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Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt:
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser,
artikler eller emneforslag til det førstkommende blad skal
være redaktionen i hænde senest tre uger inden udgivelsen.

Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

Restaurant

ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
www.orkideen.dk

BESTYRELSE:

Tlf. 98 15 89 68

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Malerfirmaet
Alt i malerarbejde

Henning Sørensens eftf. ApS
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Alt i malerarbejde

Formand Svend Aage Suhr������������� 98 12 00 02
Næstformand
Hanne Danielsen. . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 27 50
Sekretær
Søren V. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 39 12
Peter Berg-Mortensen,
Tømrermester. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 34 29
Gert Spender Andersen
Direktør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 38 00
Kasserer
Allan Østergaard . . . . . . . . . . . . . . . 61 81 55 77
Ole Mattesen Christensen,
PR- og Udviklingschef . . . . . . . . . . . 25 66 63 02

SUPPLEANT

Mogens Kjeldsen

SEKRETARIATETS

tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter
nærmere aftale med foreningens kontor.

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00
MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe
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ANNONCEKONSULENTER FOR
2019-2020:

SUPPORTCENTERET PÅ TECHCOLLEGE HJÆLPER DIG, HVIS DU:

Svend Aage Suhr . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 12 00 02
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer,
mesterforeninger, laugsmedlemmer,
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@smvaalborg.dk
www.smvaalborg.dk

// mangler en elev.
// vil efteruddanne dine medarbejdere.
// har spørgsmål til din elevs skoleforløb.
// har brug for hjælp til at blive godkendt som praktikplads.
// har brug for hjælp til at udfylde en digital uddannelsesaftale.
// har glemt, hvornår din elev har fødselsdag, og gerne vil overraske med en
brunsviger med flødeskum og marcipanbånd.
På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!
Ring på 7250 5775
Vi snakkes ved mandag-torsdag 7-16 og fredag 7-13.
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 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

Fra den sidste fest

til SMVaalborg
29. november 2018 og 29. januar 2019 er to datoer,
som vil komme til at stå markant i Aalborg Haandværkerforenings historie. 29. november fejrede
foreningen sin 170 års fødselsdag i Papegøjehaven.
På det tidspunkt kunne festdeltager-

om at skabe en synergieffekt mel-

lificeret arbejdskraft og nedbringelse

ne ikke vide, at det blev den uigen-

lem den nationale og lokale indsats.

af ledigheden. Det er en målsætning,

kaldeligt sidste fest i håndværkerfor-

I fremtiden vil vi f.eks. kunne opleve,

som overordnet set kan skabe den

eningen. To måneder senere vedtog

at vi lokalt afvikler arrangementer,

økonomiske udvikling og dynamik,

en ekstraordinær generalforsamling,

hvis indhold er tilrettelagt af vores

som i sig selv kan dække nogle af de

at den 170-årige forening nu hedder

nationale moderorganisation.

600 mio. kr., kommunen fremskynder
Egholm-projektet med.

SMVaalborg.
22. august er en anden markant dato
Navneskiftet var forberedt gennem

i 2018. Den dag blev Aalborg Allian-

SMVaalborg føler sig i godt selskab i

nogle måneder, og overvejelserne

cen etableret, og SMVaalborg er en

Aalborg Alliancen og vil bidrage til

begyndte allerede i oktober 2017, da

aktiv partner sammen med Aalborg

opfyldelsen af målsætningerne med

Håndværksrådet skiftede navn til

Kommune, LO, DI, Dansk Erhverv og

nogle af vores særlige kompetencer:

SMVdanmark. Både på landsplan og i

Erhverv Nordjylland. Etableringen

Synliggørelse og anbefaling af er-

Aalborg er det ny navn en markering

vakte berettiget opsigt: Aalborg Kom-

hvervsuddannelserne og opfordring

af, at organisationerne ikke blot er for

mune vil over de næste 20 år afsætte

til etablering af flere praktikpladser

håndværkere, men for alle typer af

30 mio. kr. fra den af erhvervslivet

og til, at flere af vore medlemsvirk-

små og mellemstore virksomheder.

indbetalte dækningsafgift til fremme

somheder ansætter ledige akademi-

Inden for SMV-gruppen er der i Dan-

af den tredje limfjordsforbindelse. I

kere.

mark 270.000 virksomheder. Blot

marts 2019 viste det første resultat

100.000 af dem er medlem af en in-

sig: Motorvejsforbindelsen over Eg-

I 2018 var det ti år, siden Aalborg Ha-

teresseorganisation. Navneskiftet er

holm kom med på regeringens liste

andværkerforening etablerede sit

et klart signal om en ny, forstærket

over de højt prioriterede infrastruk-

korps af gæstelærere, der tog ud i fol-

strategi. Vi skal både sigte bredt for

turprojekter, og fra politisk hold blev

keskoleklasser for at fortælle om li-

at tiltrække flere af de organisati-

der gjort klart opmærksom på, at den

vet som faglært håndværker. Det er

onsløse og specifikt for at leve op til

lokale medfinansiering på de 600

ikke nogen hemmelighed, at gæste-

deres forventninger og behov. Lige

mio. kr. var stærkt medvirkende til

lærerkorpset aldrig blev særligt ef-

nu er SMVaalborg ved at søsætte en

opprioriteringen af det længe savnede

terspurgt. Derfor gik vi i samarbejde

kampagne for at gøre de små og mel-

projekt.

med Aalborg Kommunes erhvervsplaymaker, Thomas Overgaard, som

lemstore virksomheder i Aalborg opmærksomme på, at de er velkomne i

Men Aalborg Alliancen er mere end

en forening, som målrettet arbejder

blot frontkæmper for den tredje fjord-

for deres rammebetingelser, livsvil-

passage. Alliancen og dens partnere

kår og netværksdannelse. Det gør vi i

vil kæmpe for gode rammebetingel-

samarbejde med SMVdanmark i håb

ser for erhvervslivet, adgang til kva-

- fortsættes side 4 
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 fortsat fra side 3...

nu varetager ”salgsarbejdet” og kontakten med skolerne. Det begynder at ligne en succes. Flere skoler
efterspørger besøgene, og hvor det
tidligere var håndværksmestre, der
besøgte skolerne, er det nu lærlinge,
som møder eleverne i øjenhøjde.
Årets borgmestermøde i Håndværkerhuset var 13. juni, da Thomas
Kastrup-Larsen gjorde rede for Aalborg Kommunes erhvervsstrategi
2019-2022. Den er ambitiøs, og Aalborg har allerede et godt grundlag

 Af Poul Krabbe

General

forsamlingen
På generalforsamlingen i SMVaalborg den 24. april
i Håndværkerhuset blev bestyrelsens beretning
(læs den på side 3) godkendt med akklamation.

for udviklingen: Dansk Industris
årlige analyse viser, at Aalborgs

Regnskabet for

erhvervsklima er klart det bedste

2018 – det sid-

blandt landets fire største byer.

ste for Aalborg

På generalforsamlingen 25. april

Haandværker-

fik bestyrelsen to ny medlemmer:

forening – blev

Henrik Hedelund, som bl.a. er ble-

fremlagt af

vet tovholder i folkeskoleprojektet,

foreningens

og tømrermester Peter Berg-Mor-

revisor, Ré-

tensen, der bl.a. også er repræsen-

Vision+. Med

tant for Dansk Byggeri i Erhvervshus

en indtægt på

Nordjylland..

