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FRA FORMANDSKABET

2015 blev et vendepunkt for de fleste 
virksomheder i træ- og møbelindustrien
Efter tilbageslaget i omsætningen i træ- og møbelindustrien 
i kølvandet på finanskrisen, viser tallene for 2015 at et be-
gyndende opsving er ved at bide sig fast.

Omsætningen i den samlede industri ligger i 2015 ca. 5 pro-
cent over omsætningen i 2014. For møbelområdet har væk-
sten ligget på 6,3 pct., mens det byggerelaterede område 
har haft en lidt svagere vækst på 3,6 pct.

Den positive udvikling gælder både den indenlandske om-
sætning og eksporten.

Den danske økonomi har i perioden næsten stået stille, 
mens væksten hos vores vigtigste handelspartnere heller 
ikke har været imponerende.

Det er på den baggrund et rigtigt godt resultat for træ- og 
møbelindustrien.

På årsdagen i 2015 blev udfordringerne med at få kvalifi-
ceret arbejdskraft i fremtiden sat i fokus. Udgangspunktet 
er, at der er for få lærlinge inden for området, og at medar-
bejdernes gennemsnitsalder er høj og stigende. Ledigheden 
ligger på et meget lavt niveau, og der skal ikke meget til før 
virksomhederne inden for træ- og møbelindustrien kan kom-
me til at mangle kvalificerede medarbejdere. Lønudviklingen 
i branchen ligger fortsat på et ansvarligt niveau, men en øget 
mangel på arbejdskraft kan hurtigt føre til lønstigninger, som 
kan fjerne grundlaget for en fortsat vækst i aktiviteterne.

For nogle virksomheder meldes der allerede nu om proble-
mer med at kunne rekruttere lærlinge og få kvalificerede 
medarbejdere generelt.

Det er afgørende at denne situation bliver ændret, hvis der 
ikke skal spændes ben for en fortsat positiv udvikling i bran-
chen. Der er med støtte fra TUUF og Træfonden udviklet et 
testværktøj, der på en nem måde giver virksomhederne et 
bud på om de er i rød, gul eller grøn zone med hensyn til at 
kunne få medarbejdere. Og der er i forlængelse heraf mulig-
hed for, at virksomhederne kan få en konkret vejledning til, 
hvad der eventuelt vil kunne gøres for at bedre en utilfreds-
stillende rekrutteringssituation.

Virksomhederne har vist sig i stand til til stadighed at udvikle 
produkter, der kan afsættes på markederne. Det kræver et 

godt samspil mellem forskellige kompetencer. Samarbejdet 
mellem virksomheder og designere er til en vis grad præget 
af gensidig mistillid. Nogle virksomheder finder at designer-
ne er verdensfjerne og at de mangler forretningsforståelse, 
mens designere synes at virksomhederne er konservative. 
Realiteten er at de har brug for hinanden. 3F og TMI har ta-
get initiativ til et designprojekt, hvor virksomheder, der ikke 
har været vant til samarbejde med designere, er blevet kob-
let til en designer omkring konkret udvikling af produkter. 
Det har for en del af virksomhederne ført til nye produkter, 
som er modtaget positivt på markedet. Det overvejes at gen-
nemføre en ny runde af dette projekt.

På afsætningssiden er de aktiviteter, som blev igangsat i 
forbindelse med sammenlægningen af Træets Arbejdsgive-
re og Møbel+Interiør Brancheforeningen, blevet fortsat. En 
vigtig aktivitet har været et projekt rettet mod det norske 
kontraktmarked. Det har krævet stor involvering af de delta-
gende virksomheder, men har også givet mange af virksom-
hederne en bedre platform i forhold til det norske marked, 
og har bidraget til en øget afsætning på dette marked.  Virk-
somhedernes tilbagemeldinger om forløbet har været me-
get positive. Aktuelt er der igangsat et arbejde om etablering 
af et lignende projekt rettet mod det tyske marked.

På afsætningssiden i øvrigt har markedsføringsplatformen 
Danishfurniture.dk udvidet antallet af modtagere af nyheds-
brevet, ligesom der har været gennemført et antal med-
lemsarrangementer med fokus på afsætning.

Den personalejuridiske service har på vanlig vis udgjort en 
væsentlig aktivitet i TMI. Både på timelønsområdet, men 
i stigende grad også på funktionærområdet, er der mange 
virksomheder der i årets løb har fået bistand med store og 
små udfordringer på området. 

På arbejdsmiljøområdet har der været lidt mindre fokus på 
træ- og møbelvirksomheder fra Arbejdstilsynets side. Til 
gengæld er bødeniveauet hævet ganske betragteligt. Virk-
somhedernes udfordringer på miljøområdet er konstant 
stigende. Det er derfor besluttet, at det udvalg under besty-
relsen, som hidtil har beskæftiget sig med arbejdsmiljø, nu 
også skal rådgive om aktiviteter på miljøområdet.

På det årlige møde mellem laugenes og TMI’s bestyrelse i 
2015 blev en udvikling af TMI og laugene drøftet. Dette har 
ført, at der er gennemført en undersøgelse af virksomhe-
dernes kendskab til, anvendelse af og kvalitetsvurdering af 
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laugene. På det årlige møde i 2016 er blev resultaterne præ-
senteret, og der fremkom i den forbindelse en række forslag 
til, hvordan en positiv udvikling kan understøttes.

Erhvervspolitisk har der fra TMI’s side været fokus på at 
presse offentlige udbydere til at sikre en bedre kvalitet i ud-
budsmateriale, så det undgås at udbud aflyses eller bliver for 
ressourcetunge for virksomhederne.

Spørgsmålet om urørt skov har været på dagsordenen gen-
nem hele perioden. Et nøgleord for denne dagsorden er 
biodiversitet, som alle formentlig er enige i. Men hvis dags-
ordenen formuleres forkert, vil det kunne føre til at virksom-
hederne vil få vanskeligere ved at få adgang til certificeret 
træ. Det gælder både savværkerne og savværkernes kunder.

PSO-afgiften, som påvirker mange virksomheder hårdt ser 
ud til at blive omlagt, da ordningen i den nuværende form er 
i strid med EU-reglerne. Det vil formentlig føre til at den fjer-
nes over en periode, og flyttes til finansloven. Det vil kunne 
give mange virksomheder en tiltrængt lettelse.

TMI’s forsikringsselskab har også haft et godt år. De virk-
somhederne som er forsikret her, har i lighed med 2014 ud-
sigt til at få udbetalt bonus.

Der er gennemført en undersøgelse af medlemmernes 
tilfredshed med medlemskabet. Resultatet er tilfredsstil-
lende, og medlemsloyaliteten ligger på et højt niveau. Det 
understøttes af, at der heller ikke har været udmeldelser af 
foreningen i perioden. Dog er der også udfordringer med 
hensyn til kendskabsgraden til serviceydelserne. Der er 
stadig for mange, der er ikke er bekendt med ydelserne, og 
der vil blive igangsat yderligere aktiviteter på dette område, 
så værdien af medlemskabet for virksomhederne kan øges 
yderligere.

Årsrapporten for 2015 er i overensstemmelse med forvent-
ningerne, mens udsigterne for 2016 og fremad peger på, at 
der på sigt er behov for en bedre balance mellem udgifter og 
indtægter. En øget anvendelse af brugerbetaling og yderli-
gere akkvisition af nye medlemmer til foreningen vil kunne 
bidrage til dette.

Bestyrelsen har besluttet, at der i eftersommeren gennem-
føres en gennemgang af foreningens ydelser, kvaliteten af 
disse samt de økonomiske rammer omkring foreningens 
drift. 

Det seneste år har været et aktivt år. Grundlæggende er for-
eningen i god gænge, men der er altid grund til at vurdere, 
hvordan tingene kan blive bedre.

Formand
Henrik Thorlacius-Ussing
Adm. direktør

Næstformand
Nils Anton Hundevad 
Knudsen
Adm. direktør
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Trævareeksportens Top 10-markeder 2015
Beløb i mio. kr.

2014 2015 I pct. +/-

Tyskland 1.285 1.180 -8,2

Sverige 692 723 4,5

Norge 414 634 53

Storbritannien 555 588 6

Polen 251 238 -5,2

Kina 134 179 33,3

Holland 229 169 -26,1

Frankrig 175 163 -6,7

Belgien 214 88 -58,8

USA 52 71 36,5

Total 4.796 4.792 -0,1
Kilde: Danmarks Statistik

Møbeleksportens Top 10-markeder 2015
Beløb i mio. kr.

2014 2015 I pct. +/-

Norge 2.812 2.823 0,4

Tyskland 2.324 2.159 -7,1

Sverige 1.406 1.530 8,9

Storbritannien 1.061 1.141 7,6

Frankrig 1.027 927 -9,8

USA 689 891 29,3

Holland 715 769 7,5

Japan 245 413 68,4

Schweiz 313 337 7,7

Polen 326 293 -10,2

Total 13.644 14.103 3,4
Kilde: Danmarks Statistik
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INTERESSEVARETAGELSE

Interessevaretagelse
TMI har sammen med DI en opgave med at påvirke de er-
hvervspolitiske rammevilkår, så mulighederne for vækst og 
udvikling i træ- og møbelindustrien bliver så gode som mu-
lige.

En stigende grad af reguleringen af virksomhederne finder 
sted via EU. TMI arbejder derfor både på den danske scene 
og via medlemskab af en række organisationer på europæ-
isk plan.

Generelle danske temaer
På det helt generelle plan er der på en række områder sket 
en positiv udvikling, der vil kunne forbedre virksomhedernes 
rammevilkår. Det handler om VE til proces, om omlægning 
af PSO-afgifterne og om forbedring af mulighederne for re-
cirkulation.

Aftalen om VE til proces blev vedtaget med Energiaftalen 
i 2012 og er netop blevet evalueret. Puljen skal fremme 
energieffektiv konvertering til vedvarende energi i virksom-
hedernes produktionsprocesser og har en samlet pulje på 
3,65 mia. kr. frem mod 2021, hvoraf ca. 1 mia. kr. er fordelt 
på ca. 400 virksomheder. Det er uvist, hvor mange af TMI’s 
medlemmer der har benyttet sig af ordningen, men i følge 
Energistyrelsens beregninger burde der være et stort poten-
tiale for energibesparelser i den træforarbejdende industri.

På det energipolitiske område vil omlægningen af PSO-af-
gifterne være et væsentligt tema i kølvandet på, at EU Kom-
missionen har erklæret den nuværende ordning i strid med 
reglerne.

En ny løsning skal findes i løbet af 2016, og, sat på spidsen, 
vil der være to alternativer. Enten at fjerne afgiften, hvilket 
næppe er realistisk, eller at sætte tilskuddet til vindmøller 
mv. på Finansloven, hvilket vil sætte de offentlige udgifter 
under pres. 

Over for regeringen har TMI, i samarbejde med MMV se-
kretariatet i DI, indstillet problemerne omkring forbud mod 
recirkulering som en administrativ byrde. Dette har ført til, 
at reglerne omkring recirkulering af procesudsugningsluft 

er kommet på regeringens handleplan. Der har været en 
kortlægning af reglerne i Danmark og landene omkring os, 
samtidig har der været et studie af hvad man kan opnå med 
moderne filterteknik. Det forventes at der kommer et udkast 
til en lovændring med udgangen af 2016.

