand
– altid trælastmand
12
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Af Lars Bennetzen
Det hele startede ved et tilfælde, intet sted stod det i kortene,
at Jens Erling Riise skulle ende
som trælastdirektør hos STARK
Kalundborg.
- Jeg var lige blevet færdig
med 9. klasse og sprunget op
på min 3 gears Puk. Nu skulle
livet leves, og jeg anede ikke,
hvad jeg nu skulle. Min far kørte med stykgods til de handlende i byen, så der var intet, der
tydede på, at jeg skulle ende i
en trælasthandel, fortæller Jens
Erling Riise.
Men da hans far kom hjem
og fortalte, at de manglede en
lærling på den lokale trælast i
Kalundborg, blev de enige om
at køre ned og snakke med
direktøren om, hvad det lige
handlede om.
- Jeg anede ikke, hvad de
lavede på en trælast, og det
gjorde min far heller ikke. Men
efter en snak med direktøren,
så blev vi enige om, at jeg skulle starte som lærling med det
samme, siger Jens Erling.
Datoen var d. 15. juli 1971,
men Jens Erling husker, at direktøren mente, at han godt
lige kunne holde 14 dages ferie,
inden han skulle starte, så hans
lærlingetid først startede d. 1.
august.
I dag er Jens Erling Riise så
trælastdirektør hos STARK Kalundborg, og selvom virksomheden er blevet købt og har
skiftet navn, så er det stadig
samme virksomhed, som han
startede i for 50 år siden.
Der var dog stadig intet, der
tydede på, at trælasthandelen
var noget for Jens Erling Riise.
- De første 14 dage gik jeg
rundt i lange khaki-farvede
kitler og lugede ukrudt. Så jeg
endte med at sige til min far,
at det ikke rigtigt var noget for
mig. Det rørte ham nu ikke det
store – jeg ﬁk beskeden ‘hæng
nu i knægt’, hvilket jeg så gjorde, og jeg er der endnu, mindes
Jens Erling.

Tiderne har ændret sig
Der er dog løbet rigtig meget
vand i åen siden 1971, og lærlingeuddannelsen har ændret
sig rigtig meget, siden Jens Er-
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Jens Erling Riise startede i lære i den lokale trælast i Kalundborg den 1. august 1971 og har ingen planer om at stoppe
som trælastdirektør i STARK Kalundborg.

ling startede.
- I dag har man to års uddannelse, inden man kommer
i lære, men den gang var jeg i
lære i tre år og skulle gå på handelsskole i arbejdstiden i løbet
af de tre år. Nogle gange mødte
jeg kl. 7 på job og kørte så over
i skolen kl. 8, for så at komme
tilbage på job kl. 14. Begge dele
skulle jo passes, siger Jens Erling.
Andre ting har også ændret
sig markant, ikke mindst de
ting man lærer og laver på en
trælast.
- I starten blev man på pladsen og satte varer på plads, og
vi skulle lære om de forskellige materialer ved at snakke
med de andre medarbejdere
på pladsen. Vi skulle også lære
at sortere træ i ﬂere forskellige
kvaliteter, husker Jens Erling.
Den gang var det nemlig helt
almindeligt, at håndværkerne
kom ind på trælasten og bad
om 1. sorteringstræ, hvis de
skulle fremstille møbler på deres værksted, eller måske 4. sorteringstræ, hvis det var mindre
kritiske opgaver, håndværkeren
skulle udføre.
- I dag står vi ikke og sorterer
træ, heller ikke vores lærlinge.
I dag bliver træ købt, som det
er, og der er heller ikke så mange, der har et værksted, hvor de

fremstiller møbler, døre og vinduer længere, siger Jens Erling,
der absolut ikke savner den del
af jobbet.
I 1974 blev Jens Erling Riise
så færdig som læring, men blev
i trælasthandlen de næste to
år, inden han blev indkaldt til
soldat. Efter værnepligten ville
han så ud at opleve noget andet, men det stod ikke i stjernerne for ham.
- I november, under min
værnepligt, blev jeg ringet op af

direktøren, han ville godt have
mig tilbage. Jeg havde ikke rigtigt tænkt over det, så jeg valgte
at vende tilbage til trælasten
igen. Men jeg ville dog lige have
14 dages ferie, inden jeg skulle i
gang, siger Jens Erling.

Trælasten ændrede sig
Som tiden gik, ændrede trælasten sig også. Oprindeligt var
den udelukkende en trælast og
Fortsættes næste side

- Jeg har altid tænkt på mig selv som trælastmand, lige meget hvor meget
byggemarked vi blev, fortæller Jens Erling Riise, trælastdirektør i STARK
Kalundborg.
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I fritiden slapper Jens Erling Riise
bl.a. af på hans nedlagte landsted.

