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Indhold

Krigen raser i Ukraine, valget 
i Danmark er forude, priserne 
stryger op og ned, og træpiller-
ne er blevet så dyre, at de næ-
sten sælges stykvis.

Vi kigger ind i et lidt for 
spændende efterår og vinter 
og har allerede set de første 
opsigelser i branchen. Vi kom-
mer fra fl ere års rødglødende 
travlhed, hvor næsten alt kun-
ne sælges.  Vigtigst var at have 
varen tilgængelig, hvorimod 
prisen var mindre vigtig. Det 
var der nogle, der måske ud-
nyttede, men der kommer altid 

Er en kold tid på vej 
til byggebranchen?

en dagligdag efter en sådan pe-
riode, og det skal vi alle huske.

Vi har en generalforsamling i 
VELUX i Hørsholm lørdag den 
5. november, som vi omtaler 
her i bladet. Jeg håber, I alle 
møder op og gør dagen festlig, 
faglig og forrygende.

Erhvervsnetværket har net-
op været på besøg ved Global 
Timber, hvor der blev vist varer 
frem for millioner af kroner og 
fortalt om virksomheden. Der 
blev netværket mellem de 25 
personer, og folk fi k noget med 
hjem, da der var indlæg fra 

PEFC, og hvordan man undgår 
svind i det daglige fra svindkon-
sulent og tidligere politimand 
Morten Teglhus Gottschalck 
fra Danske Byggecentre.

Hele 34 FUT-medlemmer er 
netop i skrivende stund retur-
neret hjem fra fi re dage i Nor-
ge, hvor besøget ved Berry Aloc, 
Kebony, Huntonit, Fibo, Isola, 
Bergene Holm og et skovbrug 
fyldte dagene ud.

Højt fagligt indhold, sociale 
relationer, sparring med hin-
anden, netværket blev udviklet, 
og kommunikationen på kryds 
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Bo Louring 
Formand 

og tværs af aldre og kæder var 
tydeligt at se og konstatere. 

Det er det FUT kan – FUT 
samler branchen!

Vi har stadig fi nt travlt i 
branchen, og det har vi også i 
bestyrelsen. Det, der giver os i 
bestyrelsen brændstof, er jer 
medlemmers arrangement og 
opbakning til vores møder, rej-
ser og arrangementer.

Nyd jeres efterårsferie, på 
gensyn til generalforsamlingen 
og husk at bakke FUT op!

Sammen i FUT er vi stærke-
re, og branchen bliver mere at-
traktiv for os alle, og vi kan til-
trække og fastholde fl ere unge 
dygtige mennesker.

Varm efterårshilsen

På generalforsamlingen skal vi for fjerde gang kåre årets bedste 
lære plads. 

De tidligere vindere er Stark Odense efter indstilling af Kirstine 
Vestergaard, Bygma Rønne efter indstilling fra Lonnie Kastberg An-
dersen samt XL-Byg Kjellerup Tømmerhandel efter indstilling fra 
Maja Jepsen Mark. 

Vi glæder os til at afsløre vinderen af FUT Lærepladspris 2022 
den 5. november.

Hvem løber med prisen for 
årets bedste læreplads 2022?
Mød op på FUT Generalforsamling den 5. november hos VELUX i Hørsholm og få svaret

Lærepladsprisen 2021 gik til XL-Byg Kjellerup Tømmerhandel efter indstilling 
fra Maja Jepsen Mark.
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Af Bo Louring, formand

Denne gang er det VELUX i 
Hørsholm, der åbner dørene 
og byder jer alle velkommen til 
generalforsamlingen 2022, som 
byder på netværk, gensyn med 
kolleger samt et højt fagligt og 
socialt niveau. Se dagsordenen 
her på siden.

VELUX har fl otte og traditi-
onsrige rammer og viser gerne 
virksomheden frem for vores 
dejlige branche. Vi er nogle, der 
stadig husker sidste spændende 
besøg og generalforsamling i 
VELUX.

Årets gæstetaler
Ud over rundvisningen på virk-
somheden vil der også være 
fagligt indlæg fra VELUX samt 
en dejlig velassorteret frokost.  
Vores gæstetaler, Niels Krøj-
gaard, er psykologisk enter-
tainer, der optræder med et 
forrygende show, hvor mani-
pulerende tankestyring, non 
verbal kommunikation og ping 
pong med publikum er en del 
af showet.

Uddeling af årets priser
Vi skal også have præsenteret 
de nominerede i årets fagprø-
vepriser i Handel, Trælast og 
Værktøj, samt de nominere-
de i Detail og Byggemarked 
og efterfølgende have hædret 
vindere af de mange kontan-
ter blandt de nominerede. De 
tre vindere i hver gruppe vin-
der henholdsvis kr. 10.000 (1. 
plads), kr. 7.500 (2. plads), og kr. 
5.000 (3. plads)

I skal også huske, at vi hæd-
rer en virksomhed med en 

læreplads, der udmærker sig 
ved at blive indstillet til Lære-
pladsprisen 2022 af en elev fra 
virksomheden. Der er nogle 
kriterier, der skal opfyldes, men 
ellers taler indstillingerne deres 
eget sprog. Spændende at se, 
hvilken tømmerhandel eller 
byggemarked der vinder i år.

Vinderen kan kalde sig Dan-
marks bedste læreplads. Eleven, 
der vinder årets lærepladspris, 
modtager 10.000 til et fi rmaar-
rangement. Kriterierne for at 
blive årets Læreplads 2022 kan 
ses på FUT.dk.

Til sidst slutter vi af med 
plantning af blodbøgen, og vi 
råber et hurra for VELUX, vores 
branche og FUT. Se program-
met i mere detaljeret form her 
på opslaget.

Hele bestyrelsen ser frem til 
at møde jer alle og håber, I fyl-
der bilerne med glade branche-
folk fra nær og fjern. Husk det 
er brændstof på bestyrelsens 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 21. okto-
ber 2022 på blo@fut.dk.

FUT Generalforsamling 2022:

Psykologisk entertainment 
ved VELUX i Hørsholm
Vi er kommet helskindet gennem et hæsblæsende 2021, så nu er tiden inde at 
runde ’FUT-året’ af den 5. november med vores årlige generalforsamling 2022

Årets vært ved FUT Generalforsamling 2022 er VELUX. Vi skal besøge deres hovedsæde i Hørsholm. 
Foto: VELUX Gruppen

motor, jo fl ere der deltager og 
møder op. 

Håber inderligt, at vi ses i 
VELUX, Hørsholm.
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Program – Generalforsamling

Kl. 10.00-10.45 Registrering og morgenmad
Kl. 10.45-12.00 Indlæg fra VELUX
Kl. 12.00-12.30 Generalforsamling
Kl. 12.30-13.30 Frokost
Kl. 13.30-14.00 Præsentation af de nominerede til årets fag-

prøvepris; Handel, Trælast og Værktøj
Kl. 14.00-15.00 Show med entertaineren Niels Krøjgaard 
 Tankestyring – Manipulation og Kommunika-

tion
Kl. 15.00-15.30 Præsentation af de nominerede til årets fag-

prøvepris; Detail og Byggemarked
Kl. 15.30-16.00 Kaffe og kage
Kl. 16.00-16.15 Uddeling af årets lærepladspris
Kl. 16.15-17.00 Uddeling af fagprøvepriser, fotografering m.m.
Kl. 17.00-17.15 Afslutning og plantning af blodbøgetræet

Program med forbehold for ændringer

Praktisk information

Lørdag den 5. november 2022, kl. 10.00-17.15

Adresse:
VELUX A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm

Tilmelding senest 20. oktober på fut@fut.dk

Du kan kalde Niels Krøjgaard 
en moderne Sherlock Holmes. 
Han lægger mærke til signaler i 
dit kropssprog, du ikke var klar 
over, du udsendte. 