Særlige temaer for træ- og møbelindustrien
En af målsætningerne for regeringens naturpakke er øget 
biodiversitet i danske skove. Dette tænkes bl.a. opnået gen-
nem udlægning af urørte skovområder i statsskovene. Et 
sådant tiltag vil imidlertid reducere tilførslen af certificeret 
dansk råtræ til markedet og dermed lede til fald i industriens 
produktion, eksport og beskæftigelse. Hvis danske træfor-
arbejdende og -forbrugende virksomheder fremover skal 
importere mere råtræ fra udlandet, vil det ikke kun fordyre 
produkterne og svække konkurrenceevnen, men også bela-
ste branchens CO2-regnskab pga. den ekstra transport. 

TMI har taget initiativ til dialog med såvel de politiske parti-
ers miljøordførere som andre interesseorganisationer, både 
for at fremhæve den erhvervspolitiske interesse i at bevare 
dansk produktion af råtræ og for at påpege, at biodiversitet 
og skovdrift absolut ikke er uforenelige størrelser.

Offentlige udbud spiller en betydelig rolle for mange virk-
somheders afsætning på det danske marked. Det er afgø-
rende, at offentlige udbudsforretninger dels tager udgangs-
punkt i den danske virksomhedsstruktur, som er domineret 
af mindre og mellemstore virksomheder, og dels at udbuds-
processerne og de krav som stilles er korrekte og dokumen-
terbare. Udbudsprocesserne har i en række tilfælde været 
dårligt tilrettelagt, og udbudsmateriale har måttet løbende 
korrigeres, ligesom udbudsforretninger har måttet aflyses. 
Det koster virksomhederne omsætning og øger omkostnin-
ger ved udbudsforretningerne.

TMI har i den forbindelse og i samarbejde med Furn-tech 
haft en række dialoger med regionerne, Statens og Kommu-
nernes Indkøb (SKI)  samt Moderniseringsstyrelsen, for at 
presse på for bedre kvalitet i udbuddene. Der har i den for-
bindelse også været afholdt et møde med deltagelse af en 
række virksomheder og SKI om dette emne.
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Den europæiske scene
TMI er medlem af 5 europæiske fora, som arbejder ind mod 
EU-kommissionen og EU-parlamentet. Målet er at påvirke 
de dele af de virksomhedernes rammevilkår, som besluttes 
på EU-plan.

TMI er medlem af den europæiske interesseorganisation for 
møbler, EFIC. EFIC har efter flere års hårdt arbejde etableret 
sig som den organisation, EU naturligt henvender sig til, når 
man ønsker information om og dialog med møbelindustri-
en i Europa. Medlemmerne af EFIC repræsenterer 80 pct. 
af møbelproduktionen i Europa. Enkelte større lande – Eng-
land og Polen – er endnu ikke medlem af EFIC, men der er 
en løbende dialog med repræsentanter fra disse lande.

I 2015 har EFIC blandt andet arbejdet med revisionen af EU 
ECO label (EU’s miljømærke Blomsten) og GPP kriterierne 
(krav til offentlige indkøb). Arbejdet med at kommentere 
disse to ”standarder” har fra dansk side været understøttet 
af Kjeld Bülow fra Furn-tech.

Der har fra EFIC’s side været kommenteret på to standar-
der fra ikke-EU lande. Det ene har været i forhold til kravene 
om indholdet af formaldehyd fra russisk side. Det andet har 
været nye tekniske krav til møbler til det kinesiske marked. 
I forhold til de tekniske krav fra Kina er svaret udarbejdet i 
samarbejde med IKEA. 

Der arbejdes løbende med at få harmoniseret kravene, så 
det ikke længere er et krav i nogle EU-lande at bruge kemisk 
skadelige flammehæmmere.

På et bestyrelsesmøde i EFIC var der besøg af en repræsen-
tant fra Kommissionen vedr. Cirkulær Økonomi. Ud over at 
give et dybere indblik i EU’s strategi på området gav det an-
ledning til at få inddraget møbler i forbindelse med udviklin-
gen af strategierne. En af pointerne over for Kommissionen 
er vigtigheden af, at der ikke kommer enkeltlands-løsninger 
på lige fod med dem der er i Frankrig, så man dermed får 
40 individuelle løsninger ligesom man har med miljømærk-
ningen.

TMI er medlem af den europæiske savværksorganisation 
EOS. EOS fik i 2015 ny generalsekretær, nemlig italieneren 
Silvia Melegari som kommer fra et job i EPF – European Pa-
nel Federation som er medlem af CEI-Bois. Silvia har som 
en af sine første opgaver at formulere de europæiske sav-
værkers holdning til produktionshierarkiet for brugen af træ 
i Europa, også kaldet Cascade Use of Wood.

CEI-Bois er paraplyorganisation for de europæiske træforar-
bejdende industrier. Efter en periode uden daglig ledelse fik 

CEI-Bois i 2015 en fastansat generalsekretær. Desuden er 
økonomien i CEI-Bois er efter flere års underskud nu under 
kontrol, og der er igen sorte tal på bundlinjen. Endvidere er 
medlemskredsen blevet udvidet med Kroatien og Spanien 
samt den europæiske forening af pre-fab huse. 

Der findes to arbejdsgrupper under CEI-Bois. Den ene 
er Construction, der har særligt fokus på indeklima og 
VOC-klasser (afdunstning fra træprodukter) samt støv-
dæmpning og akustik som udfordrer træbyggeriet. Den 
anden er Sustainability, der har har fokus på bæredygtig-
hedskriterier for træprodukter gennem Life Cycle Analy-
sis-beregninger. Gruppen arbejder også med at påvirke 
Kommissionens pakke på området for cirkulær økonomi 
som vil være hovedfokus for 2016.

TMI deltog i oktober på Ecodesign Consultation Forum on 
Window Products i Bruxelles, der var arrangeret af EU-Kom-
missionen i anledning af et forslag om et fælles europæisk 
energimærke på vinduer. En samlet europæisk vinduesbran-
che udtalte kritik af kommissionens forslag. Problemet med 
energimærkning af vinduer er, at et vindue – i modsætning 
til f.eks. et køleskab – er et produkt der interagerer med en 
lang række andre byggematerialer i et byggeri. Vinduets 
performance afhænger af flere parametre, som producen-
ten har svært ved at tage højde for, og derfor vil et mærke 
blive misvisende for forbrugeren og administrativt dyrt for 
producenten. 

TMI sad som repræsentant for Orgalime (Den europæiske 
brancheorganisation for mekaniske produkter), som DI er 
medlem af, og som på overordnet niveau tilsluttede sig kri-
tikken af mærkningsordningen. 

Eurocodes er de europæiske normer for dimensionering 
og opførsel af bygningsværker. Eurocoden er en samling af 
CEN standarder fra den europæiske standardiseringsorga-
nisation. TMI har to repræsentanter i det danske udvalg for 
Eurocode 5 – Udvalget for Trækonstruktioner. Alle Euroco-
des står over for at skulle revideres frem mod 2020. Derfor 
pågår arbejdet allerede i de fælles europæiske Technical 
Committees/SubCommitees.

Til de fælles europæiske standarder i Eurocode 5 har hvert 
enkelt land sine egne tilhørende nationale annekser for byg-
ninger. Udvalget opdaterer årligt de nationale annekser, 
som inden for visse grænser kan tilføje nationale særregler, 
som alle udefra kommende skal respektere for at kunne le-
vere til f.eks. det danske marked.
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TMI’S AKTIVITETSKALENDER 2015

Februar
Fleksibilitet og produktivitet
I februar afholdt TMI og DI i fællesskab en temadag i Vejle 
om fleksibilitet og produktivitet med 23 deltagere. Blandt de 
positive budskaber var, at danske virksomheder kan spare 
mange penge ved at optimere på arbejdstid og lønstruktur, 
og at fleksible arbejdstider muliggør en bedre og billigere til-
rettelæggelse af produktionen. 

Marts
Laugenes Dag: E-handel og tilskudsmuligheder 
I marts bistod TMI med tilrettelæggelsen af Laugenes Dag, 
der var arrangeret med to parallelle spor: ”Kom godt i gang 
med e-handel” og ”Sådan finder du vej i tilskudsjunglen”. 
Arrangementet, der foregik på Severin Kursuscenter i Mid-
delfart, tiltrak knap 30 deltagere.

April
Bestyrelseskonference
I april holdt TMI den årlige Bestyrelseskonference for sned-
kerlaugenes oldermænd og bestyrelser. 49 deltagere del-
tog i konferencen, hvor et vigtigt dagsordenspunkt var en 
styrkelse af samarbejdet mellem laugene og TMI. Desuden 
gennemgik en ekspert fra DI Compliance-reglerne på det 
konkurrenceretlige område. 

Agenter og distributører
I april afholdtes et informationsmøde i Middelfart med 17 
deltagere om agent- og distributørforhold, med fokus på 
virksomhedernes juridiske og økonomiske interesser, samt 
introduktion til DI’s partnersøgningsværktøjer.

SKI møbeludbud
I april afholdt TMI, i samarbejde med DI Handel, et dialog-
møde om det forestående SKI møbeludbud. Mødet foregik i 
Industriens Hus, og de 22 deltagere fik bedre forudsætnin-
ger for at efterleve SKI’s udbudskriterier og dermed bidrage 
til en god udbudsproces.   

Juni
TMI’s Årsdag: Hold trit i kampen om arbejdskraften
Vanskeligheder med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er en 
af træ- og møbelindustriens helt store udfordringer, og der-
for var emnet sat på dagordenen til TMI’s Årsdag den 9. juni, 
der havde knap 100 deltagere. Problematikken blev belyst 
fra mange sider, bl.a. gennem virksomhedscases og indlæg 
fra uddannelsesinstitutioner. 

Møbelstandarder og produktsikkerhed
I juni afholdt TMI og Furn-tech, i samarbejde med Dansk 
Standard, et informationsmøde i Middelfart i anledning af 
den kommende revision af produktsikkerhedslovgivningen. 
De 24 deltagere fik bl.a. indskærpet betydningen af at gar-
dere sig mod produktulykker. 

September
Hardwood Conference Copenhagen
I september var TMI medarrangør af den internationale 
hårdttræskonference, der blev afholdt i Moltkes Palæ i Kø-
benhavn med ca. 100 delegerede fra 19 lande.

Oktober
Salgsordrestyring
I oktober afholdt TMI et informationsmøde med 9 deltagere 
i Herning, hvor fokus lå på ordrebaseret lager- og indkøbs-
styring samt leveringssikkerhed i handelsvirksomheder eller 
virksomheder med outsourcet produktion. I forlængelse 
heraf blev der etableret en erfa-gruppe om emnet. 

November
Reklamationer
I november afholdt TMI i samarbejde med DI Handel et 
informationsmøde om optimal reklamationshåndtering i 
forhold til jura, økonomi, kunderelationer og læring. Mødet 
havde 30 deltagere, og det forventes gentaget i 2016.

Mini-udstilling i Oslo
I november afholdt TMI en 1-dags udstilling på Kunsthøg-
skolen i Oslo, hvor 12 TMI-medlemmer præsenterede de-
res produkter for en inviteret kreds af førende norske inte-
riørarkitekter. Udstillingen var et led i aktiviteterne i TMI’s 
erfa-gruppe ”Bedre dialog med interiørarkitekten i Norge”.  

December
Laugenes Dag: Energioptimering og kundesegmentering
I december afholdt Laugenes Aktivitetsudvalg og TMI Lau-
genes Dag i i Aarhus. Efter et indledende virksomhedsbe-
søg hos møbelhuset Bolia fordelte de 25 deltagere sig på to 
faglige spor: ”Energioptimering” og ”Kundesegmentering”. 
Dagen blev rundet af med et fælles indlæg om opmærksom-
hed i kunderelationer. 