Fortsat fra side 13
ikke det, vi i dag kender som
et byggemarked. Der blev ikke
solgt maling, ﬂiser og vvs-materialer, eller for den sags skyld
søm og skruer.
- I 1973 ﬂyttede vi og ﬁk et
200 m2 byggemarked, hvor vi
så ﬁk maling, vvs-materialer,
ﬂiser og klinker. Det skulle vi
nu sælge og vi skulle til at lære
at blande og sælge maling – det
krævede kurser, og dem tog jeg
naturligvis, fortæller Jens Erling.
Oprindeligt var det et ganske
lille byggemarked, men lige så
langsomt så udvidede det sig
ved knopskydning, og der kom
ﬂere og ﬂere varer ind på trælasten.
- Men jeg har altid tænkt
på mig selv som trælastmand,
lige meget hvor meget byggemarked vi blev, også selvom jeg
kom tilbage som trælastsælger.
Der var en klog mand, der en
gang sagde, at jeg altid skulle
sige, at jeg var ‘trælastmand’, så
det har jeg gjort lige siden, siger
Jens Erling.
Der var også andre ting, der
ændrede sig. For i 1988 ﬁk direktøren i Kalundborg trælasthandel en hjerneblødning, og
forretningen blev solgt. Den
tilbageværende direktør stod
og manglede en god mand, og
Jens Erling blev forfremmet til
salgschef.
Senere gik den tilbageværende direktør så på halv tid, og
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Jens Erling blev underdirektør.
- I 2000 blev jeg så direktør,
og den stilling har jeg haft lige
siden, fortæller Jens Erling.
Stillingen som direktør havde han derfor også, da trælasthandlen blev en del af
STARK-kæden i 2004, men titlen ændrede sig en anelse, og i
STARK-regi er Jens Erling Riise
så trælastdirektør.
At blive en del af en stor
kæde betød dog ikke, at Jens
Erling ﬁk mindre ansvar, tværtimod.
- Jeg ﬁk at vide, at det var
min forretning, mit lager, mine
biler – mit ansvar. Det var som
om jeg ﬁk en matrikel, jeg var
ansvarlig for, husker Jens Erling.
Samtidig skete der andre
ting, da forretningen blev til en
STARK-forretning. Hele debitormassen blev nulstillet, så for
Jens Erling var det som at starte
en helt ny forretning.
- Vi havde ingen lig i lasten,
der var ingen, der skyldte os noget, og vores varelager var trimmet. Det var en rigtig god måde
at starte på, siger Jens Erling.

Vigtigt at holde
sig ajour
For Jens Erling betød sammenlægningen dog også mere arbejde, for der kom ﬂere administrative opgaver ind, som skulle
håndteres dagligt.
- F.eks. er vores bogholderi centraliseret, og selvom det
er en god ting, så betyder det
også, at der kommer langt ﬂere

administrative opgaver. Jeg er
nødt til sikre, at alle deres opgaver bliver formidlet videre, og
det koster naturligvis tid, forklarer Jens Erling Riise.
Med tiden har andre ting
også ændret sig, der er blandt
andet kommet it ind i butikken,
noget som ikke eksisterede, da
Jens Erling startede tilbage i
1971.
- Jeg har været nødt til at
sætte mig ind i brugen af computere, men det har kun været
spændende, siger Jens Erling
der også har taget en merkonom-uddannelse i markedsføring for at følge med.
Han betragter det som essentielt at følge med, også selvom
mange i en alder af 66 nok ville
mene, at det var ok at trappe
lidt ned.
- Det er rart at lære noget,
og jeg kan godt lide at komme
på skolebænken ind i mellem,
smiler Jens Erling.
Selvom meget af tiden går på
at få STARK Kalundborg til at
køre glat, så er der stadig plads
til at passe på sig selv.

I fritiden spiller Jens Erling
Riise golf, og om vinteren er
det motionscentret, der trækker. Gymnastik bliver der også
tid til, for kroppen skal holdes
ved lige.
- Det er vigtigt, at maven bliver holdt nogenlunde på plads
– der er ikke plads til en direktørmave, siger Jens Erling.
Det bliver dog også til et
par ture på havetraktoren, når
græsset skal slås på landstedet.
- Det er vigtigt at give sig tid
til at passe den slags også. Fritiden skal også passes.
Gennem de sidste 16 år har
Jens Erling Riise været gift med
Karin, og et par gange om året
går turen sydpå, når ferien
bliver holdt i Dubai, Bali eller
Thailand.
- Når vi er på ferie, så vil vi
gerne opleve noget, og sol og
varme er altså dejlig, slutter
Jens Erling, der ingen planer
har om at stoppe som trælastdirektør i STARK Kalundborg.
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Brandlemme
Gulvlemme
Taglemme
Inspektionslemme
&'ORIWSURÀOHU
T24 T-skinner
Loftsystemer

- Vi kombinerer den rette løsning til dig

www.loftlys.dk
info@loftlys.dk


Værkstedsgården 9 st.tv.
- 2620 Albertslund
6080 2973

Det vindende hold med 114 stb
point ses her fra venstre: Erik Ravn,
Nordkystens Tømmerhandel, Niels
Bock-Pedersen, Timber Team A/S,
Kim Stendahl, BMI Danmark A/S
og Henrik Jespersen, JA Måløv.

