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Årets sidste FUT blad er ensbetydende med, at året går på 
hæld, og vi med hastige skridt nærmer os julen. Dermed er 
årets generalforsamling, som blev afholdt i samarbejde med 
Kwintet Kansas A/S, nu vel overstået. I denne forbindelse vil 
FUTs bestyrelse og undertegnede endnu engang gerne takke 
Kwintet Kansas for deres værtsrolle ved FUTs 61. generalfor-
samling med de spændende foredrag og rundvisningen på jeres 
hovedkontor i Odense.

En stor tak skal der også lyde til alle de medlemmer, der 
valgte at bruge dagen sammen med os i Odense. Håber I havde 
en super fantastisk dag!

FUTs bestyrelse og undertegnede vil gerne takke for den ar-
bejdsindsats og det samarbejde, som det afgående bestyrelses-
medlem Morten Hansen har ydet FUT gennem de sidste år. 
Samtidigt siger FUTs bestyrelse goddag til et nyt bestyrelses-
medlem, Mikkel Skou. Jeg ser dermed frem til at bringe FUT 
videre i det kommende funktionsår med den nykonstituerede 
bestyrelse.

Endnu engang skal der også lyde en stor tillykke til de seks 
fagprøvenominerede, uanset placeringen er det utroligt fl ot at 
have været nomineret. Der skal også lyde en stor tak til fag-
prøve-komiteen for den store arbejdsindsat, I har ydet.

FUT vil stadig-
væk satse på at 
arrangere sociale 
og faglige arrange-
menter i 2013. Vi 
bestræber os på at 
lave arrangementer, der har vores medlemmers interesse, så de 
derved får lyst til at deltage i disse. FUT skal hele tiden være på 
forkant med udviklingen, så I medlemmer vælger at bruge je-
res kostbare fritid på vores arrangementer. Derfor vil jeg gerne 
opfordre alle de medlemmer, der har ideer til nogle spændende 
arrangementer, til at kontakte os. 

En stor tak til alle FUTs samarbejdspartnere, tak for samar-
bejdet i det forgangne funktionsår, og jeg ser frem til at kunne 
forsætte samarbejdet i det nye år.

Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer og deres familie en 
glædelig og velsignet jul og et godt nytår!

 Med venlig hilsen

 Michael B. Jakobsen
 Formand 
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Tak for ordet!
Vi har igen i år valgt at placere FUTs ge-
neralforsamling på en fredag, da vi sidste 
år fi k mange tilkendegivelser på, at det 
havde været en succes at afholde det på 
en fredag – samt at give vores medlem-
mer mulighed for at deltage i en festmid-
dag om aftenen, så det glæder mig at se 
alle jer, der har valgt at bruge dagen i dag 
sammen med FUT, og årets vært, Kwin-
tet – Kansas.

  – vel mødt

Hvad har 
bestyrelsen arbejdet 
med i det forgangne 

funktions år

FUT stortur 2012
21 Futtere var i Vietnam fra 14. til 
30. september. De første dage var vi i 
Hanoi med fl ere spændende virksom-
hedsbesøg, og bl.a. var vi på besøg på 
den danske ambassade. Derefter fl øj 
vi videre til Saigon, hvor vi besøgte 
DLH og Scancom. Vi havde ydermere 
tid til at udforske naturen og byerne, 
vi besøgte. De sidste dage i Phan Thiet, 
hvor vi nød stranden og det gode vejr. 
Summa summarum en helt fantastisk 
tur, det er bare synd, der ikke var fl ere 
med. Vi sendte tit venlige tanker hjem 
til Danmark og det danske klima, når 
vi måtte trækkes med temperaturer på 
24-25 grader – altså sent om aftenen! 
Bestemt tåleligt!

Da kalenderen gik over i sommer-
tid, nærmere sagt den 2. juni, var en 
fl ok 50+’er mødt op til en forrygende 
branchemiddag, den legendariske 50+ 
frokost i Grøften i tivoli. Over 60 var 
mødt op! Arrangementet laves i tæt 
samarbejde med TUN, Odsgard og Jens 
Kruse. Tak for en fantastisk dag!

FUT Danmarkstur 2012 
17 elever var med på turen, der foregik 
i det nordjyske med en masse spænden-
de virksomhedsbesøg og socialt samvær. 
En stor tak til de elever, der deltog. Li-

Formandsberetning – FUT generalforsamling 2012 i Odense

Endnu et år er passeret i FUTs historie. 
61 år, der har budt på mange glorværdige 
minder for branchefolk i alle aldre. Året går 
på hæld, og det er ensbetydende med FUT 
generalforsamling – den 61. af slagsen

 Fortsættes næste side
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geledes en tak til de virksomheder, der 
åbnede døren for FUT.

FUT var traditionen tro med på TUN 
BYG 2012. Vi havde nogle forrygende 
branchedage i Fredericia i marts, hvor 
det primære formål var at skaffe så 
mange nye medlemmer til FUT som 
over hovedet muligt samt nye medlem-
mer til FUTs Erhvervsklub. Det lykke-
des! Vi fi k selvfølgelig en god snak med 
mange af vores medlemmer, der fandt 
tid til at komme forbi FUTs stand for 
en snak med os. En stor ros til TUN for 
en vellykket og velafholdt messe! Samt 
en stor tak til BC-Syd for samarbejdet 
på vores fælles stand.

FUTs hjertebarn, vores medlems-
blad, der tidligere er udkommet fi re 
gange om året, vil fra næste år kun 
udkomme tre gange i bladform og en 
gang på FUTs hjemmeside. Det er sta-
digvæk bestyrelsens plan at udvikle og 
gøre FUT bladet endnu bedre. Et af de 
tiltag som vi har arbejdet med de det 
forgangne funktionsår, er at temabasere 
bladene. Dette bevirker forhåbentlig, 
at FUTs medlemmer fi nder en endnu 
mere klar rød tråd, når de læser bladet. 
Endvidere har vi valgt at fortsætte med 
det faglige hjørne, hvor der vil komme 
artikler af høj faglig kvalitet.

Problemstillingerne i FUT 
nu og fremadrettet
Vi prøver konstant at gøre FUT endnu 
bedre, prøver at vinkle aktiviteterne, så 
I medlemmer føler, at I får noget ud af 
jeres medlemskab, gøre hjemmesiden, 
medlemsbladet og arrangementerne 
mere tidssvarende. Men det er et langt 
sejt træk at få vores arrangementer af-
holdt pga. for få tilmeldte, desværre.

FUT står stadigvæk over for en 
kæmpe udfordring nu og de næste år 
frem. Medlemmernes fritid er svær at 
få del i, FUT skal prøve at få del i den 
sparsomme fritid, der er til rådighed i 
en ulige kamp mod familie, fritidsin-
teresser mm, internet, Facebook mm. 
Vi oplever desværre tit, at de arrange-
menter vi afholder, ikke har den store 
opbakning. Derfor prøver vi at variere 
udbuddet af arrangementer så bredt 
som muligt. Men trods det er det svære 
tider for FUT, og jeg vil ikke stå her i 
dag og give udtryk for, at alt er super!! 
Det ville være at omgå sandheden. Men 
jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at den 
nye kompetente bestyrelse vil arbejde 
hårdt og målrettet for, at FUT vil for-
blive i branchen, men det kan desværre 
ikke lade sig gøre uden medlemmernes 
opbakning til fortsat at støtte FUT gen-
nem medlemskab og deltagelse i ar-
rangementerne!! Ydermere gør krisen 

Fortsat fra forrige side

desværre det meget svært at skaffe an-
nonceindtægter til bladet. Det er med 
vemod i hjertet at erkende, at årene 
fremover bliver utroligt svært for FUT 
og derigennem foreningens eksistens-
berettelse i branchen. 

FUTs arbejde i det 
forgangne funktions år
Erhvervsklubben har til vores store glæ-
de stadigvæk en stor tilslutning i bran-
chen. Vi får løbende nye medlemmer, 
og det er blevet en vigtig hjørnesten i 
FUT indtægtsgrundlag. Jeg vil på denne 
dag gerne rette en tak til alle dem, der 
har tegnet medlemskab.

Succesen har været uden sidestykke, 
ja faktisk større, end vi i bestyrelsen 
havde turdet håbe på. Et bredt udsnit 
af branchens leverandører samt tøm-
merhandlere er medlemmer. Mange tak 
for jeres støtte!