Bøde-problematik i fm. arbejdsmiljøsager
På et møde i Midtjyllands Snedkerlaug med 15 deltagere i 
december orienterede TMI og en repræsentant for advokat-
firmaet Bech-Bruun om nye bødetakster i arbejdsmiljø-sa-
ger samt om et nyt medlemstilbud om advokatmæssig råd-
givning til fast pris i sådanne sager. 
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Service
Sekretariatets juridiske medarbejdere bistår dagligt Træ- og 
Møbelindustriens medlemmer vedrørende personalejuridi-
ske og overenskomstmæssige spørgsmål. Sekretariatet råd-
giver medlemsvirksomhederne blandt andet i forbindelse 
med ansættelse og afskedigelse af timelønnede medarbej-
dere samt overenskomstdækkede og ikke-overenskomst-
dækkede funktionærer, samt om alle personalejuridiske og 
overenskomstmæssige spørgsmål der kan opstå under den 
løbende ansættelse, f.eks. spørgsmål og ferie, sygdom, sy-
gedagpenge, barsel, arbejdstid, forskels- og ligebehandling, 
regler for lærlinge og elever og meget, meget mere.  

Den daglige rådgivning af medlemsvirksomhederne foregår 
typisk på mail eller telefon. Ud over besvarelse af konkrete 
spørgsmål om lovgivningsmæssige eller overenskomstmæs-
sige regler, kan rådgivningen vedrøre opståede tvister. 

Der kan være tale om rådgivning vedrørende sager, der er 
opstået på virksomheden eller rådgivning omkring et forhold 
– f.eks. en påtænkt afskedigelse – med henblik på at undgå 
at sager opstår. Derudover kan sekretariatet være behjæl-
pelig med rådgivning om virksomhedens handlemuligheder 
f.eks. i en arbejdsmangelsituation. Denne rådgivning kan 
vedrøre indførelse af fleksibel arbejdstid, midlertidig ar-
bejdsfordeling, afskedigelse eller evt. rådgivning vedrøren-
de masseafskedigelse. Så sekretariatets personalejuridiske 
rådgivning spænder over et bredt felt – men har som ud-
gangspunkt den fællesnævner, at formålet er at virksomhe-
den vejledes i forløbet og dermed at forebygge at der rejses 
sager mod virksomhederne.  

I de tilfælde, hvor der allerede er rejst sag mod virksomhe-
den, bistår sekretariatets personalejuridiske medarbejdere 
også med sagen. Dette gælder både sager, der behandles i 
det fagretlige system eller sager ved de civile domstole. 

TMI udsender hver 14 dag et personalejuridisk nyhedsbrev 
til, som indeholder information og rådgivning om aktuelle 
temaer. Nyhedsbrevet har 155 modtagere fra medlemsvirk-
somhederne.

Arbejdstid og fleksibilitet
I februar 2015 afholdt TMI en velbesøgt temadag om ar-
bejdstid, fleksibilitet og produktivitet.

Baggrunden for temadagen var den økonomiske situation, 
som forsat prægede mange virksomheder i branchen, som 
stillede store krav til virksomhedernes evne til hurtig omstil-
ling. 

Temadagens indlæg fra DI’s arbejdstidseksperter og lønsy-
stemkonsulenter gav redskaber og værdifulde råd, både til 
de virksomheder, som fortsat er berørt af den økonomiske 
krise, og til branchens mange ordreproducerende virksom-
heder, hvor det er af stor værdi i øget udstrækning at kunne 
tilpasse arbejdsmængden til ordremængden. På temadagen 
blev der undervist i og givet eksempler på overenskomstens 
muligheder for at skabe øget fleksibilitet og gennem over-
enskomstens arbejdstidsregler og etablering af produk-
tionsfremmende lønsystemer. 

Temadagen var afsættet til TMIs kampagne i 2015 om flek-
sibilitet og produktivitet, hvor virksomhederne havde mu-
lighed for et besøg af TMIs jurister, DI’s arbejdstidseksper-
ter, og en ekspert i lønsystemer med henblik på individuel 
rådgivning om fleksibilitet og produktivitet. Denne aktivitet 
fortsætter i 2016.

Medlemstilfredshed og kendskab til 
personalejuridisk rådgivning
De undersøgelser, der er gennemført af kendskabet til og 
tilfredsheden med TMI’s ydelser på det personalejuridiske 
område, viser at der er en stor grad af kendskab til, anven-
delse af og tilfredshedshed med den service som bliver le-
veret.

Der er dog fortsat en del medlemmer, som kun i begrænset 
omfang bruger den service som er til stede. Det gælder ikke 
mindst på det funktionærretlige område.

Der igangsættes på den baggrund initiativer, der skal gøre 
flere opmærksom på, at en brug af disse ydelser kan spare 
virksomhederne for mange penge, og dermed øge værdien 
af medlemskabet.

PERSONALEJURA
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AFSÆTNINGSAKTIVITETER

Service
Afsætning har også i 2015 haft en høj prioritet i TMI, og et 
af målene har været at tilgodese så brede udsnit af medlem-
skredsen som muligt. Dette er søgt imødekommet med et 
mix af salgs- og erfa-grupper, seminarer, workshops og ud-
stillingsforberedelser.  

Hertil kommer en afsætningsorienteret kommunikations-
indsats.

”Bedre dialog med interiørarkitekten i Norge” hedder TMI’s 
erfa-gruppe, der blev søsat i 2014. Gruppen har fortsat sine 
aktiviteter i 2015, hvor man lagde ud med at invitere en af 
Norges førende interiørarkitekter til Fyn til et intensivt hel-
dagsmøde om netop det at komme i tættere dialog med 
arkitekten. I mødet deltog 11 personer fra 9 medlemsvirk-
somheder.

Sidst på året fulgte gruppen op på aktiviteterne med en 
1 dags særudstilling på Kunsthøgskolen i Oslo, hvor 12 
TMI-medlemsvirksomheder deltog. Blandt de fremmødte 
var nogle af landets førende interiørarkitekter. Programmet 
bød på mini-udstilling, netværk, foredrag og debat. Den 
tætte kontakt, der opstod på dagen, har efter hjemkomsten 
ført til direkte kontakt fra de norske arkitekter til de danske 
udstillere, samt forhandlinger om levering til specifikke pro-
jekter. Arrangementet gav deltagerne ca. 45 kontraktkunde-
emner til senere opfølgning.

Gruppen planlægger fortsat aktivitet i 2016 med nye er-
fa-møder med udvalgte norske interiørarkitekter samt en 
opfølgning på særudstillingen i Oslo – denne gang et sted i 
Danmark, men stadig med fokus på interiørarkitekter i Nor-
ge. 

I 2014 blev der indledt en undersøgelse af mulighederne 
for at etablere en salgsgruppe med fokus på Tyskland med 
arbejdstitlen: ”Accelerér salget gennem arkitekten og andre 
projektkunder i Tyskland”. Undersøgelsen har udmøntet sig 
i et møde ultimo 2015 med dannelse af en mindre kerne-
gruppe, der planlægger aktiviteter i Tyskland i løbet af 2016.

TMI har desuden været deltagende partner i DI’s Nærmar-
kedsforum, der er et samarbejde mellem TMI, DI Byg og DI 
Handel, i september 2015, hvor Norges bygge- og anlægs-
marked stod på programmet. 

På baggrund af spørgsmål og ønsker fra enkeltmedlemmer 
har TMI i løbet af 2015 arrangeret et antal informationsmø-
der om aktuelle, afsætningsrelaterede emner af relevans 
for bredere udsnit af medlemskredsen. Temaerne for disse 
medlemsmøder har været agenter, e-handel, møbelstandar-
der/produktsikkerhed, salgsordrestyring og reklamationer.

TMI har i 2015 udviklet et workshop-koncept – kaldet Social 
Media Canvas – der skal hjælpe især mindre og mellemstore 
træ- og møbelvirksomheder til at komme i gang med mar-
kedskommunikation via sociale medier. 3 medlemsvirksom-
heder deltog i en pilotfase, der blev støttet af Træfonden. 
Efterfølgende har workshoppen været afholdt for et antal 
medlemsvirksomheder, med positive deltagerevalueringer

Derudover ydes der løbende individuel medlemsrådgivning 
på afsætningsområdet via telefon eller møder ude på virk-
somhederne. Opgaverne kan f.eks. drejer sig om hjælp til at 
finde agent, vilkår i kontrakt med nøglekunde, eller afskedi-
gelse af sælger på lokal-kontrakt i udland.

I 2015 har der været arbejdet på at videreudvikle udstil-
lingskonceptet fra Images of Danish Furniture-udstillingen i 
2014 til også at kunne anvendes internationalt. Et forsøg på 
at etablere en udstillingsstand på møbelmessen i Stockholm 
i februar 2016 måtte opgives grundet manglende tilslutning. 
Til gengæld er der arbejdet på at udvikle et mobilt, contai-
nerbaseret udstillingskoncept, der – såfremt nødvendig 
fondsstøtte opnås – vil kunne realiseres i 2. halvår 2016. 

TMI udsender månedligt én nyhedsmail om afsætning til 
199 medlemmer.

TMI driver det dansk/engelsksprogede nyhedsbrev danish-
furniture.dk og den tilhørende hjemmeside af samme navn. 
Danishfurniture.dk er medlemmernes mulighed for at eks-
ponere egne produkter over for eventuelle købere. Nyheds-
brevet udsendes én gang ugentligt og har et stigende antal 
modtagere (pt. 1.700).

Endelig leveres der løbende statistik om omsætning, eks-
port for træ- og møbelbranchen, ligesom der leveres detal-
jeret import-/eksportstatistik, og én gang årligt en detaljeret 
omsætnings-/eksportstatistik på produktkategorier.
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Medlemstilfredshed og kendskab
Evalueringen af erfagruppen om Norge viser en høj grad af 
tilfredshed med forløbet indtil nu. Mange af de deltagende 
virksomheder har enten opnået lovende kontakter på det 
norske marked eller har direkte kunnet øge omsætningen 
på det norske marked.

Som det er tilfældet med en række af TMI’s serviceområder 
i øvrigt, er der også her muligheder for at øge kendskabet til 
og anvendelse af de ydelser, som TMI kan levere.
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MILJØ OG ARBEJDSMILJØ

Service
I 2015 har TMI oplevet en stigning i antallet af henvendel-
ser fra medlemsvirksomheder, der har modtaget besøg fra 
miljøkontrollen. Virksomhederne har særligt haft svært ved 
at forholde sig til kravene for måling af udslip i forbindelse 
med forbrænding af restaffald (spåner og træ). Problemet 
ses særligt i forhold til lettere forurenet træ og de potentiel-
le NOx-afgifter, som virksomheden efterfølgende kan blive 
pålagt.

TMI har indgået i et strategisk partnerskab med Dansk Mode 
og Textil, Miljøstyrelsen og Force Technologies med fokus på 
kemi i tekstiler. Projektet har udmøntet sig i en række an-
befalinger, som kan findes på Dansk Mode og Textils hjem-
meside.