381.720 i foreningen blev

På generalforsamlingen blev også

årets resultat

udtalt mindeord over foreningens

52.000 kr., der er overført til egen-

der ligesom Mogens Kjeldsen har

æresmedlem, Frede Skrubbeltrang.

kapitalen, som nu er 928.600 kr.

sin baggrund i den tidligere Hals

Aalborg Haandværkerforening har

Kommune.

altid haft en ambition om at være en

Medlemsbladet, ”Håndværk & Ud-

”festlig erhvervspolitisk forening”;

dannelse”, har i 2018 kostet for-

Carsten Kristensen er i bestyrel

en kombination af målrettet politik

eningen 43.200 kr. (mod 76.000 kr. i

sen for Hals Erhvervsforening og

og socialt, netværksdannende sam-

2017). Annonceindtægterne har væ-

repræsenterer erhvervsforenin-

vær. Inden for det spekter ligger en

ret på 129.000 kr. og produktions-

gerne i Aalborg Kommune uden for

række af årets arrangementet. Fra

omkostningerne 140.000 kr.. Porto-

Aalborg i Aalborg Erhvervsråd. Han

kursus i EU’s ny persondataforord-

en er stadig en tung post: 32.000 kr.

er desuden byrådsmedlem for Ven-

ning (i samarbejde med SMVdan-

for de fire udsendelser i 2018.

stre, bestyrelsesmedlem i VisitAal-

mark), legatfesten med 170 gæster

Ny i bestyrelsen

hånden traditionsrige ”Sild & Jazz” i

Til bestyrelsen genvalgtes Svend

i Optima efter tidligere at have

Håndværkerhuset.

Aage Suhr, Hanne Danielsen og Sø-

været salgschef i XL Byg Tømmer-

syning. I dag er han ekstern sælger

ren V. Nielsen. Da Henrik Hedelund

gaarden i Hals. Karsten Kristensen

Antallet af arrangementer vil – i

har valgt at trække sig fra bestyrel-

er merkonom i butiksledelse og di-

samarbejdet med SMVdanmark –

sen, indvalgtes den hidtidige sup-

plomleder i foretningsadministra-

vokse, og bredden i arrangement-

pleant Ole Mattesen Christensen.

tion fra Aalborg Handelsskole og

stype vil blive prioriteret højt. Vi

Han er udviklings- og HR chef hos

har i 2018 på Copenhagen Business

skal have noget på hylderne, når vi

Færch & Co.

School gennemført en bestyrelses-

går ud og fortæller en helt ny mål-
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borg, I/S Reno-Nord og Aalborg For-

i byrådssalen 8. maj og det efter-

uddannese inden for Forsyning.

gruppe om SMVaalborg som deres

Den hidtidige formand for repræ-

Som suppleant til repræsentant-

forening. Det er en udfordring, men

sentantskabet, Mogens Kjeldsen,

skabet valgtes Finn G. Larsen.

vi tager den op. De første 170 år er

ønskede ikke at fortsætte, og i hans

gået. Nu venter en ny tid.

sted valgtes Carsten Kristensen,

 Af Poul Krabbe

Den bygherrebetalte arkæologi

-brugerbetalt historieformidling
Forud for generalforsamlingen var scenen
overladt til Lars Christian
Nørbach, som siden
2002 har været direktør
for Aalborg Historiske
Museum, og den veloplagte fynbo og arkæolog
fortalte om museets
livsvilkår.

Det er ikke mig,der vil grave

senere arkæologisk udgravning. Der

-Det er ikke mig, der vil grave i un-

er da projekter, som dør af den grund,

dergrunden. Det er vedkommende,

men sådan er det – både for offentlige

der har et projekt at gennemføre. Det

og private bygherrer.

er ikke det offentlige, som ønsker et
indgreb i jordlagene. Min interesse er

Som museum er vores overordnede

at lade så meget af arkæologien for-

forpligtelse at formidle viden om for-

blive uberørt, for det er en måde at

tiden. En arkæologiske udgravning er

begrænse indgrebene i fortidsmin-

med til at skabe en fortælling om det

derne på.

aktuelle fund og dermed bidrage til
vores allesammens historie. Den er

Ud fra den forudsætning optræder

et af grundlagene for, at vi kan føle os

Aalborg Historiske Museum også

som et fælles samfund; at vi kan de-

som rådgiver for bygherrer om pro-

finere os i forhold til andre. Set i det

Museet med de 14 udstillingssteder

jekter og eventuelle udgravninger. Et

perspektiv kan den bygherrebetalte

havde i 2018 en omsætning på 44

eksempel på den tilgang er anlægget

arkæologi også ses som en bruger-

mio. kr., og de offentlige tilskud ud-

af den ny Budolfi Plads, som set med

betaling for den samlede formidling,

gør godt halvdelen af indtægterne.

museets øjne rummer mange min-

mener Lars Christian Nørbach

Der er 35 fastansatte, men med man-

der fra Aalborgs historie. For at spare

ge, skiftende projektansættelser præ-

millioner af kroner på en omfattende

sterede det i 2018 150 årsværk.

arkæologisk undersøgelse blev resultatet et gen-

Museets geografiske opland dækker

brug af mange

kommunerne Mariagerfjord, Rebild

eksisterende

og Aalborg og Jammerbugt, og blandt

fundamenter

de ”kommunale forpligtelser” vurde-

for at minimere

rer museets medarbejdere årligt et

forstyrrelsen af

sted mellem 10.000 og 20.000 bygge-

undergrunden.

Budolfi Plads, illustration
af Kjær & Richter A/S (med
forbehold for justeringer)

sager i de fire kommuner for på forhånd at vurdere, om der er kollisions-

-Som bygherre

muligheder mellem anlægsprojekter

kan du øde-

og fortidsminder.

lægge fortidsminder. Det er

Lars Christian Nørbach greb fat om

derfor, du efter

nældens rod: Debatten om det rime-

vore forudgå-

lige i, at bygherrer skal betale for ar-

ende vurderin-

kæologiske undersøgelser, som kan

ger skal betale

være medvirkende til at udsætte/for-

for undersø-

længe anlægsprojekter.

gelse og måske
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Besøg på ”

Martin Nielsen (yderst til højre) fortalte
begejstret de besøgende fra SMVaalborg om
fremtidsplanerne for ”Spritten”
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Af Poul
Krabbe
Krabbe
 AfPoul

”Spritten”
Tirsdag d. 2. april, som var en flot solskinsdag, var SMVaalborg på besøg på ”spritgrunden”. Den er også døbt Cloud City som bliver en ny visionær bydel, hvor det
verdensberømte arkitektfirma Bjarke Ingels Group (Big), bla. står for en af de vigtigste
bygninger Harbour Gate i projektet.
Bygningen som læner sig ud over
fjorden, kommer til at danne en indgang til et stort kunstværk. Det er
ikke et hvilket som helst kunstværk,
da det bliver verdens største stykke
glaskunst, tegnet af den kendte argentinske kunstner Tomas Saracenos. Kunstværket der bliver produceret i glas og stål bliver over 35 meter
højt. Man bliver bragt op til toppen
af kusntværket med elevator og efterfølgende kan man gå ned igennem
kunstværket. BE-Stål har allerede

Inden rundturen på den tidligere
spritfabrik orienterede Martin
Nielsen om projektet Cloud City

produceret en lille model af den, så
man kan få en ide af hvordan den endelige skulptur bliver. Den kommer
til at bestå af ca. 68 kuber.
Manden bag den fantastiske ide er
byggematadoren Martin Nielsen.
Martin der oprindelig er uddannet
tømrer, men pga. af en arbejdsulykke blev han tøjhandler, udvikling af

en synergieffekt af de mange kultu-

dens historie bliver bevaret for efter-

ejendomme etc.. Martin fortæller me-

relle tilbud. Martin nævner at det ikke

tiden.

get engageret om projektet, der også

kun bliver et aktivt for Aalborg, men

kommer til at rumme Aalborg teater,

for hele landet.

kunstudstillinger, chokolade labora-

Fra en fantastisk ide, til virkelighed,
på trods af et stort kapitalbehov, stor

torium, bryggeri, restauranter, tor-

Planen er, at en hel del af det plan-

fredet bygningsmasse, mange aktø-

vehaller og luksushotel. Det bliver en

lagte byggeri og renovering står fær-

rer der skal kunne se en ide de man-

kombination af kunst, kultur og ga-

dig i 2021. Der er allerede godt gang i

ge aktiviteter og et byråd der skulle

stronomi på meget højt niveau. Dette

byggeriet og nu er 12 af de 26 boliger

overbevises om den gode ide. Dette

sammen med det imposante kunst-

som Martin Nielsen er ved at bygge al-

er kun blevet til fordi Martin Nielsen

værk, vil området kunne samle flere

lerede solgt. Størstedelen af de gamle

har haft en stædighed og fremsynet-

hundrede tusinde tilskuere om året.

bygninger er fredet, men bliver restau-

hed som er ud over det almindelige.

