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Furesø Træ- og Metallaug 
Hobby     Kunst     Håndværk     Idé     Samvær

Værkstederne 

Aktivitetscentret ’Stien’       Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum 
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Foreningen FTML

Formålet er at give hobbyfolk, kunstneriske sjæle, fagfolk og selvlærte gode mulighe-
der for i fritiden at arbejde engageret og professionelt med egne projekter i træ, me-
tal eller kunststoffer. Vi er fortrinsvis (men ikke udelukkende) et senior værksted, og 
det sociale samvær er yderst vigtigt for os. Alle voksne, der vil bidrage til fællesska-
bet, er velkomne. Vi har gode fysiske værksteds rammer med praktiske faciliteter, 
professionelle maskiner til det meste og plads til udfoldelserne. 

Du behøver ikke fagkundskab på forhånd; blot interesse, engagement og lyst til at 
bruge hoved, hænder og din fantasi til at skabe dine egne fine ting, som du selv har 
lyst til. Blot du rydder op efter dig og efterlader alt i god orden når du går. Du må  
bruge alle maskiner, når du har gennemført vores praktisk anlagte sikkerhedskurser 
m.h.p. god og forsvarlig betjening af maskinerne. 

Foreningen giver dig fællesskab, idérigdom, gode råd og fiduser om håndværk og 
ikke mindst et netværk og socialt samvær. Vi har fælles projekter, kurser, events og 
udflugter, men du kan også bare arbejde med dine egne ting. 

Foreningen blev stiftet den 5. marts 2014 som en privat frivillig folkeoplysende fore-
ning, der ledes af den valgte bestyrelse. Bestyrelsesmøder holdes første onsdag hver 
måned kl. 17:00 på Stien, hvor du kan møde op og give dit besyv med, dog uden 
stemmeret. På den årlige generalforsamling fremlægges regnskab, beretning, valg og 
forslag til fælles vedtagelse. 

Lokalerne på Stien stilles frit til rådighed af Furesø Kommune, men er forbeholdt 
medlemmerne i FTML. Udgifterne til faciliteter, maskiner, værktøj og driften dækkes 
af kontingenterne, private fondsmidler, firma sponsorater, tilskud og i stort omfang 
private velvillige donationer af udstyr mv. 

Vi har også nogle fordelagtige indkøbsaftaler, der kommer dig til gode. 

FTML værkstederne på Stien 

Værkstederne på Stien rummer metal- og træ- værksteder, malerrum og lager. Un-
dervejs i dit projekt kan du få plads til opbevaring af emnerne i værkstederne og i 
lageret. Vi har små aflåselige stålskabe til småting/tøj. 

Vi råder over meget udstyr: bordrundsav m/rullebord - båndsav - kapsav – afretter/ 
tykkelseshøvl - kædestemmer - bordfræser - pudsemaskiner - dekupørsav - dyksav - 
søjleboremaskiner - trædrejebænk - høvlebænke - spånsuger anlæg - metal koldsav - 
metaldrejebænke – pladesaks/bukker/valse - slibemaskiner - CO

2
 MIG - Argon TIG 

svejseanlæg – gassvejse grej (acetylen) - svejseborde - svejseudsugning - filebænke - 
div. håndværktøj - trykluft udstyr - sandblæsekabine - malerudstyr - sikkerhedsudstyr 
mv. 

Der vil løbende blive anskaffet flere gode maskiner, når økonomien tillader. 

Vil du være med i Furesø Træ- og Metallaug? 

Kig forbi i værkstederne, få en kop kaffe og en snak. Vi har åbent hus og fælles hyg-
ge i værkstederne på ’Stien’ hver torsdag kl. 10 - 12, undtagen helligdage. Her kan du 
møde engagerede medlemmer, herunder medlemmer af bestyrelsen, se hvad vi la-
ver, snakke med ligesindede, få idéer og selv besigtige alle faciliteterne. Bedøm selv 
dine muligheder. Du kan selvfølgelig indmelde dig ved samme lejlighed. 

Alle over 18 år kan blive medlem, uanset hvor du bor. 

Læs mere om ’Stien’, Foreningen og vedtægterne på www.stien.furesoe.dk under 
’Aktiviteter’ og ’Træ– og Metallauget’. 

Indmeldelse ved henvendelse til kassereren eller et bestyrelsesmedlem. 

Årskontingent er pt. 600 kr. (fastsat årskontingent for 2019 hhv. 2020). Ved indmel-
delse midt i året: 50 kr. for årets resterende måneder. Kontingentet betales forud ved 
indmeldelse og inden hvert år i december. 

Nøglebrik giver dig adgang til værkstederne i hele Stiens åbningstid (alle ugens dage 
kl. 8-23), og udleveres af kassereren mod depositum på 500 kr., der kan betales sam-
men med kontingentet eller senere når du ønsker en nøgle. Ved returnering af nøg-
len får du dit fulde depositum tilbage. 

Indbetaling enten kontant til kassereren eller ved overførsel til foreningens konto i 
Nordea Farum, reg. 2310, konto 6889 319 451.  Husk at skrive dit navn på indbeta-
lingen. Når vi har modtaget din betaling, og du har afleveret din indmeldelses blan-
ket udfyldt med dine kontaktdata er du medlem. 

Foreningens CVR nr.: 35702059 (ikke momsregistreret frivillig forening) 

Bestyrelsen i FTML 

              Formand   John Aare Ehrbahn   2081 5949   john-e@post.tele.dk 

              Kasserer   Tania Grüning   2447 4399   tania_gr17@yahoo.com

              Næstformand   Jens Klæstrup Kristensen   6165 2534   jens@klaestrup.dk

              Sikkerhedsrepræsentant   Ole Leander Jensen   2960 3917                                                   
                                                              olean_buresoe@jensen.mail.dk

              Medlem   Niels Rafn   2020 9077   rafn@privat.dk 

              Medlem   Peter Brüel   6076 0024   peterbruel@fastmail.fm 

              Medlem   Søren Bjørnøen   2074 4119   urehoved@live.dk

              Medlem   Søren Stig Ravn   2084 8484   ssr@internet.dk 
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