På arbejdsmiljøområdet har TMI har oplevet et stigende an-
tal henvendelser fra virksomheder, der bliver mødt med bø-
dekrav fra Arbejdstilsynet i forbindelse med en overtrædelse 
af Arbejdsmiljøloven. Med de nye bødetakster føler virk-
somhederne sig mere kriminaliseret og finder det ikke altid 
rimeligt at blive mødt med så høje bødeforlæg. TMI kan ikke 
køre disse sager juridisk for virksomhederne og har derfor 
indgået et strategisk samarbejde med advokatfirmaet Bech-
Bruun, som tilbyder en screening af sagen for en fast pris.

På et møde i Midtjyllands Snedkerlaug i december oriente-
rede TMI og en repræsentant for Bech-Bruun om bøde-pro-
blematikken og det nye medlemstilbud om sagsscreening. 
TMI tilbyder også lignende orienteringsmøder til andre laug.  

Naturstyrelsen har i 2015 afholdt 25 tilsynsbesøg på danske 
virksomheder, der importerer træ og træprodukter til EU, 
herunder træmøbler. Det gav anledning til 7 påbud, hvoraf 
de fleste af sagerne er afsluttet igen uden politianmeldelse. 
I januar 2016 har NST foretaget 7 tilsyn og ingen påbud er 
givet i denne runde. I 2016 vil NST have særligt fokus på bio-
masseindustrien, som tegner sig for en stor del af importen 
af træ til Danmark. 

TMI mødes løbende med følgegruppen til EUTR som be-
står af Naturstyrelsen samt de erhvervsorganisationer, hvis 
medlemmer er omfattet af EUTR. Sammen driver gruppen 
hjemmesiden www.eutr.dk, som bringer nyheder og udsen-
der nyhedsbreve.

I 2016 vil kommissionen offentliggøre en evalueringsrapport 
om implementeringen af EUTR i medlemsstaterne. Også 

den europæiske rigsrevision (ECA) vil komme med en rap-
port, der ser på kommissionens indsats for at indgå partner-
skabsaftaler med lande, hvor der foregår skovødelæggelser. 

Chora Connection er Danmarks nye center for bæredygtig 
samfundsudvikling og er støttet af Villum Fonden og Velux 
Fonden. Chora Connection har igangsat et flerårigt pilotpro-
gram til fremme af bæredygtig anvendelse af træ i Danmark, 
kaldet GO2WOOD. Dette forum har TMI i flere omgange 
deltaget i, og planen med projektet er at understøtte træ-
byggeri i stor skala i Danmark. 

TMI udsender omkring én gang om måneden et nyhedsbrev 
om arbejdsmiljø og miljø til i alt 118 modtagere.

Træets Arbejdsmiljøudvalg
TMI har en plads i Træets Arbejdsmiljøudvalg, der har til op-
gave at udarbejde og gennemføre projekter og andre aktivi-
teter, der kan støtte op om arbejdsmiljøindsatsen i træ- og 
møbelindustrien. Blandt aktiviteterne kan fremhæves Ma-
skinkørekortet og de særlige branchevejledninger om intro-
duktion, instruktion, oplæring og tilsyn.

I 2015 har vi fortsat haft fokus på Maskinkørekortet og for-
bedringers initiativer efter input fra skolerne.

Derudover har vi lanceret to film om APV og den årlige ar-
bejdsmiljødrøftelse. Den ene film henvender sig til virksom-
heder med under 10 ansatte, mens den anden henvender 
sig til virksomheder med arbejdsmiljøorganisation. 

TMI fortsætter det gode partssamarbejde, hvor det gode 
samarbejde med 3F’s arbejdsmiljøkonsulent særligt skal 
fremhæves. 

Træets Arbejdsmiljø- og Miljøudvalg (TAM)
TAM er et internt udvalg under TMI, der består af 5 med-
lemsvirksomheder med TMI som sekretariat. TAM hjælper 
TMI’s bestyrelse med at identificere og prioritere mærke-
sager inden for arbejdsmiljø og miljø.  

I 2015 har det særligt været miljøet og i særdeleshed mil-
jøgodkendelser der har været i fokus. Flere kommuner har 
haft øget fokus på miljøgodkendelser og -kontrol.
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På Arbejdsmiljøområdet har der været øget fokus på bøder-
ne fra Arbejdstilsynet, hvor de øgede bødetakster får virk-
somhederne til ikke umiddelbart at acceptere dem. TMI har 
indgået samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun, der 
kan hjælpe virksomheder i forbindelse med sådanne sager. 

Der er udarbejdet et nyt kommissorium for TAM, der blandt 
andet betyder at repræsentationen i udvalget udvides for 
at sikre, at medlemmerne repræsenterer forskellige kom-
petencer og branchetilknytning. Udvalget vil som hoved-
formål fortsat have fokus på virksomhedernes arbejdsmiljø 
og miljø, særligt i forhold til myndighedskrav og -kontrol, og 
på gode eksempler på løsningstiltag i form af videndeling. 

Gruppen vil endvidere være referencegruppe for bestyrelsen 
i forhold til disse to emner.

Medlemstilfredshed og kendskab til service på arbejdsmiljø 
og miljøområdet

De virksomheder som benytter sig af TMI’s service på ar-
bejdsmiljø og miljøområdet er typisk meget tilfredse med 
den bistand, der bliver leveret i forbindelse med løsning af 
konkrete sager på området.

De gennemførte medlemstilfredshedsundersøgelser viser, 
at der er potentiale for at udbrede kendskabet til og anven-
delsen af TMI’s ydelser på dette område.
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Udvikling og vækst i virksomhederne kræver at de nødven-
dige kompetencer er til stede. Det gælder dygtige faglærte 
og ufaglærte, det gælder designere og det gælder medarbej-
derne med gode salgskompetencer.

Udgangspunktet for træ- og møbelvirksomhederne er, at 
der er udfordringer på alle områder. Aldersgennemsnittet 
blandt medarbejdere i virksomhederne er højt og stigende 
samtidig med at kravene til kvalifikationer er stigende. Man-
ge virksomheder oplever problemer med at kunne rekrutte-
re medarbejdere i tilstrækkeligt omfang.

Det kræver et godt uddannelsessystem både på grund- og 
efteruddannelsesområdet, og at der gøres en indsats på dis-
se områder.

TMI har også i denne beretningsperiode arbejdet med den-
ne problemstilling. Typisk i samarbejde med andre aktører.

Udvikling af uddannelse og efteruddannelse
TMI er repræsenteret i en række udvalg på grund- og efter-
uddannelsesområdet, som har indflydelse på udvikling af 
uddannelsestilbuddene. Det gælder både med hensyn til 
lærlingeuddannelserne og AMU-systemet. Det gælder cen-
tralt i de faglige udvalg, og det gælder decentralt, hvor en 
række virksomheder er repræsenteret i erhvervsskolernes 
lokale uddannelsesudvalg.

På lærlingeområdet har indsatsen været koncentreret om 
reformen af erhvervsuddannelserne, som trådte i kraft 1. 
august 2015. Reformen kan bidrage til at løfte det faglige 
niveau og kvaliteten på uddannelserne. Reformen betyder 
også nye regler. Ikke mindst reglerne for voksne over 25 år, 
der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, er blevet æn-
dret. Voksne, der har relevant beskæftigelse eller uddannel-
se, skal have afkortet deres uddannelse. Det kan give visse 
udfordringer. Men det er samtidig vigtigt at fastholde, at de 
voksne over 25 år fortsat også er en relevant gruppe at re-
kruttere fra.

MEDARBEJDERE OG KOMPETENCER
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Praktikpladstallene viser, at der blev indgået det samme 
antal uddannelsesaftaler på maskinsnedkeruddannelsen i 
2015 som i 2014. Til gengæld var andelen af aftaler som 
produktionsassistent mindre end året før. I 2015 blev der 
indgået 92 uddannelsesaftaler på maskinsnedkeruddannel-
sen, mens tallet for 2014 var 93. Heraf udgjorde produkti-
onsassistenterne 26 pct. i 2015 mod 34 pct. i 2014.

AMU-kurser er fortsat en oplagt og relativt billig vej til at 
opkvalificere medarbejdere. TMI arbejder gennem udvalget 
Træets Efteruddannelse på at udvikle kursuspakker, der kan 
vise relevante veje inden for kursusudbuddet. Det kan f.eks. 
være inden for cnc- og robot-området. Men der er også mu-
lighed for f.eks. LEAN-kurser, der har fokus på at øge pro-
duktiviteten. 

TMI har ikke direkte indflydelse på udviklingen af uddannel-
serne på det videregående uddannelsesområde, men delta-
ger i en række samarbejder med uddannelsesinstitutioner 
og andre om at skabe bro mellem virksomhederne og de 
studerende. 

Således er TMI repræsenteret i bestyrelsen for UMT (Li-
festyle & Design Cluster), der blandt andet arbejder for et 
bedre samspil mellem uddannelsesinstitutionerne på de-
signområdet og virksomhederne. TMI og 3F har herudover 
gennem TUFF taget initiativ til projektet Design Boost, som 
med succes har koblet designere og virksomheder sammen 
om konkrete projekter i virksomhederne.

TMI har i samarbejde med Snedkernes Efterårsudstilling 
gennemført en undersøgelse af virksomhedernes holdning 
til udstillingen. Målet hermed har været at understøtte en 
bedre balance mellem det kunstneriske og det kommercielle 
i udstillingen.

På salgsområdet deltager TMI i et samarbejde med Er-
hvervsakademi Aarhus om udvikling af et særligt møbelspor 
på markedsføringsøkonomuddannelsen. 

Rekruttering
TMI har sammen med mange samarbejdsparter deltaget i 
aktiviteter, der skal lette virksomhedernes adgang til unge 
og til medarbejdere generelt.

Det gælder i høj grad indsatser om synliggørelse af mulighe-
der for uddannelse inden for erhvervsuddannelserne, hvor 
TMI sammen med andre har bidraget til: 

• DM i Skills, Danmarksmesterskaberne, hvor lærlinge 
kæmper om titlen, er et af de helt centrale tiltag for at 
brande uddannelserne til maskinsnedker og snedker. 
Det blev afholdt i slutningen af januar 2016 i Fredericia, 
og det var som de forrige år en stor succes. Det er et 
kæmpestort udstillingsvindue for de – primært lokale – 
unge, der kommer til arrangementet. 

• Sidste år blev SnedkerAkademiet etableret. Det er et 
elektronisk mødested og netværk for alle inden for 
branchen: svende, lærlinge, undervisere, virksomheder 
og andre med interesse for området. Her kan man 
dele nyheder, gode tips og netværk. Efter en lidt 
træg start er der begyndt at komme mere aktivitet 
på www.snedkerakademiet.dk og ikke mindst på 
SnedkerAkademiets facebook-side.

• TMI har udarbejdet et testværktøj, der kan hjælpe 
virksomheder med strategisk kortlægning af såvel 
deres nuværende arbejdsstyrke-kompetencer som 
deres fremtidige behov på området. Kortlægningen 
skal støtte virksomhedernes strategiske planlægning og 
indsatser, når det drejer sig om at sikre de nødvendige 
kompetencer til fremtidens drift. Kompetencetjek-
værktøjet er udviklet med støtte fra Træfonden og 
TUUF. Se mere på side 18. 

•  På efteruddannelsesområdet er der sammen med 
3F udsendt katalog over garantikurser, dvs. kurser 
som er relevante for træ- og møbelvirksomhederne, 
og som skolerne har lovet at ville gennemføre 
uanset deltagerantal. På amukurs.dk kan man få 
overblik over kurser inden for andre områder – 
også garantikurser. På industriens område er der 
oprettet en ny hjemmeside faglært.dk, der giver 
de uddannelsessøgende overblik over en række 
erhvervsuddannelser i industrien, men p.t. er de 
deciderede TMI-uddannelser ikke omtalt her.  
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KOMMUNIKATION, EVENTS  
OG PROJEKTER

TMI har i 2015 varetaget såvel den interne kommunikation 
til medlemmerne og den eksterne kommunikation til omver-
denen på flere platforme, digitale som trykte.  