Jeg kan berette, at det samarbejde, 
som FUT har fået etableret med bla. 
STARK og Bauhaus, har givet den ef-
fekt, at tilslutningen til Danmarkstur 
DK. steg. 17 deltog på turen!

Dette har ydermere givet FUT mu-
lighed for at komme på deres skolefor-
løb, som er lukkede hold, men gennem 
samarbejdet er vi nu blevet inviteret til 
at komme og holde oplæg for eleverne 

Første pladsen i FUT-Fagprøveprisen gik 
i år til Jakob S. Jensen, Davidsen, Vojens 
(tv.). Anden pladsen gik til Martin 
Meredin Petersen, XL-Byg Meredin Jyderup, 
der var forhindret i at møde op, så hans 
bedstefar Hans Meredin Petersen på 90 år 
var stand in. Tredje pladsen gik til Malik 
Heilmann, STARK Glostrup (th.).
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 Fortsættes næste side

og derved udbrede kendskabet til FUT 
til så mange som muligt i vores bran-
che.

Branchen 2012
Lukkeloven er blevet afskaffet. Tøm-
merhandlen og byggemarkerne skal nu 
holde åbent ugens 7 dage – 365 dage 
om året! MEN med færre ansatte. Så 
for at imødekomme de nye åbningsti-
der bliver mange byggemarkeder nødt 
til at ansætte studentermedhjælpere til 
bla. at varetage søndagsåbent – i bedste 
jem og fi x stil, er det vejen frem? El-
ler en tvingende nødvendighed for at 
overleve?

Branchen plejer at se månederne maj 
og september som de to måneder med 
den højeste omsætning!! September 
i år ser ud til at blive en af de værste 
under krisen! 

Ser vi nærmere på dansk økonomi, 
ser det således ud
Dansk økonomi er fortsat ramt af kri-
sen. Således havde Danmark negativ 
vækst på 0,5 procent i årets andet kvar-
tal.

De nye BNP-tal bekræfter dermed 
økonomernes frygt for, at Danmark 
balancerer på randen af en økonomisk 
recession.

De skuffende tal for væksten får Dan-
ske Banks cheføkonom Steen Bocian til 
at nedjustere sin forventning til økono-
mien i 2012.

- Et forholdsvist optimistisk bud er en 
vækst for 2012 som helhed på nul pro-
cent – men mere realistisk må vi nok for-
vente negativ vækst for året som helhed, 
siger Steen Bocian.

Privat forbrug faldt
Det private forbrug faldt med 0,9 pro-
cent i andet kvartal, mens det offentlige 
forbrug steg med 0,3 procent.

De offentlige investeringer steg i andet 
kvartal, men var faldet kraftigt i første 
kvartal.

Det ser ikke ud til, at hverken efter-
lønspenge eller skatterabat på erhvervs-
investeringer har formået at vende stem-
ningen i den private sektor.

Den lidt neutrale udvikling i de of-
fentlige investeringer viser desuden, at 
regeringens kickstart ikke rigtig har haft 
effekt endnu.

Må revurdere forventninger
Også Jyske Banks cheføkonom Niels 
Rønholt må nu revurdere tidligere for-
ventninger til økonomien. Banken hav-
de håbet på en vækst på 0,6 procent i 
2012.

- Det bliver meget svært at nå, hvis da-
gens tal står til troende. I så fald skal 
vi være glade, hvis der bliver tale om 
positiv vækst i 2012. Nulvækst er mere 
sandsynligt, mener han.

Et lille lyspunkt i tallene er ifølge 
økonomerne, at eksporten trods alt har 
vist en lille fremgang i andet kvartal. 
Men her er man bekymret for, at det 
kan være en stakket frist, fordi udsig-
terne i blandt andet europæisk økono-
mi fortsat er meget usikre.

- Alt i alt må vi konstatere, at dansk 
økonomi atter bevæger sig den for-
kerte vej. Vi er gået fra sneglefart til 
nu decideret tilbagegang, siger Lone 
Kjærgaard, cheføkonom i Arbejdernes 
Landsbank.

Og hvordan ser udviklingen ud inden 
for påbegyndt byggeri i Danmark?

Igen stort fald i det 
påbegyndte byggeri 
Tilbagegangen i byggeriet fortsatte med et 
fald på 26 pct. fra første til andet kvartal 
2012 i det påbegyndte etageareal og et fald 
på 18 pct. i påbegyndte antal boliger, når 
der korrigeres for normale sæsonudsving.

Målt på etageareal var der især et mar-
kant fald på 40 pct. i det påbegyndte 
erhvervsbyggeri, som navnlig skyldtes 
et kraftigt fald i påbegyndelsen af byg-
ninger til administration og handel. I 
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denne offentliggørelse er der anvendt en 
ny estimationsmodel og en revideret og 
udvidet sæsonkorrektion. Næste offent-
liggørelse udkommer her den 8. novem-
ber for 3. kvartal.

FUT ønsker at takke …
Jeg vil gerne i dag gerne takke lærerstabe-
ne på handelsfagskolerne i Mommark og 
Odder for det gode samarbejde i denne 
forbindelse. Med de elevhold, som kom-

mer til jeres skoler gennem året, tak for 
at døren altid står åben for FUT. 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed 
til at takke vores bladannoncører for de 
bidrag, de yder til FUT-bladet. Og ikke 
mindst Odsgard for den store service, 
som de udviser FUT i vores samarbejde. 

En stor tak skal der lyde til TUN, og 
især Marianne M for hendes store ar-
bejdsindsats for FUT gennem året.

Til dette skal vi så lægge de mange for-
skellige fonde, som også viser os en utro-
lig opbakning gennem året. Tak for disse 
bidrag. Uden alle disse forskellige bidrag 

var det ikke muligt at køre foreningen på 
det høje niveau, vi kender fra i dag

En stor tak skal der lyde til Morten 
Hansen, der forlader bestyrelsen efter 1 
år, mange tak for godt samarbejde, tak 
for den indsats du har ydet for FUT. Jeg 
vil også takke Kansas for deres værtskab 
ved denne generalforsamling. Tak for en 
dejlig dag her i Odense i fl otte rammer 
og for et spændende program!

Tak for ordet!

Fortsat fra forrige side



7

Morten Hansen

Kære FUT!

Jeg bliver nødt til at 
trække mig ud af be-
styrelsen gældende fra 
kommende general-
forsamling. 

Da jeg sagde ja til indtrædelse, gjorde 
de personer, som spurgte mig, mig klart, 
at det var for 4 år, grundet at der havde 
været mange dårlige fortilfælde, hvor 
folk smuttede efter et år. Det er en fair 
og rigtig god strategi, hvis man vil have 
en homogen bestyrelse. Gennemtænkt 
på tidspunktet sagde jeg ja! Jeg ville og 
vil rigtig gerne branchen, er tværfagligt 
netværk og ikke mindst FUT, som jeg sy-
nes er et mega vigtigt bindeled...

På trods og med vemod siger jeg allige-
vel stop og har opsagt mit kandidatur til 
bestyrelsen. Jeg har lært meget om mig 

Mikkel Skou
Jeg er 28 år gammel 
og bor på Østerbro 
sammen med min kæ-
reste Tina. Hun arbej-
der også i en trælast.

 Jeg er født ind i 
trælastbranchen. Som 
barn arbejdede jeg 

som ”fejedreng” i min fars og onkels træ-
laster i Juelsminde gruppen.

Efter handelsskolen gik jeg i lære hos 
HT-Defta i Viby, som senere blev op-
købt af Bygma. Kort efter overdragelsen 
skiftede jeg til det sjællandske, hvor jeg 
færdiggjorde min uddannelse i Bygma 
i Hillerød. Ikke længe efter jeg var fær-
digudlært, tog jeg til Canada i et halvt år, 
hvor jeg stod på ski. Jeg afsluttede ophol-
det med en tur ned af USA’s vestkyst.

Da jeg kom hjem, arbejdede jeg et par 
måneder for min far i det jyske.

I 2006 blev jeg ansat i Fog Fredensborg, 
hvor jeg har været lige siden, dog med 2 
gange orlov på et halvt år – hvor jeg arbej-
dede som dykkerinstruktør i Thailand. 

Jeg var med på studieturen til Vietnam 
i år, hvor jeg fi k øjnene op for de mulig-
heder og potentialer, der er i FUT.