Han tolker signalerne og ved 
præcis, hvilke tanker i dit sind, 
som har frembragt dem. Lyver 
du – så bliver du afsløret.

Han kan tale til din underbe-
vidsthed og styre dine tanker og 
handlinger. Du tror, du agerer 
selvstændigt. Men du er styret 
af ham.

Forestil dig en tryllekunstner 
uden rekvisitter. Ingen kort, 
mønter eller mystiske kasser. 
Illusionen foregår i sindet og 
er derfor meget stærkere. Ved 
hjælp af psykologiske teknikker 
kan Niels Krøjgaard fortælle, 
hvad publikum tænker og af-
sløre, om de lyver eller taler 
sandt. Med hans intuition og 
psykologiske indsigt kan han 
forudse, hvordan bestemte 

personer vil reagere i en given 
situation. Og med hans evner 
indenfor suggestion kan han 
styre folks handlinger.

Det virker uforklarligt. Nær-
mest overnaturligt. Men alt 
bygger på psykologi og menne-
skekundskab.

I de forkerte hænder er Niels 
Krøjgaards teknikker skræm-
mende manipulative. Men han 
bruger teknikkerne som un-
derholdning og til at give pub-
likum en oplevelse af hjernens 
uanede muligheder. 

Tilsat humor bliver showet 
en utrolig underholdende op-
levelse.

Showet er både fascinerende, 
tankevækkende og underhol-
dende på én gang. En blanding 
af trylleri, suggestion, psykologi 
og ikke mindst – showmanship 
– gør oplevelsen uforglemme-
lig.

Bliv udfordret 
intellektuelt og oplev 
åndeløs spænding

På FUT Generalforsamling 2022 
kan du opleve entertaineren Niels 
Krøjgaard. Han kommer med et 
uforglemmeligt show, hvor han vil 
udfordre dig intellektuelt, få dig til 
at glemme tid og sted samt skabe 
åndeløs spænding.

Tilmeld dig generalforsamlingen 

senest den 20. oktober – og få 

mulighed for at netværke! 
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Dagslys og frisk luft 
i over 80 år

I 1941 etablerede den unge in-
geniør Villum Kann Rasmussen 
sit fi rma V. Kann Rasmussen & 
Co. Idéen om at forvandle mør-
ke kvadratmeter under taget til 
lyse opholdsrum opstod under 
2. verdenskrig, hvor der var 
mangel på byggematerialer. Vil-
lums vision var at lave et oven-
lysvindue, som var ligeså godt 
som det bedste facadevindue. 
Hans første ovenlysvindue blev 
patenteret i 1942. Han kaldte 
det for VELUX, og navnet var 
dannet af ordene ’VEntilation’ 

og ’LUX’, den latinske betegnel-
se for lys. 

Man fristes til at skrive, at 
resten er historie. Tilmed en 
rigtig god historie. For i over 80 
år har VELUX ovenlysvindu-
er hjulpet mennesker verden 
over med at forvandle rum – og 
skabt lysere, sundere og mere 
bæredygtige steder at bo og ar-
bejde. I dag spænder produkt-
sortimentet over både ovenlys-
vinduer, fl adtagsvinduer, smart 

home-løsninger, gardiner og 
solafskærmning. Nye produk-
ter kommer løbende til. Senest 
har VELUX Gruppen introdu-
ceret 2-i-1 og 3-i-1 ovenlysvin-
duet, hvor fl ere ovenlysvinduer 
i én karm skaber en fantastisk 
panoramaudsigt.

Danskere hungrer 
efter dagslys
Nu hvor efteråret sætter ind, 
har vi på vores breddegrader 
’forsyningsmangel’ på dagslys. 
Det mærkes på energiniveau-
et, når vi tilbringer det meste 
af dagen indenfor. Her skaber 
VELUX ovenlysvinduer forbin-
delse mellem ude- og indelivet, 
og det er man mere bevidst om 
i dag.

- VELUX ovenlysvinduer ev-
ner at bringe dagslyset og den 
friske luft helt ind i hjertet af 
boligen. Historisk set har vores 
vinduer typisk været monteret 
i det klassiske halvandenplans-
hus, men i de senere år har 

mange parcelhusejere fået øj-
nene op for, at ovenlysvinduer 
gør en himmelvid forskel, siger 
Per Mikael Åkesson, markeds-
direktør i VELUX Nordic.

I det klassiske danske parcel-
hus vil man typisk anbefale en 
skaktløsning eller at lade loftet 
gå i kip. Ved at montere fl ere 
ovenlysvinduer øges mængden 
af dagslys betragteligt og bidra-
ger samtidig til at opretholde 
et sundt og bæredygtigt inde-
klima.

Vil være historisk 
CO2-neutral
Netop bæredygtighed spil-
ler i dag en helt central rolle i 
VELUX Gruppens arbejde. Så 
sent som i september modtog 
virksomheden ’Sustainability 
Award 2022’, som Ernst & Young 
og Dansk Erhverv var vært for. 
Hæderen skal ses i lyset af, at 
VELUX Gruppen i 2020 lance-
rede sin ambitiøse Strategi for 
bæredygtighed 2030, der øn-

Historien om VELUX ovenlysvinduer går 
mange år tilbage i tiden, men virksom-
hedens øjne er fast rettet mod fremtiden

Nul plastik i 
emballagen
90 % af VELUX emballagen 
er i dag plastikfri og i stedet 
erstattet af nye papirbasere-
de materialer. Det har sparet 
miljøet for 900 ton plastik 
årligt og er derudover nem-
mere at bortskaffe for træ-
lastens kunder. I 2030 vil al 
emballage være genanven-
delig og fri for plastik.

sker at være med til at defi nere 
og fremme al bæredygtighed 
indenfor byggesektoren. Målet 
er at reducere CO2-udlednin-
gen fra virksomhedens drift til 
nul og at halvere udledningen 
fra værdikæden inden 2030. 

Herudover har VELUX for-
pligtet sig til at indfange virk-
somhedens historisk udledte 
emissioner fra 1941 ved 100-
års jubilæet i 2041. Til den tid 
kan virksomheden bryste sig af 
være ’CO2-neutrale for livet’.

Ingeniøren Villum Kann Rasmussen 
etablerede i 1941 sit firma V. Kann 
Rasmussen & Co., som patenterede 
det første VELUX ovenlysvindue i 
1942.

Parcelhus før (nederst) og 
efter (til højre) renovering 

med ovenlys.
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Handelsfagskolen Odder 
Handel, Trælast og Værktøj

Mille Juul Andersen XL-Byg CF Petersen Køge Sikkerhed på arbejdspladsen

Adam Haagen Dixen XL-Byg Møldrup Introduktion af Hardie VL Plank

Laura Herringstad XL-Byg Meredin Jyderup B&C DANFLOCK

Detail og Byggemarked

Jeppe Vendelbo Kornum XL-Byg Tømmergaarden Hune Spar penge på strømforbruget 
– Det intelligente sommerhus

Jane Pilskov Mogensen XL-Byg Tømmergaarden 
Viborg

Giv gamle møbler nyt liv

FUT’s fagprøvekomité består af 
Palle Thomsen, Danske Byggecentre
Jesper Haslund, Davidsen Langeskov og FUT b estyrelsen
Kirstine Vestergaard, Stark Odense og FUT b estyrelsen
Mette Jull Brund, XL-Byg
Tina Kaiser, Davidsen
Rikke Grae Swensson

Business College Syd, Mommark 
Handel, Trælast og Værktøj

Lena Jørgensen Bygma Tønder Lancering af pille ovne fra Ecoteck

Nicolai Cedergreen Sonne Københavns Listefabrik  Oprettelse og bearbejdning af kontokunder

Frederik Riise Pedersen Bygma Aalborg C Pakkefejl og forkerte udskrevne varer

De nominerede til Fagprøveprisen 2022 er

Hvem er nomineret i år?
Fagprøveprisen

Traditionen tro skal vi igen uddele fagprøvepriser ved årets generalforsamling den 
5. november. Se her hvem der er nomineret til priserne

I år er det 22. gang, at vi ud-
deler Fagprøveprisen for de-
tail- og handelselever fra vores 
branche.  