TMI har endvidere været initiativtager til eller samarbejds-
partner i flere projekter, der alle har til formål at fremme 
virksomhedernes strategiske, produktionsmæssige og/eller 
kommercielle interesser. 

Kommunikation 

Nyt akkvisitionsmateriale
TMI har i løbet af foråret 2015 lanceret nyt akkvisitionsma-
teriale, som primært skal bruges til at informere potentielle 
medlemmer om fordelene ved et TMI-medlemskab. Materi-
alet har form af en række produktblade, der både fortæller 
om medlemskabet generelt, om de enkelte kompetence-
områder som TMI’s sekretariat tilbyder, samt om en ræk-
ke konkrete medlemsfordele og særlige servicetilbud, som 
virksomhederne har adgang til i kraft af medlemskabet. 

Danishfurniture.dk
TMI’s gratis møbelnyhedsbrev danishfurniture.dk er i 2015 
sendt ud 45 gange. Nyhedsbrevet, der udkommer på både 
dansk og engelsk, har i 2015 bragt over 250 kuraterede ny-
heder om danske møbler og møbelproducenter i TMI’s med-
lemskreds ud til en stigende læserkreds i ind- og udland. Ved 
årets udgang var der ca. 1.600 faste, unikke modtagere af 
nyhedsbrevet i mange lande. 

Nyhedsbreve
TMI’s faste nyhedsbreve har også i 2015 været en vigtig 
kommunikationskanal til medlemskredsen og udsendes i 
4 kategorier: Den generelle nyhedsmail Nyt fra TMI er ud-
sendt 24 gange til ca. 465 modtagere. Nyt om personalejura 
er udsendt 20 gange til 155 modtagere. Nyt om afsætning 
er udsendt 21 gange til 199 modtagere, mens Nyt om ar-
bejdsmiljø er udsendt 6 gange til 118 modtagere.

TMI’s hjemmeside
På TMI’s hjemmeside tmi.di.dk er der i løbet af 2015 foreta-
get justering af enkelte sider med henblik på brugeroptime-
ring, herunder forsiden, hvor adgangen til information om 
foreningens services er tydeliggjort. Det er også gjort mere 

tydeligt for potentielle nye medlemmer, hvor man finder in-
formation om medlemskab. 

Fagbladet Træ & Møbelindustri
TMI er repræsenteret i redaktionsudvalget for fagbladet Træ 
& Møbelindustri, og TMI’s medarbejdere er faste leverandø-
rer af stof til bladet. Foreningens synspunkter fremsættes 
på lederplads, og der er i 2015 bragt portrætartikler om en 
række medlemsvirksomheder, ligesom foreningens aktivite-
ter og servicetilbud har været omtalt i artikelform.

Træ.dk i ny indpakning 
Træ Er Miljø skiftede i 2015 navn til Træ.dk og fik samtidigt 
en helt nydesignet hjemmeside med samme navn. Projektet 
er stadig det samme, nemlig træbranchens fælles kommuni-
kationsplatform til at promovere træ- og træprodukter over 
for den almindelige befolkning. Den nye hjemmeside blev 
muliggjort med støtte fra bl.a. TUUF og Træfonden. Træ.
dk udsender løbende et gratis nyhedsbrev om de senere 
trends, forskning og tips og tricks om brugen af træ til over 
7.000 abonnementer. 

Events

Hardwood Conference Copenhagen 2015 
Danske Træindustrier var vært for den internationale hårdt-
træskonference i København som fandt sted fra den 16.-
18. september i Moltkes Palæ i København med omkring 
100 delegerede fra 19 lande. Konferencen blev arrangeret i 
samarbejde med Dansk Træforening, samt den Europæiske 
Savværksindustri (EOS) og Den Europæiske træhandlerfor-
ening (ETTF). En lang række af internationale talere gav un-
der konferencen deres bud på udfordringer og muligheder i 
markedet for hårdttræ på globalt plan. Det danske islæt på 
konferencen blev præsenteret af Knud Erik Hansen fra Carl 
Hansen & Søn, der fortalte om sin virksomhed som forbru-
ger af hårdttræ.

Laugenes Dag
Den 2. december 2015 afholdt Laugenes Aktivitetsudvalg 
og TMI Laugenes Dag, der foregik på Hotel Comwell i Aar-
hus. Efter et indledende virksomhedsbesøg hos møbelhuset 
Bolia fordelte de 25 deltagere sig på to faglige spor, hvor det 
ene havde overskriften Energioptimering, mens det andet 
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hed Kundesegmentering. Dagen blev rundet af med et fæl-
les indlæg om opmærksomhed i kunderelationer. På begge 
spor fik deltagerne konkret viden og ny inspiration med hjem 
til at omsætte i praksis, og de efterfølgende deltagerevalue-
ringer af arrangementet var særdeles positive. 

Se desuden arrangementskalenderen på side 9. 

Projekter

Kompetencetjek: Et strategisk kortlægningsværktøj
TMI har med støtte fra Træfonden og TUUF fået udarbejdet 
et testværktøj, der kan hjælpe virksomheder med strategisk 
kortlægning. Denne test hjælper virksomheden til at kort-
lægge sin organisation og vurdere, om den er velforberedt 
til de næste par års produktion. Værktøjet skal således være 
med til at understøtte de strategiske overvejelser og hand-
linger. I testen stilles spørgsmål til virksomheden omkring 
ansatte, uddannelse, rekruttering og produktion/teknologi. 

Testen er rettet mod mindre og mellemstore virksomheder, 
men kan med fordel også bruges af de lidt større virksomhe-
der. Som en virksomhed i testperioden udtrykte det: ” Vi vil 
nok bruge den internt, hvor de enkelte afdelinger skal gen-
nemføre testen inden vi mødes, så har vi et fælles udgangs-
punkt at tale ud fra.”

Testen er alene en kortlægning og en indikation af, hvor virk-
somheden bør sætte ind i forhold til arbejdskraft, image, ud-
dannelse og teknologi. Der bruges tre forskellige farvekoder 
til at indikere svarene på indtastningen: 

•  GRØN: Der er ikke umiddelbart grundlag for handlinger 
på dette område. 

•  GUL: Der er muligvis nogle udfordringer, som der skal 
handles på inden for en 5 –10 årig periode.  

•  RØD: Der er grundlag for, at virksomheden står over for 
udfordringer, der skal løses inden for 3 år. 

Efter modtagelse af rapporten skal virksomheden vurdere 
hvilke områder den vil arbejde videre med og hvordan. Der 
er forskellige muligheder for at komme videre med det stra-
tegiske arbejde.

Ud fra hvert af de røde felter i rapporten vil der komme et link 
til en eller flere hjemmesider, hvor der findes mere hjælp til 

løsninger. TMI forsøger hele tiden at optimere disse link, så 
virksomheden får den mest kvalificerede hjælp. Når testen 
er gennemført, tilbyder TMI at komme ud og hjælpe virk-
somheden med at prioritere og udarbejde en handlingsplan.

Design Boost
I 2015 har TMI været partner i projektet Design Boost, der 
skal hjælpe træ- og møbelvirksomheder til at skabe mervær-
di i deres produkter gennem øget brug af design, for deri-
gennem at skabe flere jobs. Projektet har bestået i at matche 
virksomhederne med designstuderende eller nyuddannede 
designere om konkrete produktudviklingsopgaver, og TMI 
har bistået med udpegning af relevante virksomhedsemner. 
10 TMI-medlemmer har deltaget i forløb, hvoraf hoved-
parten mundede ud i konkrete produkter, der lanceres på 
markedet. Design Boost koordineres af Lifestyle & Design 
Cluster og støttes af TUUF-fonden. 

Snedkernes Efterårsudstilling – holdningsundersøgelse
Der har gennem 2015 været ført drøftelser mellem Sned-
kernes Efterårsudstilling (SE) på den ene side og Træfonden, 
TUUF og TMI på den anden. Baggrunden har været et ønske 
fra fondene om, at SE øger det kommercielle fokus samt i hø-
jere grad inddrager møbelvirksomhederne i sine aktiviteter 
for at forbedre deres afsætningsmuligheder. På baggrund af 
drøftelserne har TMI, med støtte fra TUUF, gennemført en 
undersøgelse af virksomhedernes holdning til SE. 

Undersøgelsen viste bl.a., at virksomhedernes holdning til 
SE som udgangspunkt er positiv, men at det kommercielle 
udbytte er en væsentlig faktor for deres beslutning om delta-
gelse. Resultaterne er forelagt SE’s formandskab, og SE har 
efterfølgende udarbejdet en handlingsplan, der bl.a. lægger 
vægt på at tilstræbe et mere ligeværdigt og respektfuldt for-
hold mellem designere og producenter i sin medlemskreds. 

Tekniske guides
I 2015 har TMI, i samarbejde med Furn-tech, udgivet 4 gui-
des om tekniske krav til møbler til forskellige anvendelses-
områder. Formålet er især at hjælpe indkøbere af møbler til 
at formulere hensigtsmæssige kravspecifikationer, med de 
kan også bruges af møbelproducenter og -leverandører. De 
4 guides omhandler hhv. møbler til kontormarkedet, møbler 
til kontraktmarkedet, undervisningsmøbler samt boligmøb-
ler. Alle guides kan findes på www.kravtilmobler.dk.  

http://www.kravtilmobler.dk
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SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE

Særlige medlemsfordele

Forsikring målrettet branchens behov
TMI har gennem mere end 10 år været partner i forsikrings-
ordningen TMI Forsikring, der drives i samarbejde med Top-
danmark og med forsikringsmæglervirksomheden Willis 
som kontaktled til kunderne. Gennem årene er der udvik-
let en lang række forsikringsprodukter, der nøje modsvarer 
træ- og møbelvirksomhedernes særlige behov. Gennem alle 
årene har det været muligt at udbetale en bonus til de virk-
somheder, der er forsikret gennem ordningen. Det var også 
tilfældet i 2015, hvor virksomhederne har fået en bonus på 
15 procent af forsikringspræmien. I 2016 udbetales der li-
geledes bonus.

Furn-tech
TMI har et strategisk samarbejde med organisationen Furn-
tech (Dansk Møbelkontrol). Furn-Tech varetager den tekni-
ske interessevaretagelse af standarder, miljø og miljømærk-
ning, når der er tale om møbelprodukter. TMI varetager den 
politiske interessevaretagelse på området. Samarbejdet 
betyder, at viden omkring standarder og udviklingen af dis-
se ligger hos Furn-tech, men vil være tilgængelig for TMI’s 
medlemmer. Virksomheden skal dog fortsat være direkte 
medlem af Furn-tech, såfremt man ønsker individuel rådgiv-
ning og vil sikre sig, at bestemte produkter lever op til en 
given standard.

Nye tilbud
I 2015 har TMI udvidet sin palet af servicetilbud til medlem-
merne. 

I samarbejde med Match-online.dk, der er Danmarks stør-
ste digitale markedsplads for køb og salg af virksomheder, 
kan TMI’s medlemmer opnå betydelige rabatter på søg-
ninger i virksomhedsdatabase efter sælgere, købere eller 

investorer samt nye potentielle ejere og/eller management 
buy-in emner. 