Derfor samarbejdes der med Utzon

reret til at indeholde de mange aktivi-

Cloud City har en hjemmeside hvor

centeret, Kunsten og andre kulturin-

teter. Det betyder også at et af største

man kan se hvordan projektet skrider

stitutioner i kommunen så der bliver

og kendte bygningkomplekser, med

frem; http://www.harbourgate.dk/

7

8
 Søren V. Nielsen

Rettidig
betaling
og de lange
frister

Vicedirektør i
SMVdanmark,
Jakob Brandt,
deltog også i
mødet

AKTIVITETER
2019

 	29. maj kl. 16.30

Bestyrelsesmøde

 	6. juni kl. 15.00

Medlemsarrangement
Lær at give feedback

 	12. juni kl. 17.00

Tirsdag d. 9 april havde SMVaalborg et
meget spændende arrangement om
rettidig betaling. Arrangementet blev
holdt af Jakob Brandt fra SMVdanmark,
som havde advokat Camilla Vinther
Hansen fra advokatfirmaet Hovmøller og
Thorup til den juridiske del.

Borgmestermøde

 	26. juni kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	20. august kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	5. september kl.17.00

Medlemsarrangement hos Beierholm

 	18. september kl. 18.00
Foredrag af Lindy
Restaurant Orkideen

 	25. september kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	12. oktober kl. 13.00

Sil og jazz i Kattesundet

Mange virksomheder oplever at store firmaer og det offentlige, presser dem til at
give meget lange betalingsfrister. Man bliver brugt som bank, selvom renteloven
§3a siger 30 dage når det er B to B. Ofte kan det være svært at undgå . I EU sker
hver 4. konkurs pga. manglende eller for lang betalingsfrist.
Camilla pointerede, at det er vigtigt, at man allerede i aftaler om levering af ydelser eller varer får skrevet betalingsbetingelserne ind, så der efterfølgende evt.
kan opkræves rykkergebyr og i svære tilfælde indgive til inkasso, samt i tilfælde
af en retssag kan dokumentere, at modparten har skrevet under på betingelserne. I de fleste tilfælde vil en bekræftelse på betingelserne via mail være ok..
Alt efter hvordan ens likviditet er, kan man overveje, om man får noget ud af at
tilbyde en kontantrabat. Mange virksomheder vil gerne have kontantrabat, og
som leverandør får man pengene med det samme.
En mulighed er at få et factoringfirma til at opkræve sine tilgodehavender, en mulighed som mange virksomheder benytter sig af. Egentlig ærgerligt, da det jo kun
bliver dyrere for alle parter. Factoringsvirksomheder opkræver i dag kr. 110 mia.
om året. En helt uhørt vækst som er sket på kun 20 år.
På mødet kom man også ind på finansiering, da bankerne ofte siger nej, i ca. 25 %
af behovet. Her var ideer som Crowdfunding, Danmarks eksportkredit, Leasing,
Business angels, Vækstfonden. SMVdanmark har selv en model hvor man som

 vrige medlemsarrangementer
Ø
annonceres senere elektronisk.

virksomhed kan låne og man kan også udlåne til den. Sidste år gav den op til 7 %
i rente.
Et godt arrangement hvor der kom mange relevante spørgsmål fra salen. Afslutningsvis gik hele selskabet hen på restaurant Napa i Vesterå og fik en dejlig tapas
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anretning krydret med god snak og hyggeligt samvær.
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... FORDI VI ELSKER GOD UNDERHOLDNING

2. SEPTEMBER

CIRKUSREVYEN
5.-8. SEPTEMBER

SPAR
SPAR
Spar
Spar
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

STARWARS
IN CONCERT

- med Aalborg Symfoniorkester

27. OG 28. SEPTEMBER

1. OG 2. OKTOBER

������ Sceneblog
����� Jyllands-Posten
����� Århus Stiftstidende
����� ISCENE
����� Ungt Teaterblod
����� Aarhus Update

JONATAN SPANG
FREDAG 4. OKTOBER

SPAR
SPAR
Spar
Spar

”Aalborg Haandværkerforening har indgået
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet
Vingaardshus A/S, der sikrer vores
medlemmer juridisk bistand lokalt og på
højt niveau.
Som medlem af Aalborg Haandværkerforening får du et gratis formøde, og klar
besked på din juridiske udfordring.

TROEN OG INGEN
Med tekst og musik af Søren Huss

17. OKTOBER

SAMARBEJDSAFTALE
MED ADVOKATFIRMAET
VINGAARDSHUS A/S

SPAR
SPAR
Spar
Spar

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S
beskæftiger 22 advokater, der bl.a. har
følgende arbejdsområder:
 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret

 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret

 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret

 Udarbejdelse af testamenter

PIPPI
LANGSTRØMPE

19. OG 20. OKTOBER

BILLETKONTOR: Mandag-torsdag
kl. 10-16 og fredag kl. 10-15. Tlf. 9935 5566
Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · AKKC.DK

A TRIBUTE TO
DIRE STRAITS
19. OKTOBER

 Generationsskifte

 Køb og salg af virksomheder
Se mere på www.vingaardshus.dk.
Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr.
46 92 92 00 for et uforbindende møde med
oplysning om, at du er medlem af Aalborg
Haandværkerforening.”
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Det er en
 Af Poul Krabbe

at tage medansvar
for SMV’s trivsel
Da tømrermester Peter Berg-Mortensen

tet og den ny strategi for at markere,

bagland. Emner

blev valgt ind i Aalborg Haandværker-

at vi som en del af SMVdanmark er

inden for over-

forenings bestyrelse 25. april 2018, var

en interessant og vigtig forening for

enskomster og

hans viden om foreningen stort set kun,

alle små og mellemstore virksomhe-

arbejdsmiljø

”at der er noget, der hedder sådan”. Det

der. Det er nødvendigt, at der findes

for eksempel.

var tilstrækkeligt, for som i sit øvrige or-

foreninger som SMVaalborg. For en

Det er em-

ganisationsarbejde, arbejder han ud fra

mester med en mindre virksomhed

ner, som gan-

en klar erkendelse: Det er vigtigt, at der

er det af stor betydning, at der findes

ske vist ligger

findes organisationer og foreninger, som

et synliggjort sted, hvor der er hjælp

uden for SMVaalborgs’ kompetence-

hjælper de små og mellemstore virksom-

at hente, og hvor man kan møde er-

områder, men hos os er netværket, der

heder i deres udvikling og overlevelse,

farne mennesker. En lille mester skal

kan medvirke til den bredere forståelse

og det er en forpligtelse, at også ejere og

klare meget selv, og der er mange ting

af selve det at drive en virksomhed.

ledere fra de lidt større virksomheder

at sætte sig ind i. Selv føler jeg, at jeg

påtaget sig et medansvar for det. Det er

bredt repræsenterer alle de små og

Kommunikationen med de yngre virk-

SMV i alle former, Danmark skal leve af.

mellemstore virksomheder, og jeg har

somhedsejere er i sig selv en udfor-

Hvad kan vi gøre for, at de trives? Sådan

på det første år erfaret, hvad vi kan

dring for en forening som SMVaalborg

spørger den 50-årige tømrermester, som

tilbyde i Aalborg med SMVdanmarks

og for bestyrelsesmedlemmer i min

i sin virksomhed, Frede D. Nielsen, har

kompetencer i ryggen.

aldersklasse. Hvis vi skal have fat i de
unge, skal det ske via de elektroniske

78 medarbejdere; tømrere, snedkere, murere og malere – og ved siden af har en

Men vi mangler at løse den store gåde:

medier. De gider ikke læse lange bre-

halv snes tillidsposter.