Goddag og farvel i bestyrelsen

selv og om at arbejde i en bestyrelse med 
mennesker og ser tilbage på “futåret” 
med glæde og personlig udvikling på en 
måde, jeg ikke troede mulig. 

Hvorfor siger jeg fra
Der sker så meget i livet. Der er så meget 
og mange impulser i virkeligheden. For 
et år siden havde jeg en base og mente, 
at jeg havde baggrunden til at have over-
skud til FUT. I dag er min situation me-
get anderledes, og overskuddet er der 
ikke. For første gang i mit liv har jeg nu 
sagt fra og vil bruge fokus på mit privat-
liv samt arbejde. 

FUT er vigtigt og har en meget svær 
fremtid! Jeg håber, at foreningen overle-
ver, og jeg håber, verden bliver rødere, så 
der bliver plads og overskud til tværfag-
ligheden med ro i maven, som det ideelle 
fut i mine øjne betyder.

De personer, som bliver og kæmper i be-
styrelsen, skylder I alle sammen en kæmpe 
vild tak, og jeg håber, der tiltræder energi 
i bestyrelsen i fremtiden. Tænk over, om I 
ikke har overskud til at give den gas og jeres 
hjælp.

De bedste hilsner 
Morten

Jeg glæder mig meget til at sætte mit 
præg på FUT de næste 4 år.

Mikkel Skou

DO BETTER IN COMFORT

ER DU GODT
KLÆDT PÅ?
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 1. præmie
Projektet fi k en lidt pudsig opstart, da jeg 
oprindeligt havde påbegyndt et helt an-
det emne på såvel den skriftlige som den 
praktiske del. Men da først det blev ved-
taget, at Davidsen skulle forhandle disse 
anlæg, var det et oplagt emne at skrive 
om. Emnet var ikke blot brandvarmt, det 
var også (på daværende tidspunkt) noget 
atypisk for en tømmerhandel. 

Timingen var helt perfekt fra idemæn-
dene bag solcelleanlæg i Davidsen og der 
gik ikke lang tid fra ide til handling. Det-
te betød, at vi kunne præsentere et kom-
plet set-up, inden det for alvor gik rigtig 
stærkt med salg af solcelleanlæg, til for-
skel fra andre nærliggende og tilsvarende 
konkurrenter, der først efterfølgende be-
gyndte at melde sig på banen.

I selve opgaven blev der lagt vægt på, 
hvilke parametre og værdier Davidsen 
som tømmerhandel skulle markedsføre 
sig ud fra for at kunne differentiere sig fra 
de andre udbydere. Dertil blev der, i sam-
arbejde med marketing og ledelse, tilret-

 3. præmie
Jeg været elev i Stark Superbyg Glostrup 
i fi re år, de første to år på handelsskole og 
de sidste to år på Mommark!

Jeg valgte at skrive om bambusgulve i 
min fagprøve, da jeg mener, det er et im-
ponerende stykke materiale og jeg er im-
poneret over måden, det bliver fremstil-
let på. Det er en sort, der ikke er så in, da 
det for nogle har et specielt udseende. 

I min fagprøve fortæller jeg om de 
mange fordele, der er ved at købe bam-
bus i stedet for de tradtionelle træsorter 
som ask, eg og bøg. 

Min fremtid ser jeg i Stark, da jeg føler 
mine kompetencer og viden kommer til 
stor udtryk i min dagligdag. 

Jeg elsker nye udfordringer og en mas-
se ansvar, så det håber jeg Stark forsat 
kan give mig.

 
 Malik Heilmann Elmelund

telagt en marketing-event, hvor et større 
boligkvarter i Vojens blev udvalgt til det-
te formål. I form af smart-phone app’en 
”sun-seeker” blev alle adresser med syd-
vendt og forholdsvis ubrudte tagfl ader 
udvalgt. Disse modtog et salgsbrev med 
invitation til en informationsaften om-
kring solceller, hvor Davidsen forestod et 
lettere traktement, og der var mulighed 
for at rette tekniske spørgsmål til vores 
samarbejdspartnere på området.

Forløbet med opgaven har budt på 
mange ting og har været særdeles interes-
sant. Mest spændende har dog været at 
følge processen helt fra start med lance-
ringen af solceller. Det har været enormt 
lærerigt, og man får for alvor set, hvilke 
ressourcer sådan et set-up kræver og ikke 
mindst vigtigheden af, at dette set-up bli-
ver korrekt behandlet og videreformidlet 
gennem alle led og afdelinger i organisa-
tionen.

Må solen skinne på dem, der har hand-
let solcelleanlæg i Davidsen J

Pøj pøj med opgaven til de kommende 
afgangselever J
 Jakob S. Jensen
 Davidsen A/s Vojens

Fagprøveprisen 2012Fagprøveprisen 2012

Her er de nominerede til årets FUT-Fagprøveprisen fra venstre mod højre: Marc Juul Nielsen, Jakob S. Jensen, på vegne af Martin Meredin Petersen, Hans 
Meredin Petersen, Malik Heilmann Elmelund, Tinet Heide Salomonsen og Morten Mølager.

FUT-Fagprøveprisen uddeles til tre fagprøver, som i foråret før generalfor-
samlingen er blevet afl everet og eksamineret på Mommark Handelskost-
skole. Formålet med prisen er at inspirere og animere branchens elever til 
at yde en ekstra indsats med udarbejdelsen af deres fagprøveopgave, for 
derigennem at øge de kvalifi kationer, som eleven får under arbejdet med 
opgaven, til glæde for eleven og branchen
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dele ved at tage alle varerne med i en og 
samme handel frem for at køre rundt for 
at fi nde de billigste materialer. – Det er 
nemlig et godt argument for, at det hele 
passer sammen.

Opgaven blev præsenteret på Handels-
fagskolen i Odder, en dag med sommer-
fugle i maven hos eleverne fra XL-BYG 
trælasterne. 

Resultatet af mit fagprøveprojekt blev, 
som jeg havde sigtet efter – et tiltag som 
vil gavne forretningen på længere sigt. 
Jeg blev i oktober måned kontaktet af en 
repræsentant fra FUT, der kunne fortæl-
le, at jeg var indstillet til FUTs fagprøve-
pris.

Da jeg var i udlandet under FUT Ge-
neralforsamling i Odense, hvor fagprøve-
priserne skulle uddeles, måtte jeg sende 

en ”stand in”, hvilket blev min farfar 
Hans Meredin Petersen, som jeg siden 
barndommen har holdt et meget tæt for-
hold til. 

Et par gange om ugen bliver der også 
afl agt rapport på havebænken med ud-
sigt over Kalundborg fjord, hvor vi gerne 
snakker om de spændende oplevelser, vi 
hver især har haft under vores læretid i 
trælastbranchen. Det er herligt at opleve 
hans glæde over, at min bror og jeg er 
hjemme i familievirksomheden som 4. 
generation. Hans er iøvrigt fortsat FUT 
medlem i en alder af 90 år.

Jeg vil gerne sige tak til FUT for hyg-
geligt samvær og et lærerigt program på 
Danmarksturen 2012. Midtjylland blev 
kørt tyndt i en komfortabel bus, hvor vi 
blandt andet var på Troldtekt A/S for at 
se fremstilling af træbetonplader. Super 
spændende og meget engageret team, 
der viste rundt på fabrikken, der ligger i 
Troldhede, syd for Herning. 

Jeg vil opfordre alle trælastfolk, elever 
som udlærte, til at tage med på de for-
skellige ture, der byder sig. Det er sjo-
vere, end du tror!

 Martin Meredin Petersen
 XL-BYG Meredin A/S – Jyderup 

Plastmo har netop lanceret en ny online 
Tagrende Beregner, som tager højde for 
alle de parametre, der skal tages stilling 
til, når der skal vælges tagrende. 

Det gælder bl.a. beregning af længder, 
ekspansionsforhold og dimensionering i 
forhold til tagfl aden osv. 

Når det gælder dimensionering, tages 
der bl.a. hensyn til fremtidens stigende 
regnmængder. 

Man får (som husejer eller fagmand) 
hurtigt og nemt en komplet materiale-
liste inkl. TUN-varenumre til ens kom-
mende tagrendeprojekt, og når kunden 
har foretaget sin beregning, kan han 
sende bestillingslisten som en PDF-fi l 
direkte til sin trælast. Trælasterne kan 
med eget login beregne en nøjagtig pris 
til kunden. 