TMI har i 2015 udviklet et workshop-koncept – kaldet Social 
Media Canvas – der skal hjælpe især mindre og mellemstore 
træ- og møbelvirksomheder med at komme i gang med mar-
kedskommunikation via sociale medier. 3 medlemsvirksom-
heder deltog i en pilotfase, der blev støttet af Træfonden. 
Efterfølgende har workshoppen været afholdt for et antal 
medlemsvirksomheder, med positive deltagerevalueringer.

TMI stillede i 2015 en gratis tilfredshedsundersøgelse til 
rådighed for medlemmerne. Ved at spørge sine kunder og 
medarbejderne i virksomheden om deres mening får virk-
somheden et billede af mulige indsatsområder inden for 
kommunikation, medarbejdere og services. 

Et TMI-medlem, som har gjort brug af tilfredshedsunder-
søgelsen udtaler: ”Det er interessant for os at brug under-
søgelsen, fordi spørgeskemaet forstærker tilhørsforholdet 
mellem os og vores kunder, og understreger fortællingen i 
at vi ønsker at gøre vores bedste, og at deres tilfredshed er 
vigtig for os.” 

Hvis virksomhederne efterfølgende har ønsket en udvi-
det undersøgelse af deres aktiviteter kan TMI også tilbyde 
medlemmerne det til en fordelagtig pris. I 2016 vil under-
søgelsen have fokus på om virksomhederne er parate til at 
arbejde med deres omdømme. Udviklingsomkostningerne 
til undersøgelsen er blevet finansieret af Træfonden. 

Rabatter og kontante fordele
TMI’s medlemmer har via medlemskabet adgang til rabat- 
og fordelsordninger hos udvalgte leverandører på områder 
som kreditoplysninger, kreditforsikring, inkasso, elektricitet, 
brændstof, telefoni m.v. Kontakt sekretariatet for at få yder-
ligere oplysninger. 
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TMI’S ORGANISATORISKE PLACERING

TMI er en selvstændig forening under Dansk Industri. TMI’s 
medlemmer er også medlemmer af Dansk Industri og har 
dermed adgang til DI’s serviceydelser.  

TMI er medlem af en række danske og internationale inte-
resseorganisationer. TMI har endvidere en række samar-

DI

TMI’s sekretariat

SAMARBEJDSPARTNERE

Træ- og Møbelindustri-
ens Kompetencefond 

(TMKF)

Furn-tech

Træets  
Uddannelses- og Udvik-

lingsfond (TUUF)

Snedkernes uddannelser

UMT (Lifestyle &  
Design Cluster)

Træ.dk

Snedkernes 
Efterårsudstilling (SE)

Træinformation

MEDLEMSKABER

EUROWINDOOR

CEI-BOIS

EOS

Træets arbejdsmiljø- og 
miljøudvalg (TAM)

Standardiserings- 
udvalg

FORENINGER

Laug

bejdspartnere blandt andre danske organisationer og insti-
tutioner. 

Formålet med medlemskaber og samarbejder er i alle til-
fælde at understøtte foreningens synspunkter og udbygge 
foreningens servicetilbud, til gavn for medlemmerne og 
branchen.



21 TMI ÅRSBERETNING 2015

TMI’S REPRÆSENTATION 
I ORGANISATIONER OG UDVALG

Dansk Industri 

DI GENERALFORSAMLING
Adm. direktør 
Henrik Thorlacius-Ussing 
Aktieselskabet Rold Skov Savværk

Adm. direktør 
Jens Bach Mortensen 
Kvist Industries A/S

Adm. direktør
Knud Erik Hansen 
Carl Hansen & Søn 
Møbelfabrik A/S

Adm. direktør 
Nils Anton Hundevad Knudsen
Magnus Olesen A/S

VP Supply Chain
Jørgen Iversen
Tvilum ApS

Salgsdirektør 
Norbert F.V. Ravnsbæk
Fumac A/S

DI HOVEDBESTYRELSE
Adm. direktør 
Henrik Thorlacius-Ussing 
Aktieselskabet Rold Skov Savværk

DI REGIONALT

DI Lolland-Falster
Salgsdirektør 
Klaus Nørholm Jørgensen 
Granby Pack A/S 

DI Midt Vest
Adm. direktør (formand)
Claus Arberg 
Hvidbjerg Vinduet A/S 

DI Roskilde/Køge Bugt
Produktionsdirektør
Christian Midé-Andersen
Junckers Industrier A/S

Direktør Martin Nyrop-Larsen 
Hvalsø Savværk A/S 

DI Thy/Mors 
Adm. direktør 
Tage Odgaard Nielsen (formand)
Frontego A/S

Francois Grimal, (næstformand)
Dolle A/S 

DI Vendsyssel
Direktør Gitte Clausen Bruun 
Jarnes A/S 

DI Østjylland 
Direktør Preben Rasmussen 
Skovby Møbelfabrik A/S 

DI Aalborg 
Adm. direktør Torben Porsholdt 
Jeld-Wen A/S

DI’S UDVALG FOR 
ERHVERVSUDDANNELSE
HR chef Ulla Nielsen
Jeld-Wen A/S

DI’S EKSPERTPANEL FOR 
IMMATERIEL RET
IPR Coordinator 
Ann Yoo Porsild Lynard 
Fritz Hansen A/S

DI’S UDVALG FOR 
ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
Adm. direktør 
Henrik Thorlacius-Ussing 
Aktieselskabet Rold Skov Savværk

DI’S UDVALG FOR MINDRE OG 
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 
(MMV)
Adm. direktør
Hans-Jørgen Bruno Hansen
H.J. Bruno Hansen ApS 

TMI interne udvalg

BESTYRELSEN
Adm. direktør 
Henrik Thorlacius-Ussing
(Formand)  
Aktieselskabet Rold Skov Savværk

Adm. direktør 
Nils Anton Hundevad Knudsen
(Næstformand)  
Magnus Olesen A/S

Bestyrelsesformand 
Asbjørn Berge
Junckers Industrier A/S 

Heinz Berggren 
Cube Design A/S  

Adm. direktør 
Knud Erik Hansen
Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 

VP Supply Chain
Jørgen Iversen
Tvilum ApS

Adm. direktør 
Claus Arberg
Hvidbjerg Vinduet A/S 

Direktør 
Steen Mikkelsen
Davinde Savværk A/S 

Adm. direktør 
Jens Bach Mortensen 
Kvist Industries A/S 
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Salgsdirektør 
Norbert F. V. Ravnsbæk
Fumac A/S   

LAUG
Danske Træindustrier 
Oldermand Knud Svinding

Esbjerg Snedkerlaug 
Snedkermester Jens Chr. Ehmsen

Hillerød og omegns Snedkerlaug 
Snedkermester Ole Jørgensen

Horsens Snedkerlaug 
Tømrermester Esben Leth

Midtjyllands Snedkerlaug 
Adm. direktør Henrik Linneberg

Nykøbing F. Snedkerlaug 
Direktør Carsten Egeskov Petersen

Odense Snedkerlaug 
Direktør Steen Mikkelsen

Skive Snedkerlaug 
Adm. direktør Søren Bidstrup

Trekantens Snedkerlaug 
Lagerchef Lars Pedersen

Østdanmarks Snedkerlaug 
Indehaver Niels Krüger

Østjyllands Snedkerlaug 
Adm. direktør Niels Fl. Troelsen

Aalborg og Nørresundby  
Snedkerlaug
Adm. direktør Jørgen Guldbæk 
Pedersen

LAUGENES AKTIVITETSUDVALG
Steen Mikkelsen  (formand)
Davinde Savværk A/S
Odense Snedkerlaug

Michael Kudsk   
Zupply Group A/S  
Midtjyllands Snedkerlaug   

Steen Larsen    
Solrød Møbel- og Maskin-  
snedkeri A/S 
Østdanmarks Snedkerlaug   

Knud Svinding   
Ugerløse Savværk A/S 
Danske Træindustrier 

Niels Flemming Troelsen 
WO Interiør A/S  
Østjyllands Snedkerlaug 

Flemming Larsen 
Træ- og Møbelindustrien 

Niels Buhl    
Træ- og Møbelindustrien
  

TAM (TRÆETS 
ARBEJDSMILJØUDVALG)
Henrik Linneberg (formand)
Front-Z A/S

Peter Pinholt
Junckers Industrier A/S

Michael Eirup
Træ- og Møbelindustrien

TMI FORSIKRING
Adm. direktør 
Henrik Thorlacius-Ussing 
Aktieselskabet Rold Skov Savværk

Adm. direktør 
Nils Anton Hundevad Knudsen
Magnus Olesen A/S

Branchedirektør Flemming Larsen
Træ- og Møbelindustrien

Repræsentation

DANSK STANDARD
Finn Ehmsen
Palsgaard Træ A/S

Laurids Rasmussen
LR-Consult

DEVELOPMENT CENTER UMT
Branchedirektør Flemming Larsen
Træ- og Møbelindustrien

DET FAGLIGE UDVALG BOLIG OG 
ORTOPÆDI (POLSTERUDVALGET)
Konsulent Birgitte Winge 
DI / Træ- og Møbelindustrien

FAGREDAKTIONEN  
”TRÆ & MØBELINDUSTRI”
Direktør Ib Hansen
IbZette 

Direktør Lars Rygaard 
Design Business Group ApS

Seniorkonsulent Kjell Suadicani 
Skov & Landskab/Afd. 

Konsulent, redaktør Niels Buhl
Træ- og Møbelindustrien

Konsulent Mikkel Mørch 
Træ- og Møbelindustrien

FURN-TECH
Teknisk projektchef 
Anne Stokvad Madsen (formand)
Duba B8 A/S

Konsulent Michael Eirup 
Træ- og Møbelindustrien

HÅNDVÆRKSRÅDET BYGGE- OG 
ANLÆGSGRUPPEN
Branchedirektør Flemming Larsen 
Træ- og Møbelindustrien

SKOVRÅDET
Henrik Skibsted Jakobsen
Junckers Industrier A/S

SNEDKERNES UDDANNELSER
Branchedirektør Flemming Larsen 
Træ- og Møbelindustrien

Konsulent Birgitte Winge 
DI / Træ- og Møbelindustrien

TRÆ.DK
Adm. direktør Peter Jensen
(formand) 
Dansk Træemballage A/S 

Konsulent Mikkel Mørch 
(medlem af styregruppen) 
Træ- og Møbelindustrien

TRÆINFORMATION
Adm. direktør Lauritz Rasmussen 
Taasinge Træ A/S

TRÆETS UDDANNELSES- OG 
UDVIKLINGSFOND (TUUF)
Adm. direktør Steen Larsen 
Solrød Møbel- og Maskin- 
snedkeri A/S
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Branchedirektør Flemming Larsen
Træ- og Møbelindustrien

Louise B. Lundbye, (sekretær)
Træ- og Møbelindustrien 

TRÆ- OG MØBELINDUSTRIENS 
KOMPETENCEFOND (TMKF)
Branchedirektør Flemming Larsen 
Træ- og Møbelindustrien

Konsulent Birgitte Winge 
DI / Træ- og Møbelindustrien

TRÆFONDEN
Bestyrelsesformand Asbjørn Berge 
Junckers Industrier A/S

Adm. direktør Jens Bach Mortensen
Kvist Industries A/S

TRÆINDUSTRIENS 
UDDANNELSES- OG 
EFTERUDDANNELSESUDVALG 
TU/TE
Driftsleder Hans Graversen 
Nobia Denmark A/S

