Kom i stærkt selskab

Du kender sikkert allerede nogen, der er
medlem af Aalborg Haandværkerforening.
Læs om, hvad de får ud af det.

Vi arbejder for dig. Bliv medlem

Vi arbejder for dig
Med et medlemsnetværk på 1.700 er Aalborg Haandværkerforening Nordjyllands største erhvervspolitiske
forening. Målet er at fremme og støtte håndværksvirksomheder og mindre industri på tværs af faggrænser.
Aalborg Haandværkerforening er stiftet i 1848 og har i dag
til huse i Håndværkerhuset i Kattesundet; en restaureret
købmandsgård fra 1630. I huset er der også arbejdende
værksteder og en naverhule. Traditionerne videreføres i
nutiden.

Denne brochure er udgivet af Aalborg Haandværkerforening
med støtte fra PFS, Pension for Selvstændige. Brochuren
er i efteråret 2015 udsendt til ca. 1.000 små og mellemstore
virksomheder inden for håndværk og industri i Aalborg
Kommune.
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En af foreningens mærkesager er rekruttering og uddannelse
af fremtidens håndværkere, og også på det område omsætter
foreningen gennem sit store netværk holdninger til
indflydelse. Vi er repræsenteret, hvor beslutninger om de små
og mellemstore virksomheders livsvilkår træffes og arbejder
for at skabe de bedste betingelser for driftige og sunde
virksomheder og for iværksættere.
Naturligvis vil vi gerne repræsentere flest mulige
medlemsvirksomheder. Det gør foreningens stemme og
mandat endnu stærkere. Som i superligafodbold er det
holdene med ”den bredeste bænk”, som er bedst rustet.
Velkommen i Aalborg Haandværkerforening. Vi arbejder for
dig.
Svend Aage Suhr, formand
Aalborg Haandværkerforening

Vi er med, hvor det sker
Aalborg Haandværkerforening er med, hvor der træffes
beslutninger og lægges strategier for den lokale og regionale
erhvervspolitik og er bl.a. repræsenteret i
•
•
•
•

Aalborg Erhvervsråd
Vækstforum for Nordjylland
Erhvervskontaktudvalget hos SKAT
Styregruppen for Aalborg Kommunes ungestrategi

Sammen med BusinessAalborg yder Aalborg
Haandværkerforening iværksætterservice og har erfarne
erhvervsfolk, der gerne stiller op som mentorer for
håndværkere med lyst til at blive selvstændige.

Traditioner og nutid
Aalborg Haandværkerforening var 39 år, da Anton Lassen i
1887 grundlagde det malerfirma, som stadig bærer hans navn.
´Fra den første dag var vi medlem af håndværkerforeningen,
og Anton Lassen blev også omkring 1910 formand for
foreningen. Traditioner er en smuk ballast, men uden
konstant tilpasning til ny tider overlever hverken foreninger
eller firmaer. Jeg oplever Aalborg Haandværkerforening som
absolut aktuel. Informationsniveauet er højt – på
hjemmesiden og gennem medlemsbladet – og foreningen er
meget synlig i kampen for håndværksfagenes vilkår og
uddannelse.

Aalborg Haandværkerforenings erhvervsmedlemmer er
automatisk også medlemmer af Håndværksrådet, som med
næsten 100 medlemsorganisationer og op mod 20.000
medlemsvirksomheder arbejder til gavn for Danmarks
små og mellemstore virksomheder. Håndværksrådet
yder individuel rådgivning om bl.a. eksport, finansiering,
skattepolitik, ejerskifte og socialt ansvar.

Lars Fauerholdt Jensen
Malermester/direktør
Anton Lassens Eftf A/S
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Holdninger og resultater 2010-2015:
Det er viljen, der
skaber talentet

Det er de små, som påtager
sig uddannelsesansvaret

Legater for 160.000 kr. til
de dygtige og engagerede

nes
Håndværker i
P-problemer t
midtbyen løs

AH styrker samarbej

Klyngepraktik bedre
end delepraktik
Skolerne gør
grin med AH’s
gæstelærer-tilbud

Forældre-snobberi
dårlig rådgivning mog
ed
gymnasie-fokus
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AH tilbyder

Kommune
klausuler hns sociale
på praktikpjælper ikke
ladser

Affaldet drukner i

Brug dækningsafgiften til at
belønne uddannelsesaftaler
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Alt udsolgt
til frokostjazz
i Håndværkerhuset

AH etablerer erhvervspolitisk tænketank

ejdet med universitetet

De små får hjælp
til at byde på
større opgaver

iværksætterne erfarne mentorer
Håndværkerforeningen
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Lad P-vagterne vogte ”Ren By”
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Benyt dig af de mange rabatter
Aalborg Haandværkerforenings erhvervsmedlemmer har via
rabataftaler adgang til en lang række ydelser, der så rigeligt
modsvarer det årlige kontingent på 800 kr.. Bl.a. forsikringer,
telefoni og brændstof er betydelige udgiftsposter, der kan
minimeres gennem medlemsskabet af håndværkerforeningen.
Se alle mulighederne på Håndværksrådets rabatportal:
www.hvr.dk/rabatportal