Nyt 
online 
værktøj

Tagrende Beregneren omfatter alle vo-
res tagrendematerialer – plast, zink, alu-
zink, stål og kobber 

Den nye Beregner kan anvendes både 
på nettet, på smartphone og tablet. 

Prøv Tagrende Beregneren 
her på dette link: 

www.plastmo-tagrender.dk

 2. præmie
Ideen til min fagprøve ’’Systematisk mer-
salg’’ kom, da jeg opstillede de problemer, 
jeg var stødt på i forbindelse med salg i 
en trælast. 

Jeg rettede mit fokus på mersalg, hvor 
forbedringer både ville gavne omsætning, 
indtjening samt kundetilfredshed. Det 
kom frem som en mulighed, efter at jeg 
sad og kiggede på XL-BYG’s webshop, 
hvor der bliver vist mange naturlige føl-
gevarer, når man klikker på en vare. Det 
fi k mig til at tænke på, hvorfor vi ikke 
som sælgere har nogle redskaber, der 
minder os om at tilbyde kunden de na-
turlige følgevarer. Når et tilbud bliver til 
ordre, glemmer man som sælger ofte at få 
solgt de naturlige følgevarer med. 

- Her er der med garanti brug for for-
bedringer, tænkte jeg!

Med udgangspunkt i varegruppen 
døre/vinduer, son ofte har relativt lav 
dækningsgrad, gik jeg i gang med at ind-
samle information.

For at få min fagprøve på skinner skul-
le der også nogle praktiske tiltag til. Det 
skulle bl.a. være nogle redskaber, som 
sælgeren kunne støtte sig til, både i sags-
registrenes program samt ’’up front’’ med 
kunden.

Markedsføringsdelen i min opgave fi k 
sloganet ’’Kom hjem med det hele til dit 
projekt’’ og har været med til at over-
bevise kunden om, at der faktisk er for-
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Det blev en tur, hvor vi fi k mødt fl ere 
leverandører til danske trælaster. Der 
blev knyttet kontakter og tillid. Vi fi k et 
indblik i arbejdsforhold, CSR (Corporate 
Social Responsibility), produktionsfor-
hold, leveringsforhold og konkurrencen. 
Endelig fi k vi et indblik i landets kultur, 
sociale forhold, fremskridt og fantastiske 
steder.

Fredag
Den 19. september mødtes 21 glade og 
forventningsfulde Futter i Kastrup luft-
havn. Folk kom bl.a. fra Randers, Kø-
benhavn og Froðba (Færøerne). Endelig 
skulle vi afsted. 

FUTs arrangørgruppe havde brugt lang 
tid på at forberede denne tur og havde 
bl.a. fået aftaler i stand med fl ere leve-
randører til FUTs medlemmer. Efter en 
meget lang fl yvetur ankom vi endelig til 
Hanoi, som er hovedstaden og ligger i 
det nordlige Vietnam. Og hvis alle hav-

Med FUT i Vietnam
Vietnam er et spændende land og ikke mindst et land i rivende udvikling. 
Mange (danske) virksomheder har oprettet fabrikker i dette land, hvor folk 
er stræbsomme, fl ittige og arbejdssomme

de husket at få deres visa i orden inden 
afrejse, havde vi hurtigt været videre til 
vores hotel J

Heldigvis er der ikke det, som ikke kan 
købes for penge i Vietnam, så det gik 
hurtigt videre til vores hotel. 

På turen fra lufthavnen til hotellet var 
vi alle meget overrasket over at se, hvor 
mange scootere der fi ndes i Hanoi (kan 
ikke huske antal af knallerter i forhold til 
biler). Men forestil dig startfeltet på Co-
penhagen Marathon: Starten er lige gået, 
men her sidder alle på en scooter. Det er 
oplevelsen, når du går over en gade.

Vores første dag var en rigtig turisttur 
til Ha Long Bay. Vi blev hentet ved ho-
tellet af vores guide og bus, som kørte os 
den lange vej. En fantastisk tur, hvor vi 
fi k set en del af det smukke land og ikke 
mindst de mange rismarker. Vietnam lig-
ger på top 3 over de største eksportører 
af ris. Deres infrastruktur er ikke så fan-
tastisk, som man kunne håbe på. Så en 
køretur på ca. 70 km tager ca. 3 timer. 
Heldigvis var der indlagt et par stop, så 
vi kunne komme ud og nyde varmen og 
strække ben. En fantastisk tur til et me-
get smukt område., som nogen måske vil 
kunne huske fra bl.a. James Bond fi lmen 
”Tomorrow never dies”.

Mandag 
skulle vi være lidt mere alvorlige. På den 
danske ambassade fi k vi en grundig in-
troduktion til Vietnam af den danske 

handelsattache Jeppe Solmer. Her blev 
vi sat ind i, hvordan man kan komme i 
gang med at drive forretning i Vietnam, 
og hvordan landet er bygget op. Meget 
interessant og en god start på turen. Det 
var interessant at få et indblik i de mange 
områder, som ambassaden kan assistere 
danske virksomheder med, om det er 
etablering i landet eller samarbejde ved 
lokale fi rmaer.

Efter frokost blev vi kørt til det store 
tempel, der ligger på Jadehøjen midt i 
Hoan Kiem søen, som ligger midt i byen. 
Vores guide, Mr. T, fortalte med spæn-
dende engagement om, hvor meget de-
res religion og ritualer betyder for dem 
og deres hverdag. Bagefter skulle vi på 
rundtur i cykeltaxier i den gamle del af 
Hanoi også kaldet ”de 36 gader”. Vi var 
alle en smule utrygge ved dette, for en 
cykeltaxi er slet ikke så hurtig som de 
scootere, som hele tiden dytter og kører 
meget tæt.

Tirsdag 
skulle vi besøge arbejdstøjsproducenten 
Mascots fabrik. Thomas Bo Petersen, de-
res direktør, viste os rundt på deres næ-
sten nye fabrik. Den blev færdig i 2008. 
Der er ca. 1500 ansatte, og alt kører 
fantastisk. Alle ansatte har fået en god 
oplæring og nogle virkelig gode arbejds-
vilkår. Her lever man virkelig op til CSR 
ansvaret. Mascot gør mange gode ting for 
deres personale, gratis læge, gratis frokost 
hver dag og fornuftige arbejdstider og 
-vilkår. 
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Om eftermiddagen besøgte vi en træ-
landsby. Her er deres speciale at skære 
stole og fi gurer ud af træ. Men her gik 
de ikke så meget op i arbejdsvilkår. Det 
eneste sikkerhedstøj, som de har på, er 
en lille maske foran næse og mund. Men 
sikkerhedssko, når man arbejder med en 
stor motorsav, det kan man ikke se er 
nødvendigt.

Onsdag
var fridag, og Futterne var turister i byen, 
og torsdag rejste vi videre til Saigon. 
Saigon, som vietnameserne stadigvæk 
foretrækker at kalde byen, hedder of-
fi cielt nu Ho Chi Min City. Byen ligger 
i den sydlige del af Vietnam godt 1200 
kilometer fra hovedstaden.

Saigon er meget anderledes end Ha-
noi. Byen bærer meget præg af en bedre 
økonomi og af at være lidt mere mo-
derne end Hanoi. I Hanoi oplever man 
mere det ”originale” Vietnam, og Saigon 
er mere vestlig. Utroligt spændende, at 
der kan være så stor forskel på de 2 byer. 
Men her er lige så mange knallerter og få 
biler, så det er med at holde tunge lige i 
munden, når man skal over gaden.

Vi fi k en tur rundt i byen og besøgte 
blandt andet Krigsmuseet og fi k et ind-
blik i Vietnam-krigen tilbage i 60’erne og 
dens gru. Vi besøgte også præsidentens 
palads, hvor de historiekyndige sikkert 
vil huske scenen med den nordvietna-
mesiske kampvogn, der er kørt gennem 
porten.

Fredag 
besøgte vi den danske havemøbelprodu-
cent, ScandCom. En stor seriøs leveran-
dør til rigtig mange danske kæder, bla. 
Jysk og Ilva.

Vi var også rundt og se deres produk-
tion og fi k et indblik i, hvor mange have-
møbler der bliver produceret om dagen. 
Vi fi k også lov til at se, hvordan maskiner 
havde øget produktionen på trods af den 
billige arbejdskraft. 

Eftermiddagen havde vi for os selv til 
sightseeing i den spændende by.