Kvalitets- og uddannelsestekniker 
Flemming N. Pedersen 
Skovby Møbelfabrik A/S

Konsulent Birgitte Winge (formand) 
DI / Træ- og Møbelindustrien

Internationale 
repræsentationer og udvalg

CEI-BOIS (EUROPÆISKE 
TRÆINDUSTRIER)
Konsulent Mikkel Mørch 
Træ- og Møbelindustrien

EFIC (EUROPÆISKE 
MØBELPRODUCENTERS 
ORGANISATION)
Konsulent Michael Eirup 
Træ- og Møbelindustrien

EOS (SAVVÆRKER)
Konsulent Mikkel Mørch 
Træ- og Møbelindustrien

FEFPEB (EMBALLAGE)
Adm. direktør Peter Jensen 
Dansk Træemballage A/S

Konsulent Mikkel Mørch 
Træ- og Møbelindustrien

FEMIB (EUROPÆISKE 
ORGANISATION FOR DØRE/
VINDUER I TRÆ)
C&R Technical Manager
Britta Tipsmark Hougaard
Jeld-Wen A/S

Senior Political Advisor 
Helle Carlsen Nielsen
Velux Group

Konsulent Mikkel Mørch
Træ- og Møbelindustrien

PEFC
Henrik Skibsted Jakobsen
Junckers Industrier A/S
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MEDLEMSLISTE

A A.C.O. Møbler ApS
Kirkepolden 22, Gjerrild
8500 Grenaa

A/S Eureka Karrosserifabrik
Tørskindvej 23
7183 Randbøl

A/S Gistrup Byggeindustri
Sagavej 1
9260 Gistrup

A/S Inventarsnedkeriet
Rudolfgårdsvej 17
8260 Viby J

A/S J.P. Sørensens Eftf.
Sønderfenne 5, Jels
6630 Rødding

A/S Otto B. Christensen,
Ørsø Døre
Dorfvej 4, Ørsø
9330 Dronninglund

ABC-Reoler Aulum A/S
Industrivej 4
7490 Aulum

Abstracta Interiør A/S
Skartved Vestervej 1
6091 Bjert

ADD Interior ApS
Fruerhøj 51
2970 Hørsholm

Aksel Kjersgaard A/S
Strandvejen 158, Rørth
8300 Odder

Aktieselskabet J.L. Møllers 
Møbelfabrik
Oddervej 202
8270 Højbjerg

Aktieselskabet Rold Skov Savværk
Østergade 32
9510 Arden

Akva Waterbeds A/S
Boeletvej 25
8680 Ry

Albero Møbelfabrik A/S
Industrivej 1, Ejby
5592 Ejby

Andersen Furniture A/S
Zeta 1, Søften
8382 Hinnerup

Anker Cases A/S
Boeletvej 33
8680 Ry

Arkas A/S
Raskvej 56
8763 Rask Mølle

Artwood Furniture ApS
Roskildevej 1
7441 Bording

Aubo Production A/S
Vævervej 19
7490 Aulum

B Balodan Døren v/Bent A. Larsen
Fabriksvej 2, Hvidbjerg
7790 Thyholm

Belodan Limtræ ApS
Smedevej 16
7430 Ikast

Beni Møbler
Industrivej 7
4683 Rønnede

Bernstorffsminde A/S
Hundtofte 14, Hundtofte
5771 Stenstrup

BM Industri A/S
Industrivej 5
5580 Nørre Aaby

BoConcept A/S
Fabriksvej 4
6870 Ølgod

Boform A/S
Skudehavnsvej 35
9000 Aalborg

Bofurn ApS
Skægkærvej 25
8600 Silkeborg

Bondes Møbelfabrik A/S
Røsnæsvej 71
4400 Kalundborg

Bording Fronts A/S
Fabriksvej 12
7441 Bording

Bowa ApS
Tuemosevej 1
4850 Stubbekøbing

Brdr. Krügers Trædrejeri A/S
Walgerholm 20, Jonstrup
3500 Værløse

Brdr. Petersens 
Polstermøbelfabrik ApS
Gammelsøvej 65, Ormslev
8260 Viby J

Bred Furniture ApS
Bredgade 52, Bred
5492 Vissenbjerg

Bygnings- & Inventarsnedkeri 
Jens Chr. Ehmsen
Hededammen 9
6705 Esbjerg Ø

C  Cane-line A/S
Rynkebyvej 245
5350 Rynkeby

Carl Hansen & Søn  
Møbelfabrik A/S
Hylkedamvej 77, Lunge Bjerge
5591 Gelsted

Carl Hansen & Søn Retail A/S
Bredgade 21
1260 København K

Carsten Egeskov Petersen
Guldborgvej 284B, Guldborg
4862 Guldborg

Chr. Juul Andersen A/S
Nørlangvej 15
9430 Vadum

Colour Compagniet A/S
Stougaardsvej 2
6933 Kibæk

Compo Tech A/S
Langvadbjergvej 15, Snejbjerg
7400 Herning

Cube Design A/S
Vadstedvej 212, Svenstrup
8450 Hammel

D  Dan Modul A/S
Smedevej 1
7430 Ikast
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Dana Vinduer A/S
Fabriksvej 4
6973 Ørnhøj

Danish Hardwood A/S
Annexgårdsvej 7
4350 Ugerløse

Danish Moulding Service A/S
Industrivej 14, Tødsø
7900 Nykøbing M

Danket A/S
Ole Rømers Vej 6, Taulov
7000 Fredericia

Danpal Produktion ApS
Kildegangen 4
2690 Karlslunde

Dansk Hårdttræ Savværk A/S
Stokkebrovej 2, Holdbi
6340 Kruså

Dansk Træemballage A/S
Banevej 3, Håstrup
5600 Faaborg

Daqua Limtræ A/S
Tvedvej 3, Nørre Nissum
7620 Lemvig

Davinde Savværk A/S
Udlodgyden 20, Davinde
5220 Odense SØ

Dencon A/S
Skyttevej 21
7800 Skive

Designa A/S
Industriparken 1
8620 Kjellerup

DFI-Geisler A/S
Industrivej 21, Tødsø
7900 Nykøbing M

DH Gulve ApS
Annexgårdsvej 7
4350 Ugerløse

Dinesen Floors A/S
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding

DK3 ApS
Hustedgårdvej 1
8722 Hedensted

Dolle A/S
Vestergade 47
7741 Frøstrup

Domex Ovenlys A/S
Neptunvej 6
9293 Kongerslev

Duba-B8 A/S
Martin Bachs Vej 5
8850 Bjerringbro

E  Elektro-Isola A/S
Grønlandsvej 197
7100 Vejle

Erik Linneberg A/S
Tømrer- & Snedkerfirma
Svendborgvej 20
9220 Aalborg Øst

Erik Nielsen & Sønner, Esbjerg 
Listefabrik A/S
Darumvej 134
6700 Esbjerg

European House of Beds 
– Denmark A/S
Marsalle 25
8700 Horsens

F  Farstrup Møbler A/S
Farstrupvej 21, Farstrup
5471 Søndersø

Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S
Teglværksvej 3, Feldborg
7540 Haderup

Findahls Møbelfabrik A/S
Tøndervej 53
6780 Skærbæk

FJ Trading A/S Kolon 
Skabssystemer
Kastholmvej 1, Osted
4320 Lejre

FK Møbeldesign A/S
Sigvej 2
7550 Sørvad

Fleksi A/S
Thorupvej 20A
7451 Sunds

Flexa4Dreams A/S
Hornsyld Industrivej 4
8783 Hornsyld

Four Design A/S
Faaborgvej 14
5854 Gislev

Fredericia Furniture A/S
Treldevej 183
7000 Fredericia

Frederiksen Grenaa A/S
Energivej 3
8500 Grenaa

Fritz Hansen A/S
Allerødvej 8
3450 Allerød

Frontego A/S
Furvej 2
7900 Nykøbing M

Front-Z A/S
Langvadbjergvej 19, Snejbjerg
7400 Herning

Frovin Vinduer og Døre A/S
Ellemosevej 5A, Ugerløse
4400 Kalundborg

Frøslev Træ Holding A/S
Jens P. L. Petersens Vej 1, Frøslev
6330 Padborg

FT Døre og Vinduer 2012 ApS
Stærmosevej 30
5683 Haarby

FTM Inc. ApS
Holtevej 7, Tågense
4880 Nysted

Fumac A/S
Industrivej 10
7830 Vinderup

G  Gesten Bådaptering ApS
Vestre Stationsvej 43
6621 Gesten

Getama Danmark A/S
Holmmarkvej 5
9631 Gedsted

Gramrode Møbelfabrik A/S
Gl Landevej 6, Gramrode
7130 Juelsminde

Grandby Pack A/S
Holmen 5
4800 Nykøbing F

Grønagergård Savværk
Sminge Møllevej 20, Sminge
8883 Gjern

Grønning Hårdt Træ A/S
Toftegårdsvej 38
8370 Hadsten

H  H.J. Bruno Hansen ApS
Kløvervej 5
4200 Slagelse
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Hammel Furniture A/S
Anbækvej 111, Anbæk
8450 Hammel

Hans Skipper Møbler A/S
Nr Bjertvej 19, Bjert
7830 Vinderup

Hanstholm Køkken A/S
Skyumvej 36, Vilsund
7700 Thisted

Haslev Møbelsnedkeri A/S
Bråbyvej 1
4690 Haslev

Heilskov A/S
Smedevænget 4, Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV

Hem Group ApS
Brøndumvej 79, Hem
7800 Skive

Henrik Ohlsen ApS
Junovej 20
8270 Højbjerg

Herskind Savværk ApS
Lyngballevej 15, Herskind
8464 Galten

Hillerød Maskinsnedkeri
Industrivænget 17
3400 Hillerød

Hjort Knudsen A/S
Stabelhøjvej 1, Lyne
6880 Tarm

HMS Furniture Group 
of Denmark K/S
Damvej 5
8471 Sabro

Holmris A/S
Odinsvej 5
8850 Bjerringbro

HORN Bordplader A/S
Farvervej 40
7490 Aulum

Hornbaek A/S
Bogensevej 7
8940 Randers SV

Hover Møbelfabrik 
v/Keld Steen Nielsen
Elvirasvej 4
7100 Vejle

Htm Component ApS
Sandvigvej 3
7400 Herning

Hvalsø Savværk A/S
Bentsensvej 4
4330 Hvalsø

Hvidbjerg Vinduet A/S
Østergade 24, Hvidbjerg
7790 Thyholm

Hørning Parket A/S
Christiansmindevej 12
8660 Skanderborg

Høsten Trædrejeri ApS
Høsten Teglværksvej 2, Høsten
4690 Haslev

Haaning A/S
Næssundvej 213, Vejerslev
7980 Vils

I I/S Døstrup Savværk & 
Emballagefabrik
Ormhøjen 6, Døstrup
9500 Hobro

IG-Byg A/S
Poppelgårdvej 15
2860 Søborg

Innovation Randers A/S
Blommevej 38
8930 Randers NØ

Itab Shop Concept A/S
Langvadbjergvej 5, Snejbjerg
7400 Herning

Iversen Interiør ApS
Tønderingvej 56, Tøndering
7870 Roslev

J  Jabo Møbler A/S
Industrivej 5, Rødding
7860 Spøttrup

JARNES A/S
Håndværkervej 34
9320 Hjallerup

JELD-WEN A/S
Danmarksvej 9
9670 Løgstør

JENSEN plus BYGHOLM A/S
Frederiksdalvej 8
8940 Randers SV

Jesper Holm Copenhagen A/S
Winthersmindevej 24
2635 Ishøj

JLM-Renovering ApS
Thorndahlsvej 8
9200 Aalborg SV

John Bjerrum Nielsen A/S
Industrivej 5, Bramming
6740 Bramming

Johs. Kristoffersen & Søn
Lykkevalg 24, Korinth
5600 Faaborg

Junckers Industrier A/S
Værftsvej 4
4600 Køge

Jyderup Dyvelfabrik A/S
Ringstedvej 70, Ordrup
4370 Store Merløse

K  KA Interiør A/S
Odinsvej 5
7200 Grindsted

Karup Partners A/S
Industrivej 2
7470 Karup J

KIPA Vinduer A/S
Kornmarken 12, Hornum
9600 Aars

Kit Office A/S
Hagenstrupvej 38
8860 Ulstrup

Klim Møbelfabrik A/S
Thistedvej 317, Klim
9690 Fjerritslev

KVIK Production A/S
Sverigesvej 10
7480 Vildbjerg

Kvist Industries A/S
Siggårdsvej 2
6818 Årre

Kaagaards Møbelfabrik A/S
Nørregade 50
8620 Kjellerup

L  Labflex A/S
True Møllevej 5, True
8381 Tilst

Labofa A/S
Borgergade 42
4241 Vemmelev
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Lasse Jensen Entreprise ApS
Sløjfen 14
2000 Frederiksberg