Der uddeles priser i to kate-
gorier; en til Handel, Trælast 
og Værktøj og en til Detail og 
Byggemarked.

Det er de to fagskoler, Han-
delsfagskolen Odder og Bu-
siness College Syd, der hver 

nominerer eleverne til Fag-
prøveprisen. Lærerne fra de to 
fagskoler nominerer eleverne 
på baggrund af deres fagprøver, 
eksamen samt deres engage-
ment under deres skoleforløb. 

Herefter vil det være FUT’s 
fagprøvekomité, som vurderer 
opgaverne og sammen fi nder 
frem til vindere af fagprøvepri-
serne. 

I år er der desværre kun no-
mineret to elever – og ikke seks 
– til prisen i kategorien Detail 
og Byggemarked. Det er fordi 
de elever, skolerne ville nomi-
nere, ikke er medlem af FUT. 
Og når eleverne ikke er med-
lem af FUT, kan de ikke modta-
ge en fagprøvepris.

Ved nomineringen bliver der 
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. 

Fagprøvekomitéen bedøm-
mer de nominerede elever ud 
fra kun den skriftlige del af 
fagprøven, og der er på ingen 
måde dialog mellem komitéens 
medlemmer, før deres vurde-
ringer er afl everet til komitéens 
formand.

Ligesom ved eksamen bliver 
komitémedlemmernes bedøm-
melse foretaget ud fra nogle 
fastlagte kriterier – bl.a. hvor-
dan opgaven er løst i forhold 
til problemformulering, stofbe-
arbejdelse, brug af kilder, præ-
sentation af stoffet m.v.  

Som nævnt skal de nomi-
nerede elever være medlem af 
FUT i deres elevperiode og del-
tage på FUT 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).

Det glæder os i FUT besty-
relsen, at vi kan hylde vores 
skarpe elever i branchen og be-
lønne deres gode arbejde med 
denne pris. 
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Dagens vært, Global Timber, er 
en international virksomhed 
med mere end 40 års erfaring, 
som leverandør af hårdttræ til 
byggeri og industri. I Århus har 
de Nordeuropas største håndt-
træslager med eksklusive træ-
sorter i højeste kvalitet.

Først bød FUT’s formand, Bo 
Louring, velkommen til net-
værksmødet. Herefter gav han 
ordet til Kenneth Fribæk, der er 
salgschef i Global Timber. Ken-
neth tog bl.a. deltagerne med 
på en rundtur på Global Tim-
bers imponerende lager.

Herefter var det tid til lidt 
godt at spise, mens der blev 
netværket på kryds og tværs af 
kæder, faggrupper og alder.

Selvom snakken gik lystigt, 
blev det tid til dagens indlæg 
ved Morten Teglhus, der er 
svindkonsulent ved Danske 
Byggecentre. Morten holdt et 
inspirerende indlæg om hvor-
dan man undgår svind ude hos 
tømmerhandlerne.

Til slut rundede FUT’s Er-
hvervsklubansvarlige, Per Ras-
mussen, dagen af med et tak for 
deltagelsen og et endnu større 

Netværksmøde hos 
Global Timber…
ikke helt hen i skoven
Torsdag d. 8. september havde 25 FUT’er valgt at lægge vejen forbi Global Timber i Århus 
til FUT’s kvartalsmæssige netværksmøde. De fremmødte var pænt repræsenteret blandt 
ansatte i leverandørleddet, tømmerhandlere, proffcentre og byggemarkeder
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Vil du med til næste netværksmøde?
Så kontakt Per eller Jesper fra FUT:

Per Rasmussen: pra@fut.dk eller tlf.: 20 25 77 09
Jesper Haslund: jha@fut.dk eller tlf.: 30 80 51 73

HUSK – Alle i branchen er velkommen til vores FUT’s netværksmø-
der. Er du, som leverandør, ikke medlem af FUT Erhvervsklub, er 
du velkommen til at deltage på prøve, inden du melder dig ind.

Håbet er, at endnu fl ere leverandører og tømmerhandlere tilmel-
der sig næste gang FUT samler branchen, hvor alle forgreninger 
mødes og udveksler brancheerfaringer, sparrer, præsenterer nye 
produkter og processer, fortæller om spændende oplevelser, nye 
gode ideer og viden m.m.

Vel mødt!

Næste 
netværksmøde
D. 24. november kl. 9-11 hos 
Ardex Skandinavia i Heden-
sted.

tak til Global Timber for det 
gode værtskab.

Hele dagen blev styret af 
René Rønne fra KRUNIKA.
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Brandtest baner vejen for højt 
træbyggeri  uden brandimprægnering

Brandimprægneringen skal 
ud af træet, for at træet kan 
komme ind i facaderne. Det er 
essensen i en brandtest, som 
MOE har fået foretaget hos DBI 
i forbindelse med NREP’s opfø-
relse af et 24 meter højt træbyg-
geri i Ørestad i København som 
en del af verdensmålsprojektet 
UN17.

- Vores mål var at und-
gå en træfacade, hvor vores 
brandstrategi var bundet op 
på brandimprægnering. Dels 
fordi vi vil undgå kemikalier i 
træet, dels fordi vi ikke kan få 
nogen garanti for, hvor lang tid 
en sådan imprægnering holder. 
Dermed risikerer vi at skulle 
udskifte træet på et senere tids-
punkt med driftsomkostninger 
til følge, ligesom vi forsikrings-
mæssigt kan være dårligere 

stillet, hvis der udbryder brand, 
og brandimprægneringen ikke 
er opretholdt, siger Nicole van 
der Star, Investment Developer 
i NREP.

- Den klassiske løsning ville 
være at defi nere en brandsik-
ring af facaden, som brandim-
prægneringen kan opretholde. 
Vi valgte i stedet at se holistisk 

på bygningen – hvilken brand-
sikring har den ellers?, uddyber 
hun.

Forsvarligt at bygge 
med almindeligt 
thermowood
Da det er et træbyggeri med 
synlige søjler, var der i forve-
jen projekteret med sprinkling. 
Derudover udviklede Moel-
ven og Scandi Supply en ke-
mikaliefri facadeløsning med 
brandstop, som ekspanderer og 
fjerner luften ved brand, stål-
lukninger rundt om vinduerne 
og et ståludhæng på 20 cm ved 
hver etage. 

- Testresultater fra Tyskland 
har vist, at et ståludhæng på 
25 cm er med til at forhindre 
brandspredning. Af hensyn til 
det arkitektoniske syntes vi, at 

En succesfuld brandtest i verdensmålsprojektet UN17 Village i København kan give mere 
højt træbyggeri i Danmark. NREP er nu i gang med at opføre en syv etagers træbygning 
med træfacade uden træimprægnering

Brandstoppene virkede efter hensigten. 
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SOLIDE FORBINDELSER

det var for meget, så vi startede 
med et udhæng på 16 cm og fi k 
udført en brandtest, som så lige 
præcis ikke var god nok, siger 
Nicole van der Star og fortsæt-
ter:

- Efter den første test ændre-
de vi placeringen af brandstop-
pene, lavede bedre overlap på 
ståladskillelserne, øgede ud-
hænget til 20 cm og fi k testet fa-
cadeløsningen igen. Den viste, 
at det på den måde er forsvar-
ligt at bygge med almindeligt 
thermowood, siger Nicole van 
der Star, som samtidig fortæller, 
at man dog anvender brand-
imprægneret træ på facaden i 
stueetagen, hvor det er nemt at 
komme til at udskifte det.