Hvordan får vi flere yngre medlem-

ve på papir – ligegyldigt hvor relevant

mer, så SMVaalborg som erhvervspo-

indholdet ellers måtte være. De vil ha-

Peter Berg-Mortensen er i år også blevet

litisk forening kombinerer erfaring og

ve kortfattet, kontant besked, som kan

bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Nord-

ungt gåpåmod? Det skal vi have fokus

læses på skærmen. Den måde at for-

jylland som repræsentant for Dansk Byg-

på, for ellers mister foreningen sin be-

midle på, skal vi være bedre til, siger

geri – en organisation han i forvejen har

rettigelse. Løsningen ligger ikke lige

Peter Berg-Mortensen.

adskillige tillidsposter i; bl.a. som med-

for. Hele forenings-Danmark er pres-

lem af det landsdækkende arbejdsmiljø-

set af, at mange unge har nok i sig selv

De unges uddannelse

udvalg.

og samtidig en holdning til, at tingene

I firmaet Frede D. Nielsen er der tradi-

skal foregå, når det passer i netop de-

tion for at tage mange lærlinge. Lige nu

res kram.

er der 11 tømrerlærlinge og to maler-

Spændende og nyt
-Hvordan har du oplevet dit første år i be-

10

lærlinge.

styrelsen for Aalborg Haandværkerfor-

I SMVaalborg skal vi have tilbud, der

ening/SMVaalborg?

er så attraktive, at heller iikke de unge

-Som SMVaalborg har jeg også de un-

-Det har været spændende med nyt net-

kan undvære os. Hvis de har en virk-

ges uddannelse som mit hjertebarn.

værk og ny viden. Både for mig person-

somhed, skal de også have forståelsen

Hvordan får vi dem til at vælge en er-

ligt og for virksomheden. Jeg kom ind i

af, at der er ting, de ikke kan klare ale-

hvervsuddannelse, og hvordan får vi

den periode, da vi forberedte navneskif-

ne, men som kræver et organisatorisk

fortalt dem om de mange muligheder

11

pligt

Peter
Berg-Mortensen
50 år. Født i Vodskov

Uddannet tømrer. Selvstændig i
Vodskov 1999 og i 2000 fusion med
et andet lokalt tømrerfirma. I 2004
nyt firmanavn: Hammer Byg.
I 2013 fusionerede Hammer Byg
med Frede D. Nielsen, og fra 2014

der sig, når de er på skole. For meget

blev Peter Berg-Mortensen eneinde-

af tiden går med teori og for lidt tid

haver af Frede D. Nielsen A/S.

til at omsætte den i praksis. Når de
har valgt en erhvervsuddannelse, er

Tillidsposter

det ofte udtryk for, at de er trætte af

• I bestyrelsen for Aalborg Haand-

skolebøger og nu vil ud og bruge hænPeter Berg-Mortensen
får også lidt tid til at
være i værkstedet hos
Frede D. Nielsen

derne. Efter min mening er der behov
for at tænke nyt i erhvervsuddannelserne. Ellers bliver frustrationerne for

værkerforening/SMVaalborg siden
25. april 2018
• I bestyrelsen for Erhvervshus
Nordjylland siden 1. januar 2019

store og frafaldet for omfattende.

• Regionsbestyrelsen for Dansk

Ejerlederens udfordring

• Bestyrelsen for Dansk Byggeri,

-Du er ejerleder af en virksomhed med
78 medarbejdere og har en halv snes
meget forskellige tillidsposter. Hvordan
får du tid?

Byggeri, træsektionen
træsektionen Sydvestvendsyssel
• Dansk Byggeris arbejdsmiljøudvalg
• Bestyrelsen for Vodskov Erhvervsforening

for videre uddannelse og personlig

-Jeg er god til at prioritere og til at

udvikling, der ligger i uddannelsen?

have mange bolde i luften samtidigt,

Mange af dem har aldrig haft en ham-

og så har jeg et godt bagland. Både på

mer eller en skruetrækker i hånden,

hjemmefronten og i virksomheden.

og hvis de ikke lige har en håndvær-

Gode medarbejdere, der tager ansvar,

Bakker, i bestyrelsen for Venstre

ker i familien, står de ofte på bar

og som jeg viser tillid. Og så har jeg

i Aalborg Kommune og i forret-

bund, når de skal vælge fremtid efter

besluttet mig til, at jeg ikke vil være

ningsudvalget for Venstre Kreds

folkeskolen.

stresset. Jeg har lysten til at få ting til

Nord

at lykkes, og en del af mit organisa-

• Repræsentantskabet for Vodskov
Idræts- og Kulturcenter
• Formand for Venstre Hammer

Selv startede jeg hos den lokale tøm-

tionsarbejde er beslægtet med det at

Erhvervshus Nordjylland

rervirksomhed som arbejdsdreng, da

drive virksomheden.

Erhvervshus Nordjylland har som

jeg var 13 år. Meget af tiden gik med

En ejerleder af en lidt større virksom-

sit overordnede formål at skabe

at feje på værkstedet, men jeg mød-

hed skal i dag kunne mange ting, og

flere vækstvirksomheder i regio-

te håndværket, så jeg fik en vis bag-

bureaukrati kan gøre det slidsomt. Vi

nen. Det skal ske gennem målrettet

grund for selv at vælge, da tiden var

er entreprenører og sætter ideer i ver-

vejledning og problemafklaring til

inde. I min virksomhed vil vi gerne

den, men det er ikke ensbetydende

nordjyske iværksættere og virksom-

have arbejdsdrenge ind for at give

med, at vi også er gode til at lede en

heder i tæt samarbejde med blandt

dem samme oplevelse, men det er

virksomhed, så medarbejderne kan se

andre den lokale erhvervsservice,

bare ikke en mulighed. Det har ar-

en grund til, at det netop er os, som er

videninstitutioner og private råd-

bejdsmiljøreglerne sat en stopper for.

ledere og ikke blot ejere. Samfundet

givere.

I skolen er der ikke meget fokus på

skal have respekt for den udfordring.

håndværket; sløjd eksisterer ikke me-

At være ejerleder er at gennemgå en

Erhvervshus Nordjylland er et af

re som selvstændigt fag, og de fleste

livslang læring og hele tiden finde ny

fem, regionale danske erhvervshuse

af lærerne har udelukkende en teore-

værktøjer. Det er et problem, at der

og har en filial i Nykøbing Mors.

tisk baggrund.

ikke findes én skræddersyet uddan-

Formand for Erhvervshus Nordjyl-

nelse til det behov. For mig er det et

land er borgmester Mogens Chri-

I det hele taget fylder teorien meget i

tema i Erhvervshus Nordjylland. Hvad

sten Gade, Jammerbugt kommune.

dag. Også på erhvervsuddannelserne.

kan vi hjælpe specielt ejerlederne

Jeg hører fra mine lærlinge, at de ke-

med?
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
Kystens Perle

STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000 Aalborg

Traditionel dansk mad
også som take away

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vi har åbent hele året
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

Den lige vej til job

GRATIS
RÅDGIVNING
Har du brug for tips til, hvordan du kan
fastholde dine medarbejdere eller tackle
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du
at vide mere om fx virksomhedspraktik,
mentorordninger for unge eller den nye
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.
Vi er et landsdækkende videns- og
netværkshus, og vi tilbyder blandt andet:
	Gratis telefonisk rådgivning om
fleksjob, sygefravær, mentor- eller
seniorordninger og meget andet. Vi
bliver ugentligt kontaktet af 15-20
virksomheder på vores hotline,
som vi hjælper med konkrete
problemstillinger i virksomheden.
	Gratis medlemskab af et
landsdækkende virksomhedsnetværk.
Over 3.440 er medlemmer af
VirksomhedsnetværkCabi, som
afholder cirka 30 gratis arrangementer
om året fordelt over landets fem
regioner.
	Gratis viden, tips og nyheder. Cirka
5.000 medarbejdere abonnerer på
vores nyhedsbrev til virksomheder.
Læs blandt andet om arbejdsmiljø,
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer,
integration og fleksjob.
Du kan læse mere og tilmelde dig vores
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på
telefon 8612 8855.