Det stærke talerør
Det er vigtigt, at vi i Aalborg har håndværkerforeningen
som et stærkt talerør for alle byens små og mellemstore
virksomheder. Repræsentationen i Aalborg Erhvervsråd
sikrer, at væsentlige forslag og argumenter også når frem til
politikerne. Samtidig er foreningen fortaler for uddannelsen
af faglært arbejdskraft, så vi ude i virksomhederne også i
fremtiden har den arbejdskraft, vi har brug for.
Aalborg Haandværkerforenings årlige legatfest er en flot
påskønnelse af det gode håndværk og en hyldest til den
faglige stolthed.
Lars Mouritzen
Direktør
Restaurant Papegøjehaven A/S
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Deltag i fornøjelserne
Aalborg Haandværkerforening har som et af sine mål at
være ”en fornøjelig erhvervspolitisk forening”, hvor også
uformelle netværk dannes.
Medlemmerne har i år været inviteret til bl.a. ølsmagning,
frokostjazz i Håndværkerhuset, besøg i Aalborg historiske
Museums ”Aalborgstuen” og andespil. Af andre
arrangementer kan nævnes det årlige medlemsmøde med
Aalborgs borgmester.

Mange stiller deres
ekspertise til din rådighed
Til gavn for det enkelte medlem samarbejder Aalborg
Haandværkerforening med en række organisationer og
firmaer, der stiller deres ekspertise til rådighed. I dette
netværk af rådgivere er blandt andre:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndværksrådet
De selvstændiges A-kasse, DANA
Pension for Selvstændige
ATA Carnet, udfærdigelse af varepas
CABI, center for aktiv
beskæftigelsesindsats og socialt ansvar
Huset Venture Nordjylland, bl.a.
administrativ assistance og hjemmesider
Aalborg Kommunes sundhedsrådgivning
Advokatfirmaet Vingaardshus
Beierholm, statsautoriseret
revisionspartnerselskab

Det brede netværk
Aalborg Haandværkerforening interesserer sig for fagene.
For deres livsvilkår og deres uddannelser. At foreningen
deler hus med de arbejdende værksteder, der holder det
gamle håndværk i live, er med til at underbygge samspillet
mellem tradition og nutid. Engagementet i de unge
håndværkere er en hjertesag for Aalborg Haandværkerforening, som benytter enhver lejlighed til at understrege
håndværkeruddannelsernes samfundsbetydning. Takket være
rækken af spændende arrangementer er jeg kommet til at
kende håndværksmestre, som jeg ellers ikke ville have mødt
i de mere branchespecifikke organisationer, B&E Stål er
medlem af. Håndværkerforeningen er blevet en del af mit
brede, sociale netværk.
Ib Houtved Jensen
Direktør/projektleder
B&E Stål A/S
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Bliv medlem af en forening,
der arbejder for dig
Det er nemt at blive medlem af Aalborg
Haandværkerforening. Gå ind på foreningens
hjemmeside, www.aalborg-hvf.dk og udfyld
indmeldelsesblanketten under punktet ”Bliv
medlem”. Kontingentet er kun 800 kr. årligt.
På hjemmesiden er der yderligere
informationer – i øvrigt også om udbud
af kommende kommunale opgaver. Du
kender sikkert allerede nogen, som er
medlem af Aalborg Haandværkerforening,
og hvis du har spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte et af foreningens
bestyrelsesmedlemmer

Den lokale forkæmper
Som de fleste andre erhvervsmedlemmer af håndværkerforeningen er også Pallisgaard A/S med i en organisation,
Dansk Byggeri, som på det overordnede, landsdækkende
plan varetager vore interesser. Men vi har også altid været
med i Aalborg Haandværkerforening, fordi den er en aktiv
forkæmper i forbindelse med de lokale udfordringer.
Foreningen gør en stor indsats for lærlingene og sætter med
sit korps af gæstelærere i folkeskolen fokus på en fremtid
som håndværker. Samtidig markerer den, at også de store
virksomheder har et ansvar for indgåelse af uddannelsesaftaler. Også i kampen for at få afskaffet Aalborg Kommunes
ekstra erhvervsskat, Dækningafgiften, er Aalborg Haandværkerforening meget aktiv. Forslaget om at bruge en del af
dækningsafgiften til belønning af nyetablerede, lokale
praktikpladser var godt tænkt, men har desværre ikke vundet
politisk gehør.
Mogens Jørgensen
Tømrermester/direktør
Pallisgaard A/S