Brand som 
designparameter
Ifølge Nicole van der Star var 
den succesfulde brandtest af-
gørende for, at træbygningen i 
Ørestad bliver opført med fuld 
træfacade.

- Jeg har set mange projek-
ter, hvor de fra start er tegnet 
med fuld træfacade, men hvor 
man af hensyn til brandsikrin-
gen ændrer dem, så de kommer 
ned på 20 % træ, fordi bygher-
rer ikke ønsker en løsning med 
brandimprægnering. Det havde 

også været konsekvensen for 
os, hvis ikke vores facadeløs-
ning havde klaret brandtesten, 
konstaterer Nicole van der Star 
og opfordrer til at gøre brand til 
et designparameter fra start.

- Som branche er vi nødt 
til at tænke ud af boksen og 
vælge løsninger, som ikke nød-
vendigvis ligger lige for, hvis vi 
skal komme videre med bære-
dygtigheden. Nogle gange er 

Målet med UN17 Village’s i alt 
fem bygninger i Ørestad er at 
skabe et åbent ‘laboratorium’, 
hvor der aktivt arbejdes med 
FN’s 17 verdensmål i bygge-
riets løsninger for at reducere 
CO2-aftrykket og samtidig ska-
be mest mulig miljømæssig, 
social og økonomisk bære-
dygtighed. Ambitionen er, at 

byggeriet vil starte en lokal 
og global bevægelse omkring 
bæredygtigt byggeri i en bran-
che, der årligt står for omkring 
30 % af Danmarks CO2-udled-
ning.

De fem bygninger med 
535 lejeboliger er i alt 35.000 
kvadratmeter og forventes at 
være færdigopført i 2024.

UN17 Village udvikles af 
NREP i samarbejde med Swe-
co Architects, MOE, CG Jensen 
og Lendager. 

Brandtestene er udført af 
MOEs brandingeniører hos 
DBI, og den fulde rapport med 
resultaterne kan tilsendes 
ved henvendelse til NREP på: 
anro@nrep.com.

Ståludhæng på facaden er med til at forhindre brandspredning.

man nødt til at se på det fulde 
billede for at fi nde en konkret 
løsning. Jeg oplever, at man-
ge falder tilbage til det, som er 
nemt, men ikke er det, der får 
byggeriet i mål fremover. Me-
get kan lade sig gøre, hvis man 
relativt tidligt sætter det rette 
hold til de forskellige discipli-
ner og har en klar agenda. Ikke 
mindst en dygtig og erfaren 
brandrådgiver, som er i stand 
til at se ud over det, som står i 
lærebøgerne. Alternativet er, at 
man ender med en standard-
bygning, som måske endda er 
blevet dyrere, fordi man har 
brugt mange rådgiverpenge på 
noget, som alligevel ikke kunne 
lade sig gøre, siger hun.

Kilde: DBI Brand og Sikring

Få rapporten med resultaterne fra brandtesten



Vi bakker op om FUT Erhvervsklub

12      Nr. 3 · 2022

Her kunne 
DIT

logo være..!

50 år i branchen 
og stadig mere at fejre
Af ØT-gruppen

Efter 50 år i trælast- og bygge-
branchen har Peter Hoffgaard 
ikke alene set rigtig meget træ, 
han har også set mange sider af 
branchens op- og nedture, som 
i dag giver ham en bred indsigt 
i branchens mange facetter. Ud 
over at fejre sit 50-års jubilæum 
som færdigudlært, kan Peter 
Hoffgaard også fejre sin 70-års 
fødselsdag og fem års ansættel-
se som leder i Hornbæk Tøm-
merhandel. 

Som afdelingsleder i Horn-
bæk Tømmerhandel, der hø-
rer ind under Østerbro Tøm-
merhandel-gruppen, har Peter 
Hoff gaard ikke ligefrem en stil-
le hverdag. Han arbejder man-
ge timer, og han har travlt. 

Det er nu 50 år siden, at Peter 
afsluttede sin elevtid. Han stod 
i lære hos Difa i Frederikssund, 

og den 14. august 1972 var den 
20-årige Peter Hoffgaard blevet 
nyudlært isenkræmmer med 
speciale i primært beslag og 
værktøj. Det er en tid, som Pe-
ter selv husker tilbage på som 
en sjov, men også meget ander-
ledes tid.

Der gik dog ikke lang tid, før 
Peter Hoffgaard blev ‘hevet ind’ 
som leder af isenkramafdelin-
gen i Solrød Trælast, og allere-
de i 1974 var han blevet leder af 
Solrød Trælast.

Peter Hoffgaard husker tilba-
ge på den tid, som en hård start 
på hans karriere. I 1973 ramte 
oliekrisen Danmark, og den gik 
hårdt ud over byggebranchen. 
Derudover har Peter oplevet 
påvirkningerne fra kartoffel-
kuren, fi nanskriserne og fl ere 
andre opbremsninger, der har 
været i dansk økonomi. Men 
omvendt – når økonomien har 
haft det godt, har byggebran-
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chen været glohed – fortæller 
Peter Hoffgaard.

En bred ledererfaring
Rollen som leder indenfor træ-
last og byggebranchen ligger Pe-
ter Hoffgaard meget på sinde. 
Han har gennem sin karriere 
nået at prøve mange af sine le-
derfærdigheder af gennem fl e-
re af de stillinger, han har haft 
rundt om på Sjælland. Gennem 
tiden blev han særlig ‘bidt’ af 
trælastdelen, og i dag kan han 
udnævnes som en sand ekspert 
i trægulve, døre og vinduer.

For 12 år siden fl yttede Pe-

ter Hoffgaard og hans hustru 
Lise-Lotte til Hornbæk. Det vi-
ste sig at være den helt rigtige 
beslutning. Peter selv er utrolig 
glad for området og dets veks-
lende sæsoner. Om sommeren 
er byen travl og fuld af liv, og 
om vinteren er der helt stille, 
hyggeligt og roligt.

I 2017 blev Peter Hoffgaard 
ansat i Hornbæk Tømmerhan-
del som afdelingsleder. Her 
har han med sine mange års 
erfaring rådgivet både private 
og professionelle kunder, som 
giver sig i kast med mange nye 
projekter og idéer. 

Den store fejring 
og om at tage den 
mere med ro
Den 15. august i år markerede 
vi dagen for Peter Hoffgaards 
fl otte fejringer. Her inviterede 
Hornbæk Tømmerhandel til 
åbent hus for alle, som ønskede 
at tage del i og være med til at 
markere Peters fl otte dag. Her 
afl agde ØT’s ledelse ham na-
turligvis et besøg med blomster, 
kage og gaver – samt et stort 
tillykke med de sammenlagte 
120 år.  

For Peter Hoffgaard selv i 
det private var fejringen ro-

lig. ’Jeg skal på arbejde, så det 
bliver en stille og rolig aften’, 
forklarer han. Med jubilæet 
markeres et langt arbejdsliv 
og nogle travle dage, som får 
Peter til at sukke endnu mere 
efter en ny afdelingsleder, som 
han kan give kasketten videre 
til. Peter drømmer nu om at 
træde mere tilbage og arbejde 
som senior-projektsælger. Her 
håber han samtidig at få mere 
tid til sine fritidsinteresser, som 
blandt andet er at læse histori-
ske krimiromaner og hygge sig 
med at male. 