Leander A/S
Georg Jensens Vej 8
8600 Silkeborg

Lem Møbelfabrik A/S
Hasselvej 6, Lem
7860 Spøttrup

Lilleheden A/S
Hovedvejen 114, Tornby
9850 Hirtshals

LKA Entreprise A/S
Postboks 515
2650 Hvidovre

Lundum Savværk ApS
Torpvej 59, Lundum
8700 Horsens

M  M M Møbler ApS
Mads Bjerres Vej 5
7500 Holstebro

M. Schack Engel A/S – Life Time
Højervej 16, S Sejerslev
6280 Højer

Manis-h 2013 A/S
Tønballevej 13, Glud
7130 Juelsminde

MatchMind A/S
Gasværksvej 30B, st
9000 Aalborg

Midform A/S
Fynsvej 27
5500 Middelfart

Moelven Danmark A/S
Herstedøstervej 27C, 1
2620 Albertslund

Montana Møbler A/S
Akkerupvej 16
5683 Haarby

MS-Byg 
Tarp Byvej 145
6715 Esbjerg N

Multiform A/S
Østerbro 13
6933 Kibæk

Multi-Living af 2014 ApS
Industridalen 1, Johannesberg
8870 Langå

Møbelbørsen
Nørregade 55
8300 Odder

Møbelsnedkeri Gert Kjeldtoft
Årslev Kirkevej 20, Årslev
8220 Brabrand

Mølballe A/S
Europavej 9, Purhus
8990 Fårup

N  N. Eilersen A/S
Fabriksvej 2
5485 Skamby

Nettoline A/S
Vævervej 33
7490 Aulum

Nican A/S
Drejøvej 8
9500 Hobro

Nicolaj Bo Møbler 
Teglholmsgade 27 Hal 3
2450 København SV

Nielsen & Løjmar A/S
Avedøreholmen 90
2650 Hvidovre

NJA Furniture A/S
Håndværkervej 2, Nors
7700 Thisted

Nobia Denmark A/S
Industrivej 6
6870 Ølgod

Nordalim A/S
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgård

Nordisk Skoletavlefabrik A/S
Nordager 26
6000 Kolding

Norlund A/S
Conradsminde 23, Nørlund
9610 Nørager

Novopan Træindustri A-S
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgård

Nygaard-Design A/S
Fabriksvej 15
7441 Bording

O  O.H. Industri A/S
Smedevej 17
7430 Ikast

Odense Træforarbejdning ApS
Gøteborggade 12
5000 Odense C

OJ System ApS
Tietgensvej 15
8600 Silkeborg

One Collection A/S
Vesterled 19
6950 Ringkøbing

Orebo Træindustri A/S
Orebovej 15
4295 Stenlille

Outrup Vinduer & Døre A/S
Outrupstræde 31, Ovtrup
7900 Nykøbing M

Overgaard & Dyrman ApS
Kildeager 2B
4000 Roskilde

Ox Denmarq ApS
Vesterbrogade 107B
1620 København V

P  P. Rimme’s Møbelfabrik ApS
Vestergade 33
7570 Vemb

P.A. Savværk Korinth A/S
Kaj Lykkesvej 13, Korinth
5600 Faaborg

P.P. Møbler ApS
Vestvej 45
3450 Allerød

Palle W. Hansen A/S
Thorndahlsvej 8
9200 Aalborg SV

Palsgaard Gruppen ApS
Palsgårdvej 5
7362 Hampen

Partas A/S
Ørnevej 8, Balling
7860 Spøttrup

PFP A/S
Astrupvej 1, Almtoft
8620 Kjellerup

PH’s Snedkeri
Eskilstrup Vestergade 23
4863 Eskilstrup

Plus A/S
Ådalen 13B
6600 Vejen
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Poda A/S
Øde-Hastrup-Vej 65, Vor Frue
4000 Roskilde

Pro Wood ApS
Rønhøjvej 10
8300 Odder

R  R. A. Ussing & Søn A/S
Sønderskovvej 5, Sønderskov
7000 Fredericia

Randbøl Savværk ApS
Rygbjergvej 4
7183 Randbøl

Rationel Vinduer A/S
Dalgas Alle 7
7400 Herning

Rolighed – Humania A/S
Skolegade 3, Herrup
7830 Vinderup

S  Scandinavian Design 
International ApS
Torvet 1
4220 Korsør

Scou Andersen Møbelfabrik A/S
Postboks 60
6600 Vejen

Serridslev Træindustri A/S
Nebelvej 37
8700 Horsens

Sika Design A/S
Rynkebyvej 245
5350 Rynkeby

SIS International A/S
Lollandsvej 16
5500 Middelfart

Skibbild Møbelfabrik ApS
Hamletsvej 1, Skibbild
7480 Vildbjerg

Skovby Møbelfabrik A/S
Frichsvej 43
8464 Galten

Skødstrup Trædrejeri ApS
Grenåvej 19C, Bjødstrup
8410 Rønde

Snedker- og Tømrerfirmaet 
Nels Rasmussen
Holbækvej 212, Svogerslev
4000 Roskilde

Snedkergaarden Them A/S
Knudlundvej 21
8653 Them

Snedkeri & Design 
Tørringvej 5
2610 Rødovre

Snedkermester Mogens Nielsen
Uggeløse Bygade 93
3540 Lynge

Softline A/S
Kidnakken 7
4930 Maribo

Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri 
A/S
Højagervænget 20
2680 Solrød Strand

Spekva A/S
Kærmindevej 2
6580 Vamdrup

Spørring A/S
Parallelvej 4
8751 Gedved

ST Skoleinventar A/S
Gl. Kongevej 14
6880 Tarm

Star Furniture A/S
Erhvervsparken 89
8882 Fårvang

STEA A/S
Løhdesvej 10
7442 Engesvang

Steens Group A/S
Industriparken 21
8620 Kjellerup

STM Vinduer A/S
Kassebøllevej 3, Simmerbølle
5900 Rudkøbing

Strøjers Møbelfabrik ApS
Nørregade 99
5620 Glamsbjerg

Sv. Aage Buchholt & Søn 
Allerødvej 15
3450 Allerød

Sønderborg Køkkenindustri A/S
Ellegårdvej 23B
6400 Sønderborg

Sønderby Træindustri ApS
Gludvej 38, Sønderby
7130 Juelsminde

Søren Søgaard Billardfabrik A/S
Ladegårdsvej 10
7100 Vejle

T  Tingsted Savværk & Emballage ApS
Segenvej 22, Aarsballe
3700 Rønne

Total Døre & Vinduer A/S
Fiskeløkken 10
5330 Munkebo

Trehøje Døre A/S
Fabriksvej 6
6973 Ørnhøj

Trekanten-Hestbæk A/S
Gørdingvej 5, Jernvedlund
6771 Gredstedbro

Trend Lines A/S
Vesterbro 19
9631 Gedsted

Tvilum ApS
Egon Kristiansens Allè 2
8882 Fårvang

Tømrer- & Snedkermester 
Torben Vinder
Sdr. Alslev Strandvej 13, Sdr Alslev
4800 Nykøbing F

Tømrermester  
Esben Leth Pedersen
Hedenstedvej 8B
8723 Løsning

U  ULSA PACK A/S
Hindemaevej 76
5540 Ullerslev

V  Vadum Møbelfabrik A/S
Charles Lindberghs Vej 2
9430 Vadum

Vahle A/S
Fabriksvej 5
8544 Mørke

Vannerup Møbelfabrik ApS
Vannerupvej 24, Vannerup
9640 Farsø

Vantinge Møbelindustri A/S
Vantingevej 7, Vantinge
5750 Ringe
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VELUX A/S
Ådalsvej 99
2970 Hørsholm

Vesterby Træteknik A/S
Thorsvej 12
6862 Tistrup

Vikan A/S
Rævevej 1
7800 Skive

Viking Softwood af 15.5.2009 A/S
Løsningvej 30
8722 Hedensted

Viking Trading ApS
Sejs Søvej 76
8600 Silkeborg

Villumsens Møbelfabrik
Industrivej 3
7570 Vemb

Villy Nørgård Møbelfabrik
Lerbjerg 4, Snejbjerg
7400 Herning

VKS Inventa A/S
Industrivej 1, Rødding
7860 Spøttrup

Vordingborg Køkkenet A/S
Langøvej 7
4760 Vordingborg

Vrøgum-Svarre A/S
Industrivej 1
6840 Oksbøl

W  Wendelbo Møbel Design A/S
Mosevej 20A
8240 Risskov

Wiking Gulve A/S
Hesthøjvej 16
7870 Roslev

Winge Møbler A/S
Præstevænget 111
7430 Ikast

WO Interior A/S
Haraldsvej 51
8960 Randers SØ

Z  Zystm A/S
Lillelundvej 18
7400 Herning
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Hos Træ- og Møbelindustrien møder du:

Flemming Larsen
Branchedirektør
3377 3408
fll@di.dk

Charlotte Lennert-Petersen
Advokat, chefkonsulent
Personalejura
Træ- og møbeloverenskomsten
3377 3482
clp@di.dk

Louise Breusch Lundbye
Konsulent
Personalejura
3377 3479
lolu@di.dk

Michael Eirup
Konsulent
Miljø og arbejdsmiljø
3377 3404
mei@di.dk

Mikkel Mørch
Konsulent
Klima, CSR og erhvervspolitik
3377 3411
mimo@di.dk

Niels Buhl
Redaktør, kommunikationskonsulent
3377 3406
nibu@di.dk

Peter Lykke Fick
Chefkonsulent
Afsætning og markedsudvikling
3377 3739
plf@di.dk

Birgitte Winge
Konsulent
Træ- og møbelindustriens uddannelser
3377 3893
biw@di.dk

Lene Hurup
Sekretær
3377 3415
lhu@di.dk

Hanne Delfs
Sekretær
3377 3405
hand@di.dk

SEKRETARIATET

Træ- og Møbelindustrien  
1787 København V
3377 3434 
tmi@di.dk
tmi.di.dk
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