Lørdag
gik turen til det store område Cu Chi 
lige nord for Saigon, hvor vi bl.a. skulle 
se de berømte tunneller, som nordvietna-
meserne gravede under krigen. På turen 

derned var vi inde og besøge en gummi-
plantage.

Et enormt område med de historiske 
tunneller, et enormt netværk af under-
jordiske tunneller. Det var meget impo-
nerende og skræmmende. 7000 friheds-
kæmpere kunne være nede i hulerne, 
som strakte sig over 50 km2, og visse 
steder var i 3 etager. Her kunne de klare 
mange opgaver. De havde et skrædderi, 
et hospital, køkken og opholdsrum. De 
var fantastisk dygtige til at kamufl ere 
ind- og udgangssteder. Alt var gravet ud 
med håndkraft. Det tog en hel dag for 4 
personer at grave en gang på 10 meters 
dybde. Der var mulighed for at komme 
ned i nogle af gangene og få en fornem-
melse af, hvor småt og mørkt der var. 

Søndag 
var vi på tur til Mekong Deltaet. Det er 
kendt som Vietnams riskammer og frugt-
have. Vi sejlede fra byen Cai Be ned ad 
den travle Mekongfl od og ind i de små 
kanaler. Vi stoppede ved at lille teglværk, 
og så, hvordan man på en meget enkel og 
lidt primitiv måde kan få brændt en stor 
mængde tegl. Her kunne vi godt have 
brugt meget mere tid. Vi sejlede videre 
til et lille familieforetagende, der har spe-
cialiseret sig i at lave frugtslik og tasker af 
kokosnødder. 

Tirsdag 
startede vi med at køre til Tropicdane 
Møbler. De har produceret møbler og 
krukker til blandt andet Danmark i en 
del år. I dag består deres produktion af 
inden- og udendørsmøbler. Man viste os 
et nyt produkt baseret på risskaller, som 
blev forarbejdet og brugt til møbler. 

Onsdag 
var igen rejsedag. Nu gik turen til Phan 
Thiet, som er det klassiske eksempel på 
et feriested med alt, hvad en gæst ønsker 
på en badedestination. Vi blev indkvar-
teret på smukt hotel, som lå lige ud til 
stranden. Skønt med et par dage, hvor vi 
bare kunne slappe af og nyde det skønne 
klima.

Lørdag 
gik turen hjem igen. Der var mange, som 
godt kunne have brugt et par dage mere 
på dette skønne sted. Men sådan skulle 
det ikke være, og foran os lå en lang 
hjemrejse.

Søndag 
eftermiddag stod vi igen på dansk jord. 
Det havde været en fantastisk tur. Det 
var utroligt hyggeligt at være sammen 
med en masse søde Futtere, som alle hav-
de nydt turen og været utroligt dejlige at 
være sammen med.

Alle havde fået et spændende indblik 
i Vietnams kultur, historie og udvikling. 
Der var knyttet kontakter til leveran-
dører og skabt interesse for samhandel. 
Blandt Futterne var der skabt et godt 
netværk, og mange så frem til at mødes 
igen om 2 år på den næste FUT tur, som 
går til……

Mandag 
gik turen til DLH. Direktøren fortalte en 
del om deres arbejde med at lagre træ fra 
mange forskellige lande/leverandører og 
fragte det videre til diverse producenter. 
Vi var også ude og se noget af alt det træ, 
som de har på lager. 

Eftermiddagen tilbragte vi hos Maersk 
i Saigon, hvor vi igen fi k et indblik i, hvad 
det vil sige at handle med Vietnam, og 
naturligvis hvordan Maersk kunne hjæl-
pe danske virksomheder.
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Vietnam er i høj grad kontrasternes land. 
De rige suser rundt i deres Bentley’er, 
og de mindre bemidlede tjener til dagen 
og vejen ved hjælp af deres små mad-
boder og -vogne på gaden. Generelt set 
har Vietnam dog taget et kvantespring i 
retning mod velstand i de seneste 15 år. 
En konsekvens af hastigheden er, at fx 
social og sundhedsmæssig oplysning ikke 
er fulgt med i samme tempo: Færdsel i 
hektisk trafi k på knallerter – uden hjelm, 
færdselsregler og grænser for, hvad der 
kan transporteres. Byggerier uden de mest 
basale sikkerhedsforanstaltninger som fx 
sko – der arbejdes i bare tæer, også under 
håndtering af motorsav. Korruption. Et 
mangelfuldt sundhedssystem. Oplysning 

Danske produkter – made in VietnamDanske produkter –

FUTs stortur gik i år til Vietnam. Her besøgte 
FUT-delegationen adskillige danske virksom-
heder. Blandt dem var arbejdstøjsfabrikanten 
Mascot, som på særlig vis gjorde sig bemærket. 
Hos Mascot spiller det gode arbejdsmiljø 
nemlig en helt afgørende rolle

om blandt andet sygdom, sundhed og er-
næring – som blot et par af eksemplerne.

Attraktivt erhvervsklima
I dette land med både roligt bølgende 
rismarker og kaotiske trafi kale tilstande 
mødte FUT-delegationen et myrefl ittigt 
folk med en stor imødekommenhed og 
god omstillingsvillighed. Og det er netop 
nogle af disse kvaliteter, der sammen med 
et fornuftigt erhvervsklima har tiltrukket 
mange udenlandske investorer. 

Socialt ansvar på dagsordenen
De udenlandske investorer benytter sig af 
den billigere (end i Vesten) arbejdskraft, 
men de er også med til at udvikle det lo-

kalsamfund, som de har placeret deres 
virksomhed i. FUT-formand og ansat på 
familievirksomheden Thorup Tømmer-
handel ApS, Michael B. Jakobsen, var 
med på rundrejsen og ser således på ud-
fl ytningen: - Socialt ansvar bør være på 
dagsordenen, når man fl ytter produktion 
til udviklingslande som Vietnam. Når det 
så er sagt, havde jeg forventet en mere 
nonchalant holdning til det faktum man-
ge steder, end tilfældet var. Særligt må jeg 
fremhæve arbejdsproducenten Mascot 
som noget helt ekstraordinært i forhold 
til ønsket om at skabe et godt, trygt og 
bæredygtigt arbejdsmiljø.

Mascots fabrik bygget 
helt uden arbejdsulykker
Mascots fabrik blev opført i løbet af 2007 
– uden en eneste arbejdsulykke. Et særsyn 
i et land, hvor alvorlige arbejdsulykker er 
hverdagskost, og det blev også bemærket 
og belønnet med en særlig hædersbevis-
ning fra Hai Duong provinsens formand. 
Efter 11 måneders byggeri af de 15.000 
m2 blev fabrikken indviet, og den er nu 
arbejdsplads for 1500 medarbejdere, der 
tilsammen fremstiller i gennemsnit 7000 
færdige produkter hver eneste dag til 
brugere i hele Europa.

FUT-delegationen blev modtaget af 
Mascots danske direktør i Vietnam, Tho-
mas Bo Pedersen, som har et enormt 
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Storturens indhold

FUT-delegationen besøgte blandt 
andet den danske ambassade 
og ScanCom i Hanoi og DLH og 
Mærsk i Saigon på deres rundrej-
se i Vietnam. Det blev dog også 
til en masse smukke natur- og 
kulturoplevelser. Rejsen blev af-
sluttet med et par skønne dages 
badeferie ved Phan Thiet.

Danske produkter – made in Vietnam– made in Vietnam

kendskab til landet, blandt andet fordi 
han har boet i Vietnam de seneste 10 år. 
Thomas berettede indgående om landet, 
erhvervsklimaet og det at bygge en fabrik 
op fra bunden, hvor normale fremgangs-
måder for vietnamesiske foretagender 
som fx korruption er helt udelukket og 
uacceptabelt på alle niveauer. 