Peter Hoffgaards tid i trælast- 
og byggebranchen har været 
fyldt med spænding og travle 
dage samt fantastiske medar-
bejdere og kollegaer. Vi håber, 
at det næste kapitel i Peters liv 
bliver fyldt med lige så megen 
glæde og spænding – og forhå-
bentlig lidt mere fritid.

Så sidder du derude og enten 
er blevet inspireret af Peters 
lange arbejdsliv, eller har du 
en lederdrøm, så er du velkom-
men til at kontakte vores adm. 
direktør, Niels Vergmann, på 
nv@o-t.dk.

Vi i ØT-gruppen ønsker Peter 
Hoffgaard et hjerteligt og stort 
tillykke.
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Nyt bygningsreglement 1. januar 2023: 

Kommer det os ved? 
Ja, i den grad! 

Af Hannah Brejnholt, 
Bæredygtighedschef og 
certificeret rådgiver i 
bæredygtigt byggeri, 
XL-Byg Brejnholt

Byggeriet står for et sted i mel-
lem 10 og 40 % af de globale 
CO2e udledninger – alt efter, 
hvordan det opgøres, og hvor 
meget der tælles med. Men lige 
meget hvordan vi vender og 
drejer det, har vi i byggeriet et 
kæmpe ansvar og mulighed for 
at gøre en forskel. Derfor er det 
måske ikke så overraskende, at 
der kommer nye regler og krav 
til januar, der skal være med til 

at skubbe byggeriet i den rigtige 
retning.

Nye krav
Når der til januar kommer et 
nyt bygningsreglement, inde-
bærer det blandt andet, at der 
skal laves LCA’er = livscyklus-
vurderinger for alle nye bygge-
rier. Og for nye byggerier over 
1000 m2 kommer der en øvre 
grænse for CO2e aftrykket. 
CO2e står for CO2 ækvivalen-
ter – vi omregner simpelthen 
andre udledninger såsom me-
tan til det, der ville svare til 
CO2. Den nye øvre grænse bli-
ver 12 kg CO2e/m2/år. Bliver 

I Danmark overskred vi allerede i udgangen af marts vores andel af forbrugte ressourcer. 
Og hvis vi skal have et minimum af en chance for at forblive under de 1,5-2 graders 
temperaturstigning, eksperterne advarer os om at blive indenfor, har vi travlt

Hannah Brejnholt, Bæredygtighedschef og certificeret rådgiver i bæredygtigt 
byggeri, XL-Byg Brejnholt.



Nr. 3 · 2022  15

Få mere information hos Per Rasmussen, tlf. 2025 7709 eller Jesper Haslund, tlf. 3080 5173

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

TEGL
STENSIKKER KVALITET

–   PÅ   D IN   S IDE !  

det svært at holde sig inden for 
grænsen? Måske, måske ikke. 
Og hvad skal der til for at vide 
det? 

LCA og EPD
Et af de værktøjer, der skal 
hjælpe os med svaret, er net-
op LCA’erne. Og de informati-
oner, der skal til for at lave en 
LCA, er blandt andet miljøva-
redeklarationer – også kaldet 
EPD’er (Environmental product 
Declaration) – lidt lige som på 
madvarer. Nogle leverandører 

er helt klar og har produktspe-
cifi kke EPD’er, andre er der ikke 
endnu. Så det kan være, man 
må ty til en branche EPD (der 
er lidt mere generisk) for at ud-
færdige sin LCA. Man kan fi nde 
EPD’er i f.eks. Byggebasen eller 
hos EPD Danmark.

Som byggeriet er nu, vil man-
ge byggerier godt kunne leve op 
til grænsen på de 12 kg CO2e/
m2/år, men der lægges op til, at 
grænsen fl yttes nedad allerede 
om to år og så igen to år sene-
re. Er vi klar til det? Hmm, nok 

ikke helt, og hvad med data? 
Mit bud er at data, certifi ce-
ringer og bæredygtighed bliver 
vigtige konkurrenceparametre.

I XL-Byg Brejnholt er vi i gang 
– vi har uddannet medarbejde-
re i alle vores 12 forretninger til 
at kunne vejlede og tale med 
kunder om certifi cerede byg-
gematerialer – både om FSC /
PEFC eller materialer til Sva-
nemærkede eller DGNB certi-
fi cerede byggerier. Vi taler med 
leverandører om vigtigheden af 
gode og tilgængelige EPD’er. Og 

vi er sågar i gang med at lave 
vores egen første LCA.

I byggeriet kommer vi til at 
skulle tale ikke bare om prisen, 
men også om bæredygtigheden 
af et byggeri. Det, mener jeg 
personligt, er en god og rigtig 
udvikling. Bæredygtighed skal 
ikke bare italesættes igennem 
de 17 verdensmål, men det skal 
ud og leve i den virkelige ver-
den. Så selvom vi nok skal blive 
udfordret af det nye bygnings-
reglement, så må vi favne det 
nye, det bringer. 

Procesdiagram med trinvis indfasning og stramning af CO2-krav til byggeriet.
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’Trætræf på golfbanen’ 

Af Ole Svensson

Vi fejrede 50 år med golf. 40 
år med Trægolf + 10 år med 
Trætræf på golfbanen.

Der var havblik og sol, da 
der blev afviklet ’Trætræf på 
golfbanen’. Der mødte 23 træ-
mænd m.m. op til dagens dyst.

Alle startede med frokost, 
hvorefter der blev spillet 18 
huller i super fl ot vejr og uden 

vind i Holbæk. 
Dagens vinderhold blev Tor-

ben Svendsen, tidligere Køge 
Trælast, og Niels Boch-Pedersen, 
Timber Team, med 146 stb P.

Det var et tre-mands hold, 
der blev til et to-mands hold, 
da Lars Amdi blev skadet. 

Kim Berg var udnævnt til 
Don Pedro, og han lavede 41 
stb. P. Det hjalp holdet noget, at 
Don Pedro scorede så højt.

En god dag på Kirsebærholmen i Holbæk d. 22. august 2022

Præmier til 
Nærmest Flaget
Hul 7+11 var i anledning af 50 
års jubilæet sponseret af Fa. 
N.C. Nielsen og præmierne 
på hul 13+16 var sponseret af 
Øbro Træ.

Vi siger mange tak for vinga-
verne til begge fi rmaer.

Dagen sluttede med aften-
spisning og en hyggelig træsnak 
m.m.

Nye arrangører i 2023
Dette Trætræf er det sidste, 
som Christian Bisgaard og Ole 
Svensson står for i Holbæk, 
men der er gode muligheder 
for en fortsættelse andet sted, 
da Jonathan Bisgaard, Stark 
Hørsholm, og Jesper Møller 
Larsen, Stark Frederiksværk, vil 
fortsætte med noget tilsvaren-
de til næste år. Det ser vi frem 
til.

Fra venstre: Erik Olsen, Erik Krog-Meyer, Ole Svensson og Finn Toft. Fra venstre: Per Andreasen, Uwe Plugge, Bjarne Tirsgaard og Christian 
Bisgaard.
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Nærmest Flaget 
Hul 3  Erik Olsen, tidl. DLH, med 2,49 m
Hul 5  Henrik Jespersen, JA Måløv, med 5,85 m
Hul 7  Erik Ravn, Nordsj. Trælast, med 2,15 m
Hul 11  Niels Boch-Pedersen med 0,95 m
Hul 13  Torben Svendsen med 5,70 m
Hul 16  Niels Boch-Pedersen med 9,45 m

Dagens vindere
Nr. 1  Kim Berg, Copenhagen Hardwood, 41 stb. P.
Nr. 2  Ole Svensson, tidl. Bygma Roskilde, 37 stb. P.
Nr. 3  Niels Boch-Pedersen, Timber Team, 33 stb. P.