Målrettede kurser
og erhvervsuddannelser
Inden for: Byggeri l Transport og logistik l Ejendomsservice
Servicefagene l Det grønne område l Proces og automatik
Organisationsudvikling l IT l Elektronik og teknologi

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C /
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855
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Sofievej 61 | 9000 Aalborg | Tlf. 9633 2211 | www.amunordjylland.dk
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 Af Poul Krabbe

Syv guldmedaljer
til TECHCOLLEGE

Med syv guldmedaljer fra DM i Skills i Arena Næstved
blev TECHCOLLEGE endnu en gang Danmarks mest
konkurrencevindende erhvervsskole. De nærmeste
konkurrenter til titlen var ZBC Ringsted med fire og
Roskilde tekniske Skole med tre danske mesterskaber.
Uddannelsen til flisemurer er

Gourmetslagter

en paradedisciplin på TECHCOL-

Nanna Lundsgaard,

LEGE. De seneste fire år i træk

Slagteren Hasseris

har deltagerne fra Aalborg hentet guld, og det er lidt specielt, at

Grafisk tekniker

kun to elever har fordelt de fire

Mathias Møller Jørgensen,

medaljer mellem sig. I år og i 2018

Nordcolor

var det Samuel Birk Axelsen, nu
ansat hos Kembo Huse i Nibe, der

Kosmetiker

Frederik Nielsen. Samuel skal i

Asta Frederikke
Strange Andersen,

august deltage i WorldSkills i den

skolepraktik TECHCOLLEGE

løb af med sejren. I 2016 og 2017

russiske by Kazan og får følgeskab af karosseritekniker Simon

Receptionist

Jacobsen fra Bayern Autogroup i

Thera Kartz Johansen,

Aalborg, som har haft sine skole-

Comwell Kellers Park

ophold på College 360 i Silkeborg.
Smørrebrød & Catering
TECHCOLLEGE stillede med 24

Stine Brøndum Pedersen,

deltagere i de 23 konkurrencefag i

Cobham SATCOM, Pandrup

Næstved. Skolens øvrige guldmedaljevindere var:

Også AMU Nordjylland kom på
vinderskamlen med de to byg-

Automatiktekniker

Jesper N. Lundberg,
Danish Crane Building, Nibe

ningsstruktører Marc Fonnes-

bæk og Peter Bjerre Skammelsen.

Flisemurer Samuel Birk Axelsen blev ved DM
i Skills ønsket tillykke med guldmedaljen af
statsminister Lars Løkke Rasmussen

 Af Poul Krabbe

SMVaalborgs

legater

SMVaalborg uddelte syv legater

PALLE MØRCH A/S

HUSK

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
 Energimålere
 Servicering af alle målertyper

AT MEDDELE ÆNDRINGER

01 t
90 re
O ce
IS tifi
r
ce

á 5.000 kr. Modtagerne er:

i medlemsoplysninger til sekretariatet
på e-mail. Info@smvaalborg.dk
Så hjælper du os og dig selv.

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

Maskinmester
Mathias Laulund Jørgensen

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

Martec

www.varelotteriet.dk

Anlægsstruktør
Lasse Otte
NR Kloak
Maler
Nadja Frimor Christiansen
Peter Carlsen
Frisør
Kirsten Sejersen
Carina Lundtoft
Tandklinikassistent
Louisa Hedemann
Tandplejen Aalborg Kommune
Detailslagter
Nanna Lundsgaard
Slagteren Hasseris
Bager
Siri Lakmann Pallesen
Hals Bageri, Gistrup

legater

RIV NED.
BYG OP.
GENTAG

fra laug og
mesterforeninger
Aalborg Tømrer- og Murerlaugs oldermand, Jens Peter Nielsen, overrakte laugets legater på 5.000 kr. til
tømrerne Sebastian Nielsen (Palle
W. Hansen) og Michael W. Kristensen (Pallisgaard).
Frederikke Lindstrøm fra My &
Holger modtog frisørlaugets legat

VVS, blikkenslager
Joachim Bruno Ertmann

67586

af oldermand Hanne Danielsen

VI STÅR BAG DEM,
DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

Henrik Mølgaard, Aabybro
Elektriker
Michael Andersen
Erik Fals

STARK Aalborg
Håndværkervej 5 • 9000 Aalborg • Tlf. 9631 0500

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

6.00 - 17.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

Køb varerne i forretningen eller på STARK.dk

16

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedkerDet naturlige
valg når
skal vælges
entreprenør,
storentreprenør
ellerder
hovedentreprenør

tømrer/snedke-

rentreprenør, storentreprenør
eller hovedentreprenør

Kaolinvej 8 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 60 12 80 00 · www.pallisgaard.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør
Torben Hansen
Aalborg- og Nørresundby Malerlaug
Morten Gadegaard
Aalborg Frisørlaug
Hanne Danielsen
Aalborg Smedelaug
Oldermand
Søren Rønnov Nielsen
Aalborg Tømrer- og Murerlaug
Jens Peter Nielsen
Nibe Erhvervsråd
Kristen Langkjær
Maskinmesterforeningen
Jan Blæsbjerg

MÅLRETTEDE KURSER
- FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION
Start her, hvis du vil opdateres med nyeste viden. I Center for Karriere og Uddannelse sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser
og uddannelser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

Sangforeningen
Henrik Gertsen

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

Poul Krabbe
Hals Erhvervsforening
Carsten Kristensen

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 2788 6014 - jlb@ah.dk

Repræsentantskabsmøder
afholdes den anden onsdag i marts
og november måned.

SALG OG KOMMUNIKATION
FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING
LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

Kursussekretær
CAMILLA BACH
Tlf. 9133 3302 - cab@ah.dk

www.ahkurser.dk
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ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI

ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER
SPROG OG INTERNATIONALISERING
BLIV BEDRE TIL SPROG OG KULTUR
IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE
FÅ SUCCES MED DIN VIRKSOMHED

17

INDSTILLING

INDSTILLING
AF KANDIDATER
Foreningens medlemmer kan indstille
kandidater til modtagelse af legater.
Se yderlig på hjemmesiden: Aalborg-hvf.dk afsnit legater.

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

HØJEFFEKTIVE PUMPER
& PUMPELØSNINGER

SUNDE ARBEJDSPLADSER
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores
arbejdsplads. Sundhed er ikke kun noget,
der drejer sig om det derhjemme – de
sunde valg skal træffes hele dagen – også
i arbejdstiden.Spiser vi mad, der giver den
rigtige energi til at arbejde? Kan vi holde til
vores arbejde – også på længere sigt? Det
handler om at se mulighederne i hverdagen
– små skridt giver ofte bedre resultater på
langt sigt end store forkromede projekter.
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du
kan sætte sundhed på dagsordenen i din
virksomhed.

Hos DESMI producerer, sælger og servicerer
vi pumper og pumpeløsninger inden for bl.a.:
•
•
•
•
•

Marine
Industri
Forsyning
Spildevand
Osv.

Vores landsdækkende serviceafdeling
servicerer, vedligeholder og reparerer
alle pumpetyper, uanset fabrikat.

24 / 7 / 365

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard,
tlf. 99 31 19 18 eller send en mail til:
ik-sbu@aalborg.dk

Kontakt vores serviceafdeling på:
+45 70 23 63 63.