CSR er fornuftigt 
– også forretningsmæssigt
Den efterfølgende rundvisning viste ikke 
alene en topprofessionel fabrik med det 

nyeste udstyr, men også et godt og trygt 
arbejdsmiljø, hvor der tages ansvar for 
den enkelte medarbejder. Alle medarbej-
dere får blandt andet et nærende og gratis 
frokostmåltid, gratis lægeklinik på fabrik-
ken, sundhedskampagner, teambuilding 
og sikkerhedskurser. Ejer og adm. direk-
tør for Mascot, Michael Grosbøl, giver 
følgende forklaring på, hvorfor Mascot 
har valgt at gå hele vejen: - Vi er et dansk 
fi rma med en skandinavisk mentalitet. 
Den mentalitet har vi overført til dat-
terselskabet i Vietnam som en selvfølge. 
Det er jo også en del af Mascot. Når man 
som os vælger at beskæftige en del af sine 
ansatte i en anden verdensdel, må man 
også kompensere for noget af det, som 
staten i det pågældende land ikke tilby-
der, som den burde – fx gratis lægehjælp. 
Og det er egentlig grunden. Vi er en fa-
milieejet virksomhed engageret med liv 
og sjæl, og ansvarligheden stemmer godt 
overens med holdninger og kultur hos 
Mascot – og så er CSR (social ansvarlig-
hed) samtidig fornuftigt forretningsmæs-
sigt. En win-win situation så at sige.

Produkter, vi forhandler, skal være 
fremstillet under gode forhold
Hos FUT-delegationens 21 deltagere var 
begejstringen stor over at se, hvordan 
dansk arbejdstøj bliver fremstillet under 

så gode forhold i et udviklingsland langt 
fra Skandinavien. 

- Det var simpelt hen så rart at op-
leve den store omsorg for de ansatte, de 
gode forhold og den store ansvarlighed. 
Som forhandler af arbejdstøj betyder 
det i høj grad noget at vide, at produk-
terne er fremstillet under respektfulde 
forhold. Vi oplever, at det etiske også er 
afgørende for virksomheder, når de skal 
vælge arbejdstøj, så jeg er ikke i tvivl om, 
at Mascot går i den rigtige retning, og at 
det betaler sig forretningsmæssigt. Ingen 
vil trække i om så det var verdens bedste 
arbejdsbukser eller andre af de produk-
ter, vi forhandler, hvis man har mistanke 
om, at de bliver fremstillet under kum-
merlige forhold, siger Michael B. Jakob-
sen, FUT-formand.

Sober produktion forenet 
med at tjene penge
Også Søren Kroer, direktør for Fog Trælast 
Kvistgård, deltog i storturen til Vietnam. 
Han var inden de indlagte virksomheds-
besøg en smule skeptisk overfor, om virk-
somhedernes udfl ytning udelukkende er 
for profi ttens skyld, men oplevelsen var 
en helt anden: 

- Vi besøgte mange udenlandske virk-
somheder i Vietnam, og vi fi k generelt et 
godt indtryk. Hos Mascot fi k vi særligt 
syn for, hvordan man kan forene sober og 
ansvarlig produktion med det faktum, at 
der skal tjenes penge. Det var interessant 
at opleve, hvordan det kan styres så top-
professionelt i så svært et land som Viet-
nam, siger Søren Kroer.
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FUT ErhvervsklubFUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

Træ

A. Rindom

 

VEJEN TRÆLASTHANDEL A/S
Søndergade 111     Tlf: 75 36 08 66     Fax: 75 36 79 36     www.traelasten.dk

TIMPLY
Timber and Plywood Trading Company

Kaj Lykkesvej 13 -  5600 Faaborg - Denmark

T: +45 6265 1009     F: +45 6265 1646

info@timply.dk     www.timply.dk    CVR: DK 3019 9308 

www.hjalmarwennerth.dk
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FORLAG · REKLAME · WEB Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22 

Trægården Kås A/S Niels Ulrich Pedersen A/S

Roslev Trælast A/S

bakker op om FUTbakker op om FUT
Få mere information hos Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647

Her kunne 
DIT 

logo være..!

KNUD LARSEN
PROFESSIONEL

Hammerholmen 8-16 • 2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 82 45
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Skrevet af Stephanie Kjærup-Hocke
Handelselev hos STARK Glostrup

Mandag startede vi 17 deltagere dagen 
hos Troldtekt A/S i Troldhede, hvor vi 
hørte om Troldtekts akustiklofter. Vi hør-
te om de forskellige aspekter inden for 
deres lofter, så som god akustik, brand-
sikring, indeklima og holdbarhed. Vi blev 
også introduceret til et af deres special-
produkter, indbyggede højtalere i deres 
lofter og teknologien bag disse.

Derefter fi k vi en rundvisning på fabrik-
ken, som gav os et indblik i deres dag-
ligdag, og hvordan de producerer deres 
produkter. Samt hvordan de med en sim-
pel løsning får deres lofter til at give den 
gode akustik.

Efter Troldtekt gik turen til Palsgaard Træ 
A/S, hvor vi fi k en rundvisning på fabrik-
ken. Her så vi nogle af de forskellige pro-
cesser, som træet skal igennem, før det 
er klar til at blive sendt ud. Noget af det 
bliver brugt til at lave færdige elementer, 
f.eks. kviste. På billedet nedenfor er de i 
gang med at lave et færdigt element til en 
spærkonstruktion.

Danmarkstur 2012
Mandag den 12/10 – onsdag den 14/10

Mandag aften stod den på socialarrange-
ment i Bowl’n’Fun i Århus. En hyggelig 
aften, hvor man havde mulighed for at 
lære hinanden at kende.

Tirsdag skulle vi en tur til Rold Skov 
Savværk A/S og Hornbæk Trævare. Hos 
Rold Skov Savværk hørte vi om virksom-
hedens produktion og brugen af råvarer, 
samt hvorfra de får deres råvarer. Man fi k 
et indblik i, hvordan det træ, som er en 
stor del af hverdagen ude i trælasterne, 
bliver håndteret og forarbejdet. Her fi k 
vi derefter også en rundvisning på en af 
deres fabrikker, hvor vi fi k lov at se, hvor-
dan de forarbejder træet og høvler det, så 
det får de rigtige dimensioner.

Hos Hornbæk Trævare startede vi med 
en rundvisning på fabrikken. Her fi k vi 
set hvordan og hvor hurtigt deres nyeste 
investering, en højteknologisk Kehlema-
skine, arbejder. Det er denne maskine, 
der forarbejder og høvler listerne til de 
rette profi ler. Efter rundvisningen, hørte 
vi om Hornbæks Scandiwood i deres 
show room. Til sidst sluttede vi af med 
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lidt kaffe og kage, hvor vi havde mulig-
hed for at stille spørgsmål. Den sidste 
dag gik turen til Mascot. Her startede vi 
med en rundvisning ude på deres lager og 
pakkeri. Vi fi k set, hvordan de ved hjælp 
af teknologiske maskiner pakker mange 
ordrer på en gang samt får afl æsset en 
fuld container på 45 min.

Efter rundvisningen kørte vi til en af de-
res store showrooms. Her hørte vi lidt om 
Mascots historie, om deres fabrik i Viet-
nam og om, hvordan deres salgsteams i 
Danmark er bygget op.

En god tur, der har givet os et indblik i, 
hvordan de varer, vi håndterer ude på 

trælasterne dagligt, er forarbejdet og pro-
duceret. Det har samtidig også givet os 
en større viden, der gør det nemmere at 

argumentere for produkterne, når vi skal 
sælge dem til vores kunder. 
 TAK FOR EN GOD TUR!
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1969. Ole mødte op på Kalkværket i Hor-
sens. En gammel industriby med en tele-
fonfabrik, en fjernsynsfabrik og en cigar-
fabrik. En tung arbejderby, som du helst 
undgik at nævne dit tilhørsforhold til, når 
du var til fester med venner og bekendte. 
Blandt meget andet havde byen ikke et 
godt omdømme på grund af statsfængslet. 
Det var ikke som i dag, hvor fængslet er 
blevet en del af det mangeårige kulturelle 
fremstød, som byen har oplevet. 

Men dér stod Ole på Kalkværket. Han 
var 25 år og skulle til at starte på den ar-

Evig            udvikling i
over             40 år

Ole Madsen er i dag 68 år og arbejder stadig i 
dén trælasthandel, hvor han første gang satte 
sine ben for mere end 40 år siden. Om få måne-
der går han på pension, regner han med, og kan 
se tilbage på et beriget arbejdsliv i en branche, 
der over fi re årtier har gennemgået en rivende 
udvikling. Ole har været med hele vejen – som 
iagttager og så sandelig også som aktør

bejdsplads, hvor det skulle vise sig, at han 
stadig arbejdede mere end fi re årtier se-
nere. Men det vidste Ole selvfølgelig ikke 
dengang. Han var udlært fra Fredericia 
Trælasthandel, arbejdede to år på trælasten 
i Assens og var nu i Horsens som nyud-
klækket forretningsfører. Om det var en 
ren og skær tilfældighed, at Ole endte i lige 
netop i den branche, er svært at sige. Som 
alle unge mennesker havde han gjort sig 
sine tanker om, hvad han mon skulle til at 
lave, når han var færdig i realskolen. Men 
lige netop hvad det skulle være, var han 

ikke kommet nærmere. For det hele var 
lidt anderledes dengang, og uddannelsestil-
buddene var heller ikke så mange, som de 
er i dag. - Det var i slutningen af skoletiden, 
fortæller Ole. 