Dagens vinderhold: Niels Boch-Pedersen og Torben Svendsen (th).

Dagens nr. 1: Kim Berg i midten (Don Pedro).

Nærmest Flaget, hul 3: Erik Olsen (tv) og Nærmest Flaget, hul 5: Henrik 
Jespersen.

Nærmest Flaget; hul 11+16: Niels Boch-Pedersen (tv), hul 7: Erik Ravn (i 
midten), hul 13: Torben Svendsen (th).



18  Nr. 3 · 2022

Norge under dansk 
herredømme i fire dage

Af Bo Louring, formand

Undervejs i tilmeldingsperio-
den var folk på venteliste, og 
det var skønt at kunne sende 
en busfuld FUT’ere til Norge.

Sidste opsamling var i Hirts-
hals, og sejlturen begyndte. En 
overdådig buffet, sjældent se 
noget lignende, var lige, hvad vi 
trængte til. 

Jeg vil ikke gå i detaljer med 
en rejsebeskrivelse, men kan 
fortælle, at vi så Fibo, Berry Al-
loc, Huntonit, savværket Berge-
ne Holm, Kebony, Isola Platon 
og et skovbrug på de fi re dage, 
vi var afsted.

Alle steder havde fi rmaerne 
spændt buen, og alle gjorde 
deres ypperste for, at vi fi k de 
spændende besøg. 

Alle involverede virksom-
heder sponserede på en eller 
anden måde med økonomi og 
mad, så turen kunne gøres rø-
rende billigt for alle unge som 
ældre. FUT vil gerne takke for 
den gestus, og uden disse ge-
nerøse fi rmaer var turen ikke 
mulig til den pris. Tænk at kun-
ne komme afsted i fi re dage, 
tre overnatninger med mad og 
drikkevarer betalt for 995,- kr. 
pr. person i et dobbeltværelse 
med en makker.

Vi kan ikke bringe alle bil-
lederne fra turen, men prøver 
med et udpluk her i bladet.

FUT kan og vil samle bran-
chens tømmerhandlere, bygge-
markedsfolk, ansatte i proffen 
samt branchens leverandører, 
og det lykkes gang på gang.

På turen var der unge elever 
med fremtiden for sig og folk, 
der har været i branchen i en 
menneskealder, og snakken gik 

Bussen fra Todbjerg Busser var proppet med 34 FUT-folk, da vi nåede Hirtshals til 
middagstid efter et større opsamlingsheat gennem Danmark, startende kl. 04.00 
fra Tåstrup den 4. september 



Nr. 3 · 2022  19

lystigt, på kryds og tværs.
Det, der er vigtigt at hæfte sig 

ved, er, at der på sådan en tur 
opnås stor faglighed, venskaber, 
varekendskaber, netværk, spar-
ring og kæmpe social kontakt 
imellem alle deltagerne – og 
det er det, der tæller.

Håber alle går hjem og får 
folk meldt ind i FUT og får ens 
kolleger til at bakke op om FUT. 
Opmuntre kolleger til at del-
tage i de arrangementer, gene-
ralforsamlinger og møder, som 
FUT stabler på benene.

Sammen i FUT er branchen 

stærkere, mere interessant for 
de unge, som vi gerne vil til-
trække, og på den måde vokser 
vi sammen både fagligt, men-
neskeligt og socialt.

Tusinde tak til alle, der var 
med på turen, og de, som gjor-
de det muligt – BRAVO!
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Danskerne er famlende, 
når det kommer til 
bæredygtige byggematerialer

Den grønne omstilling er for al-
vor rykket ind i mange danske 
boliger med affaldssortering, 
fokus på grøn energi og mindre 
kød i køleskabet. Til gengæld 
kniber det en anelse mere med 
at vælge bæredygtige byggema-
terialer, når der skal renoveres 
eller bygges om i vores bolig.

Det viser en ny undersøgelse 
fra YouGov foretaget for Viden-
centret Bolius og den fi lantropi-
ske forening Realdania.

Her svarer tre ud af fi re dan-
skere, at de i mindre grad eller 
slet ikke har viden om bæredyg-
tige byggematerialer. Og hele 
63 procent af de adspurgte har 

det stort set ikke i tankerne, når 
de står i byggemarkedet og skal 
købe ind til et bygge- eller reno-
veringsprojekt i deres bolig.

Og det ærgrer Lennie Clau-
sen, der er programchef i Real-
dania. For byggeriet står for 
intet mindre end en tredjedel 
af Danmarks samlede CO2-ud-
ledning, hvor selve byggema-
terialerne estimeres at tælle 
omkring 10-15 procent af den 
årlige udledning.

- At bygge om eller bygge nyt 
er nogle af de mest klimabela-
stende aktiviteter, vi kan give os 
i kast med i vores bolig. Derfor 
ligger der et stort potentiale i 

at gøre danskerne mere bevid-
ste om, at de rent faktisk har 
mulighed for at træffe mere 
bæredygtige valg, når der skal 
indkøbes byggematerialer. Der-
for er vi begyndt at række ud 
til fl ere af landets byggemar-
keder for at få en dialog med 
dem om, hvordan vi kan gøre 
fl ere danskere nysgerrige på 
bæredygtige byggematerialer. 
For ifølge vores undersøgelse 
er det netop byggemarkederne, 
der topper listen over de steder, 
hvor vi helst vil hente viden om 
byggematerialer – herunder de 
mere bæredygtige af slagsen, si-
ger Lennie Clausen.  

Det komplekse skal 
gøres forståeligt for 
danskerne
Sammen med Videncentret 
Bolius har Realdania i 2021 lan-
ceret indsatsen Bo Bæredygtigt, 
der skal gøre danskerne klogere 
på, hvad det vil sige at bo bære-
dygtigt og inspirere dem til en 
mere bæredygtig hverdag i og 
omkring deres bolig.

Og meget tyder på, at der er 
behov for meget mere oplys-
ning til boligejerne om deres 
muligheder, når det kommer til 
at vælge mere bæredygtige byg-
gematerialer.

For når man spørger dan-

Mange danskere ved ikke, at de fi ndes, eller hvad de helt præcist er. Bæredygtige 
byggematerialer har et stort klimamæssigt potentiale, men de færreste af os putter 
dem i indkøbsvognen eller efterspørger dem, når vi står i byggemarkedet. Årsagen er 
manglende viden. Det viser en ny undersøgelse fra Videncentret Bolius og Realdania

Bolius og Realdanias indsats, Bo Bæredygtigt, skal gøre danskerne klogere på, hvad det vil sige at bo bæredygtigt, og inspirere dem til en mere bæredygtig 
hverdag i og omkring deres bolig. Foto: Lisbeth Holten
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skerne, hvad der skal til for, at 
byggematerialer er bæredygti-
ge, svarer næsten hver tredje, at 
det ved de ikke. Og på spørgs-
målet om, hvorfor de ikke tid-
ligere har valgt bæredygtige 
byggematerialer, svarer ca. hver 
femte, at de slet ikke har tænkt 
over det som en mulighed. Lige 
så mange svarer, at uvidenhed 
har været årsagen.