Trætræf på golfbanen
Vejret viste sig fra sin bedste side mandag den 23. august, da der
var trætræf på golfbanen på Kirsebærholmen i Holbæk
Både vejret og humøret var
højt, da 18 trægolfere mødtes
kl. 11.45 til frokost på Kirsebærholmen i Holbæk.
Første hold teede ud kl. 12.30
og den aktive del af arrangementet sluttede kl. 17.30 med
præmieuddeling.
Efter præmieuddelingen blev
årets aftensmenu – perlehøne
med hvidvinsﬂødesauce – serveret i klubbens restaurant.

Erik Ravn,
Nordkystens Tømmerhandel
Niels Bock-Pedersen,
Timber Team A/S
Kim Stendahl,
BMI Danmark A/S
Henrik Jespersen, JA Måløv

Flest stb point
Jonathan Bisgaard,
STARK Hørsholm/Helsingør,
36 point
Torben Svendsen,
tidl. Køge Trælast, 33 point
Niels Bock-Pedersen,
Timber Team A/S, 32 point

Nærmest flaget
hul 7
Jonathan Bisgaard fra Stark Hørsholm/Helsingør (th) vandt med flest stb
point: 36 point.

Allen Ginger, tidligere Icopal (th), kom nærmest flaget ved hul 7 med 4,04
meter.
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Det vindende hold
med 114 stb point

Allen Ginger, tidl. Icopal
med 4,04 meter

Torben Svendsen, tidligere Køge Trælast (tv) fik 33 stb point.
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Vi bakker op om FUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

SOLIDE FORBINDELSER

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

A/S Rold Skov Savværk

– PÅ DIN SIDE!

Her kunne
DIT
logo være..!

www.hjalmarwennerth.dk

Her kunne
DIT
logo være..!
A. RINDOM A/S
Leverandør til byggebranchen

Grund lagt 1886
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Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...
Få mere information hos Niels Jørgen Lerche-Thomsen, tlf. 6170 7372

Her kunne
DIT
logo være..!

TEGL

STENSIKKER KVALITET

FORLAG · REKLAME · WEB
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Kom med til
vores arrangementer
Danmark er åbnet op igen og vi har en masse spændende
arrangementer på programmet i løbet af efteråret
– meld dig til nu!

Lørdag den 6. november holder vi generalforsamling og efterfølgende den helt store jubilæumsfest.
Det bliver som altid en hyggelig dag med prisoverrækkelser,
indlæg, netværk og socialt samvær, når FUT Generalforsamling afholdes. Årets vært er Sundolitt i Billund.
Efter generalforsamlingen inviterer FUT til 70 års jubilæumsfest på Comwell Kellers Park i Vejle. Vi sørger for mad og
drikke samt underholdning hele aftenen – du skal kun medbringe godt humør og dansesko.
Tilmeld dig nu på fut@fut.dk – både til generalforsamling
og jubilæumsfest.
Du vil ikke gå glip af denne fest!
Hotelværelser på Comwell Kellers Park til favorable priser kan
bookes på mail: hotel.kellerspark@comwell.com
For rabat: oplys ﬂg. kode i emnefeltet: fut – 6/11-2021
Bemærk at overnatning er for egen regning.

Fyraftensmøder om ”Den svære samtale”
FUT inviterer til endnu en spændende eventaften, hvor der
både er mulighed for at udvikle sig, netværke og få nogle hyggelige timer med andre fra branchen.
Vi glæder os til, at Kim Babbel skal lede os igennem en aften
omkring kommunikationens aspekter.
Mødet afholdes hos Metabo Danmark, Helgeshøj Allé 12,
2630 Taastrup, torsdag den 11. november og starter kl. 18
og er gratis for FUT-medlemmer.
Læs mere om mødet på www.fut.dk/events
Tilmelding så hurtigt som muligt til Bo på – blo@fut.dk

Byggeri’22
MESSE C - FREDERICIA

1. - 4. MARTS 2022

... og så er vi selvfølgelig også tilstede ved Byggeri’22.
Messen afholdes i Messe C i Fredericia i dagene 1.-4. marts
2022 – kig forbi og få en snak!

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

Generalforsamling og 70 års jubilæumsfest