- Og det hele skete egentlig lidt tilfældigt. 
Jeg skulle jo have et arbejde, og så talte jeg 
med min fætter, der lige var kommet i lære 
på en trælast i Vejle. Han talte utrolig godt 
om arbejdet, og jeg tænkte, at det kunne 
da sagtens også være noget for mig. Så jeg 
søgte en læreplads på trælasten i Fredericia 
og kom direkte ind. Der startede jeg så, da 
skolen sluttede.

Og Ole blev ikke skuffet. Fra sin første 
dag på trælasten var han glad for arbejdet. 
Dengang og i dag har Ole altid syntes, at 
hele processen fra at sælge et materiale til 
et byggeri for derefter at kunne se udvik-
lingen til slutproduktet har været rigtig 
interessant og spændende at følge. For pro-
cesserne er aldrig ens. De udvikler sig hele 
tiden og især over år og årtier, og for Ole 
har det været fascinerende af at se de hyp-
pige skift mellem, hvad folk skulle have, og 
hvad de absolut ikke var interesseret i.

- I ’70’erne skete der en voldsom ud-
vikling. Pludselig skulle alle have nye, mo-
derne badeværelser med gule og brune og 
orange klinker. Sådan var det jo dengang, 
og det har vi så hverken set før eller siden.

En del af teamet
Det var dog ikke alt ved arbejdet i træla-
sten, der var en dans på roser. I læretiden 
deltog Ole på lige fod med arbejdsmænde-
ne, og det betød blandt andet, at der skulle 
lægges en skulder til, når bilen fra Aalborg 
Portland kørte ind med 20 tons cement. En 
tjans som var til at tage og føle på i form af 
poser på 50 kg.

- Nogle af de ældre og noget mere bred-
skuldrede arbejdsmænd kunne let tage op 
til to poser på nakken, og det var godt nok 
noget, vi klejne drenge studsede lidt over, 
mens vi kæmpede med en enkelt pose. 
Men det var bare med at tage fat, for der 
skulle altså ske noget, når bilen trillede ind, 
fortæller han.

- Det er anderledes i dag, heldigvis.
En mærkbar forskel, som Ole prompte 

nævner, er, at man i dag har trucks. Der-
næst at unge mennesker i dag får et større 
ansvar langt hurtigere. Han ser fordele ved 
de fl ere udfoldelsesmuligheder, og at de 
unge i dag får lov til at prøve sig selv af 
med fl ere forskellige opgaver. 

Ole føler sig stadig fit-for-fight, men han kan ikke 
se sig selv som 70-årig trælastekspedient og regner 
derfor med at gå på pension til foråret.
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- De kommer til at føle, at de er betyd-
ningsfulde, og deres kompetencer inden for 
faget styrkes og videreudvikles, ikke kun til 
gavn for dem selv, men også for virksom-
heden, forklarer han og tager sig tid, inden 
han begrunder årsagen til denne udvikling 
med opbruddet af det tidligere hierarki.

- I mine yngre år var der en ærefrygt for 
direktøren, og den havde alle. Nogle gange 
var direktørerne jo konsuler og følte sig 
hævet over alle andre. Dengang var der et 
lodret hierarki ned gennem hele organisa-
tionen modsat i dag, hvor den næsten er 
vandret. Nu føler du, at du er en del af ét 
stort team, hvor alle bakker op om hinan-
den. Også direktøren. Han har døren stå-
ende åben, deltager i alt og arbejder hele 
dagen. Førhen mødte direktøren sent, gik 
tidligt, og så havde han også lige haft en to 
timers frokostpause.

Nye tanker
Netop den mere åbne tilgang til medarbej-
dere og uddelegering af ansvar og arbejds-
opgaver var en ting, som Ole var med til 
at starte i det små, da han mødte op til sin 
første arbejdsdag som forretningsfører på 
Kalkværket i Horsens.

I tre år havde han sideløbende med ar-
bejdet på Assens Trælasthandel læst den 
på daværende tidspunkt kun fi re år gamle 
merkonomuddannelse på TietgenSkolen i 
Odense. Sammen med to andre, han kend-
te fra trælasten i Assens, en bogholder og en 
lagerforvalter, drog Ole to gange om ugen 
af sted i sin gamle, blå VW Bobbel til fi re 
timers aftenundervisning i vinterhalvåret. 

- Det var noget helt nyt dengang, starter 
han.

- Vi havde en masse gruppearbejde, og 
det hele foregik med en moderne pæda-
gogisk tilgang til uddannelse modsat den 
gamle skole, som jeg var vant til. Vi lærte 
om salg, organisation, regnskab og ledelse 
i en klasse på 15-20 stykker med forskel-
lige baggrunde. Én var fra en trælast, en 
anden fra fabrik, mens nogen var fra et helt 
tredje sted, og på den måde lærte vi rigtig 
meget af hinanden. Vi fi k en større indsigt 
og begyndte at tænke i nye baner og måder 
at føre forretning på. Og så fi k vi jo rigtig 
mange kontakter – det man i dag vel kalder 
netværk, siger Ole med smil. 

- I dag er uddannelsen ændret og udbyg-
get, men dengang var det altså noget helt 
nyt, og det var en god balast at få oven i 
dét, jeg havde lært i læretiden, og til at tage 
med mig videre.

Og Ole tog det med sig videre. Året in-
den hans første dag på Kalkværket var for-
retningen blevet opkøbt af Stjernholms 
Trælasthandel,. Dengang var der i forvejen 
fi re trælaster i Horsens. Så da Ole kom til 
i 1969, var han med til at søsætte idéen 
og træffe beslutningen om, at Kalkværket 
i stedet for at konkurrere med de andre 
trælaster i byen kun skulle beskæftige sig 
med murerartikler, såsom cement, mur-

sten, klinker, kloakrør. Altså, specialisere sin 
viden og forretning inden for et nærmere 
afgrænset udvalg af materialer.

- Fremfor at konkurrere over den store 
palet skulle vi til at begrænse os til en byg-
gematerialeforretning og målrette vores 
branding til murere og entreprenører. Og 
det blev en stor succes. Vi overlevede i 
hvert fald, siger Ole tilfreds.

Det var ikke alle, der gjorde, hvilket 
udviklingen i antallet af fx teglværker fra 
1970 i forhold til i dag vidner om. Dengang 
fandtes 130 teglværker i Danmark. I 2012 
er de skrumpet ind til blot 16.

Den længste krise
Men det er ikke den eneste kamp, Ole har 
kæmpet gennem tiden. Med mere end 40 
år på bagen har han oplevet både op- og 
nedture i trælastbranchen, der hoved-
sageligt har været forårsaget af tidernes 
mange nationale og internationale kon-
junktursvingninger. Men ifølge Ole har der 
altid været tale om mindre kriser. Lige på 
nær én. 

- Branchen har stort set været i fremgang 
siden ’70’erne. Selvfølgelig har der været 
små bump hen ad vejen med oliekrisen i 
’73, der berørte stort set alle. Men det var 
et mindre skub, og man kom hurtigt på be-
nene igen, siger han.

Derefter og op gennem ’80’erne kom 
der igen tryk på kedlerne med Schlüter-re-
geringen, fortæller Ole, og det varede, ind-
til den daværende statsminister indførte 
Kartoffelkuren, der først kunne mærkes 
for alvor i branchen omkring ’88. Men så 
i efteråret ’92 oplevede trælasterne endnu 
en optur, der over decemberorkanen i ’99, 
som gav masser af arbejde til murere og 
tømrer, faktisk varede helt frem til efter-
året 2008. Og der står man så stadig i dag, 
mener Ole.

- Vi kan jo bare konstatere, at der er byg-
gekrise, starter han.