PROVEN TECHNOLOGY

www.desmi.com
P R OV E N T E C H N O LO GY

MARINE & OFFSHORE

INDUSTRY

OIL SPILL RESPONSE

DEFENCE & FUEL

UTILITY
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 Af Poul Krabbe

Nyt iværksæt
stærkt eftersp
Tre måneder efter indvielsen af iværksætterhuset GrowAAL i C.A.Olesens Gade (over for
”Spritten”) kan det allerede konstateres, at ideen bag etableringen er en succes, og at
det miljø, huset rummer, er stærkt efterspurgt. Der er allerede 53 virksomheder, der har
lejet sig ind i GrowAAL som vil medvirke til, at erhvervsrådets vision om Aalborg som en
iværksætterby i verdensklasse får ny luft under vingerne.
Det er NOVI, der med sin baggrund som

hus, hvor det også er muligt at få råd-

blive en del af husets samlede miljø.

forskerpark og kontormiljø for højtekno-

givning og hjælp til udvikling af virk-

Aktiviteter som f.eks. foredrag og

logiske og videnbaserede virksomheder,

somheden”.

workshops, der hidtil er gennemført i

er udpeget som operatør for GrowAAL.

Hollandsk inspiration

begejstring tilbage på iværksætterhusets

Forud for etableringen af GrowAAL

første måneder.

ligger en studietur til et lignende

NOVIs læringsrejse

er også flyttet med.

iværksættercenter i Amsterdam.

Umiddelbart ligner det et stort spring,

-På de første tre måneder er der udle-

-I Amsterdam er der coworking og

at det er NOVI med de over 100 virk-

jet 70 % af de 3.300 m2, huset rummer.

drop-in-arbejdspladser, og vi har bl.a.

somheder inden for højteknologi og

Vi havde en forventning om 50 % inden

lånt ideen om etablering af små hyg-

videnbaserede udviklingsprojekter,

årets udgang, men nu regner vi med 95

gehjørner til uformelle kontakter.

som nu er operatør på et iværksæt-

%. Der er en god dynamik i huset og en

Det næste skridt er, at vi i Aalborg

terhus med en meget bred indholds-

vilje til at etablere netværk på kryds og

vil etablere et accelleratorprojekt,

spredning.

tværs. Den kendsgerning, at samtlige le-

der uddanner til vækst, og vi agter at

jere er flyttet ind næsten samtidigt, sy-

samarbejde med huset i Holland om

-Med GrowAAL er vi virkelig gået ud

nes at være en inspiration i sig selv.

accelratorprojektet ’Rockstart’, for-

over NOVI’s comfort-zone. Det er et

tæller Henrik Lundum.

hus, som er markant anderledes, end

Drop-in for 500 kr.

hvad vi hidtil har etableret. Det har

GrowAAL tilbyder tre forskellige typer

GrowAAL, der har lejet de fire etager

for os været en kæmpemæssig læ-

lejemål for iværksætterne. Det billigste –

af C.W. Obel Ejendomme, er skabt som

ringsrejse, og det er hele rejsen værd.

500 kr. om måneden – er ”Drop-in-Office”

et partnerskab med bred repræsenta-

NOVI har en aktiv rolle i et hus med

med fri adgang til loungen på 4. sal og

tion: Aalborg Universitet, UCN, Fon-

lidt mere vildskab, og det kan fungere

gratis internet. Det er også muligt at leje

den for Entreprenørskab, Erhvervshus

som et testmiljø for NOVI’s fortsatte

et skrivebord i co-working-området eller

Nordjylland, Erhvervsnetværk 9220,

udvikling, fortæller Henrik Lundum.

at etablere sig i huset med eget kontor.

Erhverv Norddanmark, TECHCOL-

Da jeg selv var en del af udviklings-

-Vi er blevet overrasket over, at en bety-

LEGE, STX gymnasielinien og Aalborg

miljøet på NOVI, syntes jeg, det var

delig del af drop-in-lejerne er i alderen

Kommune.

lidt kedeligt. Forskning og teknologisk
udvikling foregår pr. definition bag

50+. Som én af disse modne iværksættere
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International House i Rantzausgade,

Adm. direktør Henrik Lundum ser med

siger: ”For 500 kr. om måneden slipper

Udover de 53 iværksætter-lejemål er

lukkede døre. Jeg kunne se ideen i at

jeg væk hjemmefra og kan, når jeg har

BusinessAalborg flyttet ind i C.A. Ole-

være sammen med andre typer virk-

lyst koncentrere mig helt om mine ideer.

sens Gade, så iværksætterrådgivnin-

somheder, og jeg kunne ikke mindst

Samtidig får jeg opbygget et netværk i et

gen gennem Startup Club Aalborg kan

se ideen i, at et nyt iværksættercen-
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tterhus
purgt

For mig er det vigtigt, at vi
som by har et sted, hvor
iværksætteres drømme er
lidt tættere på at blive til virkelighed. Vi har som by brug for de
ideer, virksomheder og job, som
iværksætterne skaber”.

ter blev etableret i mere bynære om-

og alting virker altid. Til indretnin-

fra de tre uddannelsesinstitutioner

givelser end Aalborg Øst. De ideer

gen af GrowAAL har vi – så vidt mu-

kommer på besøg i C.A. Olesens Gade

forelagde jeg bestyrelsen, da jeg blev

ligt hos lokale leverandører - købt,

for at snuse til iværksættermiljøet, og

ansat på NOVI i november 2016, og

hvad der er nødvendigt, og når vi på

også ad den vej er der en forhåbning

den gav grønt lys for at arbejde vide-

eventfloor på 4 sal. har anvendt de

om, at Aalborgs vision om iværksæt-

re med ideen.

tidligere gadelamper fra Nørregade,

terkultur i verdensklasse breder sig.

er det ikke for at spare, men for og-

Som borgmester Thomas Kastrup-Lar-

så på den måde at markere, at Gro-

sen siger: ” For mig er det vigtigt, at vi

En medarbejder fra NOVI er til stede

wAAL er en naturlig del af Aalborgs

som by har et sted, hvor iværksætte-

på GrowAAL dagligt, og Henrik Lun-

liv og udvikling.

res drømme er lidt tættere på at blive

Det står snorlige

til virkelighed. Vi har som by brug for

dum er der hver anden onsdag.
At GrowAAL bredt skal være en

de ideer, virksomheder og job, som

-Vi er meget servicemindede og har

drivkraft i Aalborgs iværksætter-

iværksætterne skaber”.

en bred kontakt til lejerne for at op-

miljø underbygges af det nære sam-

fylde deres ønsker og behov. Alting

arbejde med f.eks. AAU, Aalborg

står lige så snorlige som på NOVI,

Handelsskole og UCN. Studerende

GrowAAL rummer flere muligheder
for iværksætterne valg af
arbejdsplads. Fra drop-in over fælles
kontormiljøer til enkeltkontorer

GrowAAL er centralt
placeret over for
”Spritten”, og de 3.300
kvadratmeter er med
det ny logo også
meget synlige udefra

 Tekst: Poul Krabbe · Foto: Michael B Rasmussen, Baghuset Prssefoto

Festafte
REPORTAGE FRA LEGATFESTEN

for talent og
For 32. gang i nyere tid bød Aalborg Haandværkerforening/SMVaalborg 7. maj velkommen til
legatfest. For 16. gang var byrådssalen ramme om fejringen af talentet og håndværkets stolthed,
og den nyrestaurerede sal med ny møbler omkring ”manegen” kastede ekstra glans over
arrangementet. Der blev uddelt 20 legater til en samlet værdi af 150.000 kr., og med fællessang og
musikalske indslag blev sindet stemt til fest blandt legatmodtagere og deres ”medbragte” familier.