- Det er et meget komplekst 
område, og det er lige nu de 
færreste danskere, der ved, 
hvad de kan og skal gøre. Her 
er det vores opgave som viden-
center at gøre det komplek-
se forståeligt og tilgængeligt 
for den enkelte dansker, så de 
nemmere kan træffe de for kli-
maet rigtige valg. Derfor sætter 
vi nu gang i en kampagne un-
der Bo Bæredygtigt med særligt 
fokus på byggematerialers kli-
maaftryk, siger Kristine Virén, 
der er formidlingschef i Viden-
centret Bolius.

Prisen har en 
betydning, når vi 
vælger bæredygtige 
materialer
Ifølge undersøgelsen er der 
masser af kommende anled-
ninger til at vælge mere bære-

dygtigt, når der skal indkøbes 
byggematerialer. Næsten halv-
delen af de adspurgte i under-
søgelsen fra Videncentret Boli-
us og Realdania svarer, at de i 
løbet af det kommende år har 
byggeprojekter i støbeskeen 
enten i deres egen bolig eller i 
deres sommerhus. Det er især 
vedligeholdelse af facader og 
tag, forbedringer af badeværel-
set og køkken samt udskiftning 
af vinduer og gulve.

Men involverer de kommen-
de byggeprojekter så bæredyg-
tige byggematerialer? I nogen 
grad, lyder det fra 41 procent af 
de adspurgte, mens 28 procent 
svarer i høj grad eller meget høj 
grad.

Til gengæld har prisen stadig 
en betydning, når det kommer 
til at vælge mere bæredygtigt 
til byggeprojektet derhjemme. 
I undersøgelsen svarer over 
halvdelen, at for høje priser vil 
kunne afholde dem fra at vælge 
bæredygtige byggematerialer. 
Tæt efterfulgt af dårlig kvalitet.

Kilde: Realdania

Lær mere om Bo Bæredygtigt

Til indsatsen Bo Bæredygtigt har Videncentret Bolius udviklet en 
hjemmeside, hvor brugerne blandt andet kan fi nde inspiration til 
at komme i gang med at bo mere bæredygtigt.

https://www.bolius.dk/bobaeredygtigt

Nyt medlem i 
FUT Erhvervsklub: 

Vores skove har mulighed for 
at spille en særlig rolle for klo-
dens fremtid, og de skal opfyl-
de mange forskellige formål 
– men skovene trues af ulovlig 
skovhugst og mindskede skov-
arealer. Med en bæredygtig 
forvaltning af skovene i verden 
arbejder PEFC på, at disse pro-
blematikker minimeres.  

PEFC’s certifi ceringer og 
sporbarhedssystem af træ fra 
skov til slutprodukt sikrer, at 
de produkter, der kommer fra 
skoven, er produceret legalt og 
med respekt for skoven og de 
mennesker, dyr og planter, der 
arbejder og lever heri. 

Vi tilbyder både skovcer-
tifi ceringer til skovejere og 
sporbarhedscertifi ceringer til 
virksomheder, der handler 
med skovbaserede produkter. 
Igennem PEFC’s system får du 
en uafhængig verifi kation af, at 
skoven er bæredygtigt drevet, 

og at dine skovbaserede pro-
dukter stammer fra bæredyg-
tigt forvaltede skove. 

Bliv PEFC-certificeret

... og bliv dokumenteret 
bæredygtig.

Hvis din virksomhed også skal være 
medlem af FUT Erhvervsklub så 
kontakt Per Rasmussen, pra@fut.dk, 
tlf. 2025 7709 eller Jesper Haslund, 
jha@fut.dk, tlf. 3080 5173

PEFC organisationen 
PEFC er verdens største 
skovcertifi ceringssystem for 
bæredygtigt skovbrug. PEFC 
er en international non-pro-
fi t, ikke-statslig organisati-
on, som er lokalt forankret. 
Hertil er vi, PEFC Danmark, 
den danske gren. Forenin-
gen PEFC Danmark ejer det 
danske PEFC-certifi cerings-
system og står for udvikling, 
administration og vedlige-
holdelse af det. 

PEFC Danmark 
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ØT’s kvindetur 2022
Af Katrine Mortensen, 
marketingmedarbejder i 
ØT-gruppen

I oktober sidste år kunne 
ØT-gruppen for første gang in-
vitere deres kvindelige ansatte 
på en teambuilding tur – ud 
over det sædvanlige. Det var 
en tur fyldt med nærhed, ud-
vikling, trivsel og velvære – og 
ikke mindst nogle meget glade 
kvindelige ansatte. Derfor var 
der bred enighed om at gen-
tage succesen fra sidste år. Lige 
som sidst var det ØT-gruppens 
HR-ansvarlige, Pia Bernth, som 
inviterede til og arrangerede 
teambuilding turen. Sidste år 
var der ni kvinder, som fi k invi-
tationen – i år var der 11. 

Sidste år var grundidéen for 
teambuilding-turen en mulig-
hed for kvinderne til at kom-
me ind på hinanden og lære 
hinanden bedre at kende – på 
tværs af baggrund, alder og fag-
gruppe. Det var samtidig også 
en mulighed for dem alle til at 
komme væk fra de faste ram-
mer og vante rutiner – og ikke 
mindst til at fi nde et frirum 
med plads til udvikling. I år var 
grundidéen den samme. Men 
anderledes fra sidste år havde 
kvinderne i år ikke nogen idé 
om, hvad der var planlagt for 
dem.     

- I år skulle vi øve os i at slippe 
kontrollen. Stole på det, der var 
i vente, og i sidste ende bevise 
at bekymringer i virkeligheden 
kun er spild af tid, forklarer 
HR-ansvarlige Pia Bernth.

Forud for turen fi k de at vide, 
at de skulle ud på en mere 
’primitiv’ tur end sidst, og at 
de skulle mere i kontakt med 
deres ’indre urkvinde’. Alt var 
hemmelighedsfuldt. Ingen måt-
te vide noget om de aktiviteter 
eller planer, som var dem i ven-
te. Heller ikke hvor de skulle 
tilbringe natten. Hver enkelt 
kvinde fi k dog en opgave, som 
de selv skulle sørge for eller ar-
rangere i løbet af turen, men 
ingen måtte røbe, hvilke op-
gaver den enkelte fi k. For dem 

alle vakte det en del forundring 
og hos nogle lidt nervøse mi-
ner. Men med oprejst pande og 
spænding i maven mødte i alt 
ni kvinder, da to måtte melde 
fra, op til en tur, som gemte på 
mange overraskelser.

Dans under 
åben himmel
Det var den første weekend 
i september, at turen blev af-
holdt. Her mødtes de kvinde-
lige kollegaer til fælles afgang 
fra Hørsholm lørdag morgen 
kl. 09.30. Kvinderne var om-
klædte og i sportstøj, klar til 
at imødekomme dagens hem-
melige aktiviteter. De hilste på 
hinanden, delte deres tanker og 
forhåbninger – og af sted kørte 
de så. Tre biler på en hemmelig 
mission, som kun Pia Bernth 
vidste noget om. Her viste det 
sig, at de ikke skulle køre langt. 

Den første aktivitet lå kun 
ca. 10 minutter fra deres fælles 
mødested. Her blev de præsen-
teret for deres første aktivitet, 
som var Groovedance. Deres 
dansefacilitator var Mei-Mei 

Swane Lund, og hun havde åb-
net sin store fl otte have op til 
danseaktiviteter for dem alle. I 
Groovedance er det ikke vigtigt, 
hvordan man bevæger sig, bare 
man bevæger sig. Her lytter 
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man til sin krop, fi nder kontakt 
og gør det, som føles natur-
ligt for én selv – men med lidt 
guidance fra facilitatoren. 