- Og det ville da være ønskværdigt, hvis 
der snart skete noget af alt det, der bliver 
lovet fra politisk side. For noget skal der 

ske. Denne gang er det ikke som de tid-
ligere kriser, der hurtigt var overstået. Nu 
er det i et meget større omfang i og med, 
at verden i dag er en anden , og landene 
er mere afhængige af hinanden og dermed 
også mere påvirkelige.  

På forkant med tingene
Som Ole ser det, er der i den nuværende 
situation kun én ting at gøre for fortsat at 
være konkurrencedygtig og dermed overle-
ve. Én ting, som i afgørende grad har været 
med til at forme Oles liv. Uddannelse og 
videreudvikling.

- Det handler om, så vidt det er muligt, 
at være på forkant med udviklingen, siger 
han.

- For snart mange år siden valgte jeg at gå 
ad nogle veje, og det fi k – skulle det vise sig 
- stor betydning for dér, hvor branchen står 
i dag. Det kunne vi selvfølgelig ikke vide 
dengang, men vi forsøgte os ad og troede på 
det, vi gjorde - netop på grund af videreud-
vikling og uddannelse. For uanset hvordan 
og hvor meget tingene ændrer sig gennem 
tiden, vil dét altid være vejen fremad. 

For ændringerne sker hele tiden. Og det 
har de så sandelig også gjort siden Ole stod 
som nyudklækket forretningsfører og skulle 
til at tage fat på den første af, hvad der blev 
til mange, mange arbejdsdage på Kalkvær-
ket i Horsens. Ja, Kalkværket. I dag hedder 
det STARK og fl yttede for fl ere år siden fra 
den nordlige del af byen og ned til havnen 
sammen med Stjernholms Trælasthandel.

Arbejdslivet har også ændret sig for Ole. 
Han er i dag trådt et par skridt tilbage, som 
han siger, og arbejder på halvtid. Til foråret 
regner han med at gå på pension, selv om 
han stadig er fi t-for-fi ght, for han kan ikke 
rigtig se sig selv som 70-årig trælastekspe-
dient. 

- Jeg har lige været til 50 års jubilæum 
med klassen fra realskolen. Dér var jeg den 
eneste, der endnu ikke var gået på pension, 
fortæller Ole.

- Men det får vi også snart ændret på, 
slutter han af med et smil.

Kollegerne og sammenholdet har 
altid betydet meget for Ole. Her står 
han sammen med handelselev Jesper 
Hedensted i STARK i Horsens. 
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Behandling af husets Behandling af husets 
indendørs træoverfladerindendørs træoverflader

Det faglige hjørne har en fast plads i FUT bladet, hvor vi sætter fokus på forskellige faglige emner. Det vores intention at følge op med faglige arrangementer, som har relevans til emnet, så vores medlemmer får fl ere muligheder for uddannelse på fyraftens- og endagsarrangementer.

Husker du at rådgive dine kunder om, hvordan 
de overfl adebehandler det træværk, de køber 
af dig? Lofter, vægge og andre større træover-
fl ader holder sig nemlig smukke længere, når 
træet får den rette behandling

Den rette behandling
Det bedste resultat opnås ved et grundigt 
forarbejde. Det tager måske lidt ekstra 
tid, men til gengæld holder træværket sig 
smukt i mange år – og man slipper for ke-

delige overraskelser, som f.eks. at malingen 
skaller af efter kort tid. 

Ofte kan det være en fordel at behandle 
træet, inden det sættes op, så slipper man 
for at arbejde i ukomfortable stillinger. 

Nedenstående punkter giver en kort 
beskrivelse af nogle af de ting, man skal 
være opmærksom på ved behandling af 
træværk. Send gerne kunderne videre til 
farveafdelingen, så de kan få den rette 
vejledning med de rigtige produkter og 
lykkes med projektet.

Forarbejde
Selvom træværket er helt nyt, er forar-
bejdet vigtigt. Træværket skal rengøres 
med grundrens, og overfl aden skal tørre 
helt, inden man fortsætter med den vi-
dere behandling.
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Grunding
Inden træværk males, skal det som oftest 
grundes. Det skal det, for at malingen 
hæfter bedre, og for at vandopløselige 
farvestoffer ikke trænger igennem ma-
lingen. 

Maling
Når træværket har fået det rette forar-
bejde og grunding, er det klart til at blive 
malet med fx DYRUP Dekstrem Træma-
ling transparent eller dækkende. 

■

Transparent eller dækkende?
Om malingen er transparent eller dækkende, giver et meget forskelligt 
udtryk. Hvis man vil fremhæve træværkets struktur og åretegning, skal 
man vælge transparent. Ønsker man et mere ensartet udtryk, er det den 
dækkende, man skal vælge.
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Nyt fra FUT 
sekretariatet

????
?

?

?????? ??Materiale 
om FUT?

?
?

Hvis du som virksomhed mangler 

materiale omkring FUT, f.eks. til 

uddeling til nyansatte elever og 

andre med interesse i foreningen, 

ligger sådant materiale klar på 

vores sekretariat.

Ring 
4580 7877 

og tal med Marianne 

– så bliver det ønskede 

omgående tilsendt!

Året er ved at gå på hæld, og de elever, 
som er blevet udlært i årets løb, skal fra 
2013 betale kontingent til FUT – så bliv 
ikke overrasket, når girokortet dumper 
ind af døren i januar J

Nogle arbejdsgivere betaler gerne deres 
medarbejderes kontingent til FUT – så 
før du melder fra, fordi du synes, at FUTs 
kontingent er en for stor mundfuld, så 
spørg din arbejdsgiver, om han vil betale. 

Din aktive medvirken i FUT kan gøre dig 
endnu mere attraktiv for din arbejdsgi-
ver.

Tak for samarbejdet i årets løb.

God jul og godt nytår

… og vi glæder os til at se dig til næste års 
arrangementer.

5 gode grunde for 
et aktivt medlemskab af FUT:

■ Du møder ligesindede fra hele  
  branchen – både fra forhand- 
  ler- og leverandørsiden.

■ Du optimerer din viden ved
 deltagelse i de faglige 
 arrangementer.

■ Du holder dig ajour om 
  branchen via FUT-bladet og
  www.fut.dk

■  Du får inspiration og støtte 
  til uddannelsesprojekter.

■ Du kan være med til at gøre
   en forskel i foreningen.

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Tirsdag den 17. januar 2013 
kl. 17.00 - 19.00 

Mødested: 
Company House
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer. 

Tilmelding senest: 
Søndag den 13. januar på fut.dk

Yderligere information: 
Annette, tlf. 4181 2500, ama@fut.dk

FUT inviterer til Gå-hjem møde med temaet

Generationsskifte 
i rette tid
Headhunt en køber
Moth & Partners fortæller om ejerskif-
tekonceptet, der har til formål at sikre 
den fremtidige udvikling af virksomhe-
den i ny ejerstruktur.

Salgsmodning af virksomheden
PWC Revision kommer med et oplæg 
til salgsmodning af virksomheden.

Juridiske aspekter ved ejerskifte 
og salg
Advodan gennemgår de juridiske pro-
blemstillinger, der skal være i orden 
ved ejerskifte/salg, så tingene kan 
blive ordnet i rette tid.

Finansielle forventninger
Sydbank fortæller om de forventninger, 
der er til det materiale, der giver grund-
lag for fi nansiering af et ejerskifte.

Efter mødet vil dagens værter 
PWC/Advodan/Moth & Partners i 
Slagelse sørge for et mindre trak-
tement. 
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige og deltage i 

konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand

Sidste frist for svar er fredag 
den 18. januar 2013

Vinderne af sidste runde:

 Lars Langgaard  Niels Nielsen P.O. Mogensen
 2635 Ishøj 8382 Hinnerup 6740 Bramming

+ popcorn og sodavand!

Vil du ud i verden? 
- her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk

– og et 
økonomisk tilskud 

til turen kan 
du måske 

komme nærmere 
på 

www.futfonden.dk



Bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877

• Den Gamle By i Aarhus · MAN
• Besøg Strøjer Tegl · MAN
• Beregningskursus · SKR 
• Besøg Mascot · GEJ
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Aktivitetsoversigt

 Arrangement Dato Deadline Kontakt

Gå-hjem-møde om 
generationsskifte

17.01.2013 13.01.2013
Annette Maktabi 

Tlf. 4181 2500

kyocera - unimerco i Sunds 
jan/feb. 

2013
Se fut.dk

Michael B. Jakobsen 

Tlf. 2496 3435