Festen er arrangeret af SMVaalborg

Jeg er stolt af, at vor tekniske

i samarbejde med de lokale laug og

skole, TECHCOLLEGE igen i år

mesterforeninger, TECHCOLLEGE og

var topscorer ved DM i Skills

Aalborg Kommune, som også var vært

med syv guldmedaljer. Det for-

ved det efterfølgende traktement, der

tæller, at vi har et uddannelses-

traditionen tro blev akkompagneret

sted, som ikke blot tiltrækker et

af swingende jazztoner.

stigende antal elever, men også
formår at få det bedste ud af dem.

Da borgmester Thomas Kastrup-Larsen med få dages varsel havde sendt

Det er sådan nogle som jer, der

af bud, var det 1. viceborgmester Kri-

kan være med til at bringe hånd-

stoffer Hjort Storm, der bød velkom-

værkerstoltheden tilbage. I alt for

men og siden overrakte kommunens

mange år har det været ”mindre

legat til ”Årets æreshåndværker” og

fint” at gå på en teknisk skole i

”Aalborgs iværksætterlegat”.

stedet for et gymnasium. At være
under uddannelse som smed har

Kristoffer Hjort Storm sagde bl.a.:

ikke været den sikreste score-re-

-I aften er en hyldest til alle I unge

plik i gaden. Jeg håber, det er un-

mennesker, der har sat jer et mål og

der ændring, for en håndværkerud-

har ambitionerne til at nå det. I har

dannelse er meget mere end blot at

allerede opnået bemærkelsesværdige

kunne anvende et stykke værktøj, sagde

resultater til glæde for et samfund og

Kristoffer Hjort Storm..

erhvervsliv, som lige nu skriger på de
næste generationer af dygtig, faglært
arbejdskraft.
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Vicedirektør Jakob Brandt
fra SMVdanmark deltog i
legatfesten med en hilsen
til legatmodtagerne: ”Det er
mennesker som jer, vi har
brug for som rollemodeller.
I kan inspirere andre til
at vælge en uddannelse,
hvor der også et brug for
hænderne”
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enen
stolthed
Det charmerende,
multinationale sjak
fra Fristedet satte
kulør og rytmer
på legatfesten
ved bl.a. at
synge Fristedets
egen hyldest
til Kronprins
Frederiks 50 års
fødselsdagsbesøg
i Aalborg i
anledningen af
”Royal Run” 2018

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VELKOMMEN TIL
NYE MEDLEMMER
Kenneth Toft-Hansen
Svinkløv Badehotel
Jonas Byrresen & Klaus Pedersen
Bedtime Digetal Games
Frederik D. Pedersen · Automatiktekniker
Mathias Laulund Jørgensen ·
Maskinmester
Lasse Otte · Anlægsstruktør
Nadja Frimor Christensen · Maler
Kirsten Sejersen · Frisør
Louisa Hedemann · Tandklinkassistent
Nanna Lundsgaard · Detailslagter
Siri Lakmann Pallesenv · Bager
Andreas Volck Helligsø · Tjener
Joachim Bruno Ertmannv ·
VVS blikkenslager
Michael Andersen · Elektriker
Michael W. Kristensen · Tømrer
Sebastian Nielsen · Tømrer
Frederikke Lindstrøm · Frisør

Aalborg Haandværker-Sangforening med Arne Munck som dirigent
præsenterede eksempler på et nyt, velklingende repertoire i den
nyistandsatte ”manege” i byrådssalen

Espen P. Jørgensen · Møbeldesigner

BLAD NR. 2 - 2019

Drop In Prisen 2019
Drop In Prisen uddeles af Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning i
samarbejde med SMVaalborg og tildeles en
virksomhed, som i særlig grad har påtaget
sig et socialt ansvar for at hjælpe mennesker,
der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.
I år overrakte rådmand Mai-Britt Iversen prisen til tre repræsentanter fra Arkil A/S. I begrundelsen hedder det bl.a.: ”Arkil tager rigtigt godt imod både unge og ældre og har
ansat arbejdskraft fra både øverste og nederste hylde. Fra integration og Uddannelseshuset, ufaglærte og kandidater med udfordringer. Arkil hjælper mennesker, der er langt væk
fra arbejdsmarkedet og er også god til at tænke ”småjob” med begrænset timetal ind i den
daglige drift”.

Årets team
på TECHCOLLEGE
TECHCOLLEGE har kåret lærerteamet på slagteruddannelsen som Årets Team 2019. I begrundelsen kan bl.a. læses: ”Slagterteamet
repræsenterer på alle mulige måder TECHCOLLEGE med stor stolthed og faglig dygtighed. Teamet er anerkendt af fagfolk fra både
store kæder og kendte producenter og butikker som Danmarks bedste, og det er næsten
blevet en selvfølge, at slagterteamet hvert år
kan præsentere en guldvinder ved DM i Skills.
Derfor har TECHCOLLEGE slagterlærlinge fra
det meste af Danmark. De kan fortælle om
fantastiske oplevelser med de glade og topmotiverede faglærere”.
På billedet overrækker direktør på TECHCOLLEGE, Michael Johansson, årets pris til slagterteamet.
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Kunsthåndværkerprisen
Siden 2012 har Aalborg Haandværkerforening/
SMVaalborg hvert år uddelte ”Kunsthåndværkerprisen” på 10.000 kr. med midler fra Torben
Vejs Fond.
I år tilfaldt prisen møbeldesigner Esben P. Jørgensen og blev begrundet og overrakt af fondens formand, advokat Jens Rye-Andersen, der
bl.a. sagde: ”At kombinere rå materialer fra den
vilde natur med rene linier og minimalistisk
design er essensen af EPJ Design. Hvert møbel
er ikke blot skabt med henblik på kvalitetsbevidst og tidløst design, men også funktionalitet
og komfort er prioriteret. Designet er høj kunsthåndværkerkvalitet og har referencer til de danske klassikere inden for møbeldesign”.

PRAXIS legatet
Erhvervsskolernes Forlag, PRAXIS, har siden
2010 uddelt sit legat til en ung håndværker,
som i sin uddannelse har vist et særligt engagement og evnen ti nytænkning. Legatmodtageren udpeges af SMVaalborg efter indstilling
fra medlemmerne.
Det var bestyrelsesmedlem i Erhvervsskolernes Forlag, Poul Søe Jeppesen, der til legatfesten i byrådssalen overrakte legatet til tjener
Andreas Volck Helligsø fra Comwell Hvide
Hus Aalborg og fremhævede hans stærke engagement og høje faglige standard.
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Vandværksvej 2
9280 Storvorde
Tel: 8844 7799
kontakt@revision-plus.dk
www.revision-plus.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

SAMARBEJDSAFTALE
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer
adgang til Beierholms ydelser.
Beierholm er en revisions- og
rådgivningsvirksomhed, der lægger
vægt på nærhed, engagement og lokal
tilstedeværelse.
Beierholm FOKUS er en ny online service,
der letter hverdagen både for ledelse,
bogholderi og medarbejder:
•
•
•
•
•
•
•

Scan og godkend kvitteringer på farten
Søg bilag frem på et øjeblik
Godkend løn med et klik
Se virksomhedens hovedtal
Husk vigtige finansielle deadlines
Gå i dialog med din revisor
Og meget andet.

Læs mere på beierholm.dk/fokus – eller ring
til Beierholms kontaktpersoner:
Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 70
Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 63

hjemmesider
print
tryksager
design
annoncer
logo
facebook

+ meget mere...

Hos NOVAGRAF brænder vi for at skabe
synlighed for vores kunder. Og vi snakker
synlighed, der flytter kunder, holdninger
og virksomheder.
NOVAGRAF hjælper virksomheder med,
at blive set, hørt og husket. Vi udvikler og
producerer alt fra kreative koncepter og design
til tryk og print til konkurrencedygtige priser.
Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at blive
mere synlig. Du kan også læse mere om os
på novagraf.dk – eller ringe og høre mere
på tlf. 9635 7777.