Da Groovedance hverken in-
deholder spejle eller sarte dan-
sesko, var haven i Hørsholm 
det perfekte sted til at sætte 
rammerne. Her kom hver en-
kelt kvinde i kontakt med de-
res indre legebarn og feminine 
energi. 

De fi k pulsen op, nogle fi k 
sluppet stressen, og alle slutte-
de dansetimen af med et kæm-
pe smil. Herefter havde alle for-
tjent en vand- og melonpause 
med ros fra facilitatoren. 

Og nu måtte de igen sætte 
sig ind i bilerne på vej til en ny 
hemmelighed og med en kurs 
langt op nordpå.

En uventet 
destination 
Denne gang stoppede bilerne 
oppe i Lynæs – på Lynæs Surf-
center. Her kan læseren måske 
være fristet til at tro, at der nu 
ventede en spændende surfer-
time, eller at Pia Bernth ville 
lokke kvinderne i kajak og ud 
på de åbne havvidder. Men den 
fortælling må læseren have til 
gode, for heldigvis for kvinder-
ne var det nu blevet tid til fro-
kost. 

Ni burgere blev langet over 
disken, og alle spiste med stør-
ste velbehag deres frokost på 
Surfcenterets stemningsfulde 
café. Efter frokosten måtte de 
igen sætte sig ud i bilerne stadig 
uvidende om, hvor de nu skulle 
hen. Det viste sig, at de skulle 
nå en færge, for nu gik turen til 
Rørvig.

Efter ankomsten til Rørvig 
Havn kørte de tre biler videre 
til det sted, som skulle vise sig 
at være deres overnatningssted. 
Bilerne blev parkeret, taskerne 
blev hevet ud, og sammen gik 
de op imod det, der ved første 
øjekast ligner en stor skov. 

Dog kunne de ånde lettet op 
ved synet af hotelnøgler, som 
blev fordelt rundt til den enkel-
te. ØT’s kvinder skulle nemlig 

tilbringe natten i Rørvig Cen-
trets hyggelige feriehuse. 

De var faktisk så heldige, at 
de hver især fi k et eneværelse 
med eget toilet og bad – samt 
fællesstue med sin feriehus-
makker. I alt var der to kolle-
gaer i hvert hus. Nu mødtes de 
alle til kaffe og kage samt en 
fælles snak om det, de havde 
oplevet indtil videre.

Om at give slip
Nu var der igen ro i fl okken. 
Kvinderne fi k at vide, at der 
var et frirum for alle til at gøre, 
hvad de ville. For nogle betød 
det ro eller en lur på værelset, 
mens andre gik en tur på stran-
den. Kl. 18.30 mødtes de igen 
til fællesspisning. Her var der 
dømt forkælelse på program-
met, for der var booket bord til 
skaldyrsbuffet på Rørvig Havn. 
Stemningen var høj, da kvin-
dernes fi k spist, og sammen gik 
de tilbage til fælles aftenhygge 
og snak resten af aftenen. 

Dagen efter spiste de mor-
genmad og var nu klar på en ny 
dag med nye aktiviteter. Dagen 
blev sparket eller rettere sunget 
i gang med fælles morgensang 
– arrangeret af Pia Bernth. Pia 
sang for, mens kvinderne sang 
med til nøje udvalgte sange, 
som resonerede en jordnærhed 

og taknemmelighed for hinan-
den, for turen og for dagen. 

- Jeg kunne mærke, at det 
var grænseoverskridende, ikke 
alene for mig selv, men også for 
de andre. Vi sad i denne store 
rundkreds, hvor alle omkring 
os kunne høre vores sang – og 
hvad så? På denne tur handle-
de det om at give slip, og det 
var i virkeligheden slet ikke så 
slemt, det var faktisk ret befri-
ende, uddyber Pia Bernth.    

Efter morgensangen tjekke-
de de ud og kørte tilbage mod 
Rørvig Havn. Her tog de igen 
færgen tilbage mod Hundested, 
hvor næste hemmelige aktivitet 
ventede.

Til deres store overraskelse 
var dagens og turens sidste ak-
tivitet Hundested Sandskulptur 
Festival. Her lod de alle sig in-
spirere af og beundre de fl otte 
kunstværker, lære om proces-
sen og forstå den underliggen-
de betydning bag hver skulptur. 
Temaet for festivalen var ’tids-
rejsen’, hvor fortid og fremtid 
mødes både på videnskabelig, 
fi losoferende og eventyrlig vis. 
Der var meget styrke, fascinati-
on og inspiration at hente.  

Det var nu blevet tid til at tak-
ke af. De sluttede af med kaffe 
og sodavand i solskinnet, mens 
de delte deres tanker om turen 

og deres unikke fællesskab. Til 
sidst blev der delt kram ud. De 
takkede hinanden for en dejlig 
tur fyldt med ny viden om sig 
selv og hinanden – samt et på 
gensyn på arbejdspladsen og til 
næste kvindetur.

En forfatters indtryk
En teambuilding-tur kun for 
kvinder er i virkeligheden hver-
ken nyt eller innovativt, men 
det gør det ikke mindre effekt-
fuldt. Når kvinder mødes på 
tværs af aldre, faggrupper og 
baggrunde, sker der som regel 
noget meget unikt. Der hersker 
hurtigt en følelse af girl pow-
er eller sister power, og den er 
tydelig. I denne kvindegruppe 
har jeg på første hånd oplevet 
den helt særlige styrke og gen-
nemslagskraft, der hersker, når 
stærke kvinder mødes. 

Det er ingen hemmelighed, 
at trælast- og byggebranchen 
særligt er domineret af mænd 
– fantastiske og dygtige mænd, 
men ikke desto mindre af 
mænd. Når vi kvinder – jeg selv 
og mine kollegaer – mødes, kan 
jeg ikke undgå at bemærke den 
opbakning, ros og fortrolighed, 
der opstår. 

I virkeligheden er vi alle utro-
ligt forskellige, men der opstår 
en harmoni og dynamik, når 
vi mødes på vores præmisser 
– altså vores kvindelige præ-
misser. 

Denne teambuilding-tur har 
både været med til at styrke 
vores kollegiale bånd og faglige 
sparring. Men den har også væ-
ret med til at give os et puste-
rum, skubbe til vores grænser 
og tænde en gnist. 

Jeg kan ikke undgå at være 
farvet af min arbejdsplads og af 
ØT-energien. Og jeg håber, at 
denne artikel kan være med til 
at inspirere andre medlemmer 
i branchen til at overveje eller 
måske debattere idéen om lig-
nende arrangementer. 

Om ikke andet kan jeg for-
tælle, at det gør et indtryk – og 
personligt glæder jeg mig lige 
dét mere til at møde på arbejde. 
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FUT TILBYDER ELEVER
• Gratis medlemskab
• Få mulighed for at vinde 

FUT’s fagprøvepris
• Indstil din læreplads til 

FUT’s lærepladspris
• Studieture
• Legater til studierejser og udstationering
• Venskaber og relationer for livet
• Faglig og social networking samt sparring 

med branchefolk

Meld dig ind nu – og bliv en del af branchefælleskabet
• Medlemskontingentet er 350 kr. pr. kalenderår.
• Det er gratis for elever og branchefolk under 25 år.
• Du kan melde dig ind via QR-koden eller besøg vores hjemme-

side www.FUT.dk, hvor du kan læse mere.

– et stærkt netværk 
på tværs af branchen

FUT TILBYDER ALLE MEDLEMMER
• Events
• Foredrag
• Rejser
• Legater fra FUT-fonden
• Kurser
• Erhvervsnetværksmøder
• Venskaber og relationer for livet
• Faglig og social networking samt sparring 

med branchefolk

Meld dig ind 
NU!

Husk at følge os på 
de sociale medier
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