BLAD NR. 2 - 2019

 Novagraf A/S
Lyngvej 3
9000 Aalborg
www.novagraf.dk
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MEDLEMSARRANGEMENT

Mød borgmesteren
i foreningen med temaet:

Aalborgalliancen
Onsdag 12. juni 2019 kl. 17.00

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00

Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl. 11-13)
 maler
Alle er velkommen

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER

Foreningens medlemmer har
mulighed for at benytte vore lokaler
til visse arrangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr
på telefon 98 12 00 02, eller
email: info@smvaalborg.dk
for yderligere oplysninger.

Sted:
Håndværkerhuset,
Kattesundet 20,
9000 Aalborg

AALBORG TØMREROG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER

Foreningen er efterfølgende
vært ved et let traktement.
Tilmelding:
Tilmelding senest den 6. juni
På email: info@smvaalborg.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER






Thomas Kastrup-Larsen

23. august: Sommerudflugt

25. oktober: Bestyrelsesmøde
25. oktober: Torskegilde

6. december: Julefrokost

AALBORG FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

Mødesponsor:

BLAD NR. 2 - 2019

Det er megasejt at være

håndværker
Som chef for Jobcenter Aalborg skal jeg hjælpe
dem, der gerne vil i job med at få arbejde og
hjælpe virksomhederne med at få kvalificerede
ansatte. En faglært uddannelse som håndværker
er et rigtigt stort plus. For, hvis der er noget,
der er gode jobmuligheder i, så er det at være
faglært.

Sådan indledte jobcenterchef Jesper

I år har hver femte skole-

Dahlgaard sin festtale til legatmod-

elev i Aalborg valgt at søge

tagerne og fortsatte: ”Jeg har derfor

ind på en erhvervsuddan-

den samme helt klare interesse som

nelse. For få år siden var

SMVaalborg: At få flere unge til at

det kun hver sjette. Det er

vælge en erhvervsuddannelse”.

en flot udvikling, og Aalborg ligger langt foran byer

Vi er ved at få gjort op med myten

som Aarhus, København og

om, at håndværk er noget støvet no-

Odense. Det er et skulder-

get, der mest handler om at bruge

klap til vore dygtige uddannelsessteder

hænderne. Bare et smut ned på det

og vore arbejdsgivere, at interessen for de

lokale autoværksted viser, at det er

faglærte er stigende.

Jobcenterchef Jesper
Dahlgaard hyldede
legatmodtagerne

lige før mekanikerne mere bruger
computere end svensknøgler. Nye

I Aalborg Alliancen er både SMVaalborg

teknologier, nye materialer og ny

og Jobcentret centrale aktører. Vi håber

metoder kræver, at håndværkeren

på at kunne skaffe flere lærepladser – og-

er oppe på dupperne. Derfor ser vi

så til voksenlærlinge. Samarbejdet med

ofte i jobcentret, at dygtige faglærte

SMVaalborgs medlemmer er helt centralt.

nemt kan tilpasse sig andre bran-

De små og mellemstore virksomheder er

cher eller helt nye jobtyper. Det er

lokalt forankret; tæt på medarbejderne og

ikke så underligt, at I er efterspurg-

gode til at oplære nye medarbejdere.

te. Det at kunne stå tidligt op, få tin-

Som i sportens verden er det vigtigt med

gene gjort med kvalitet og nøjagtig-

forbilleder og dygtige rollemodeller. Dem

hed – og til tiden – er efterspurgt alle

kan vi se og høre her ved legatfesten.

steder.

Jeg er stolt, når jeg oplever, hvor godt de
nordjyske håndværkere klarer sig ved DM

Selv om håndværk forbindes med

i Skills med syv guldmedaljer til elever

stolte traditioner, der går århundre-

fra TECHCOLLEGE. Det er et godt budskab

der tilbage, har vi aldrig i Danmark

at få ud – ikke mindst til mor og far.

haft mere brug for, at unge bliver
faglærte. Uden dygtige håndværkere

Det er megasejt at være håndværker. Til

får vi svært ved at fungere som sam-

lykke til jer, som i dag modtager legater.

fund. Altså: Hvem vil du helst have

Tillykke til os alle sammen, fordi vi er på

til at hjælpe med at lave dit badevæ-

rette vej til flere faglærte, sluttede Jesper

relse? En filosof eller en håndvær-

Dahlgaard.

ker?
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Nye teknologier,
nye materialer og
ny metoder kræver,
at håndværkeren er oppe
på dupperne. Derfor ser vi
ofte i jobcentret, at
dygtige faglærte nemt
kan tilpasse sig andre
brancher eller helt nye
jobtyper. Det er ikke så
underligt, at I er
efterspurgte. Det at kunne
stå tidligt op, få tingene
gjort med kvalitet og
nøjagtighed – og til tiden
– er efterspurgt alle
steder.”.
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Hæder til

verdens

bedste
Der går år imellem uddelingen af Aalborg Haandværkerforenings/SMVdanmarks særlige æreslegat.
Når en nordjyde, som Kenneth Toft-Hansen vender hjem som vinder af Bocuse d´’Or konkurrencen
og dermed kan kalde sig verdens bedste kok 2019, kommer æreslegatets 20.000 kr. naturligvis i spil.
Det var bestyrelsesmedlem i SVMaal-

kærlighed og gastronomi i verdensklasse

med til at sætte vor smukke lands-

borg, Søren V. Nielsen (med en fortid

med økonomi og hoteldrift. Du har be-

del på verdenskortet.

som køkkenchef), der formidlede hæ-

varet gejsten og optimismen i de mange

deren og lagde vægt på, at det ikke

måneder, hvor dit køkken og hotel har

Foruden hæderslegatet – som se-

alene er kokkekvaliteterne, der fører

ligget i klitterne som en brandtomt. Nu

nest blev tildelt ”kulturkøbmanden”

legatet til Svinkløv Badehotel.

er der endelig lys forude, sagde Søren V.

Ernst Trillingsgaard i 2014- modtog

Nielsen.

Kenneth Toft-Hansen en skulptur

-Det er en stor og krævende opgave at

udformet specielt til ham af kera-

genskabe Svinkløv Badehotels DNA

Vi er overbeviste om, at Kenneth sam-

mikeren Peter Lange. Skulpturen

profil efter branden i september 2016.

men med Louise kan løfte udfordringer-

toppes af en vindende kok, et bånd

Nu er du og din kone Louise som for-

ne. Guldmedaljen i Lyon er en opmun-

omkring midten skildrer Svinkløv

pagtere klar til her i maj at genåbne

tring til hele det gastronomiske miljø i

Badehotel, og der er også blevet

det legendariske hotel og at kombi-

Nordjylland, og det genåbnede Svinkløv

plads til en miniature-barnevogn.

nere dets stærke strenge af sjæl og

Badehotel er et af de fyrtårne, som er

Kenneth Toft-Hansen
blev hyldet i både Lyon
og Aalborg, hvor Søren
V. Nielsen og Svend Aage
Suhr overrakte skulptur
og æreslegat

 Af Poul Krabbe

63 år omgivet af

polster-

møbler

Viceborgmester
Kristoffer Hjort Storm
overrakte møbelpolstrer
Jørn Kjær legatet som
”Årets æreshåndværker”
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I år er det 63 år, siden Jørn Kjær kom i lære som møbelpolstrer, og efter svendeprøven i 1960 var han
de følgende 17 år blot ansat to steder, inden han i etablerede sig som selvstændig de følgende 25 år.
Fra 1995 og 18 år frem var han oldermand i Aalborg og Nørresundby Sadelmager og Tapetsererlaug,
og de seneste 16 år har han hver onsdag udført sit traditionsrige håndværk i Håndværkerhusets
møbelpolstrerværksted – og det bliver han ved med, så længe han kan holde til det.
4. marts næste år runder Jørgen Kjær

noget: Da værkstedet i 1965 flyttede til

turnedgang og mangel på sponso-

de 80 år, og for de 63 års indsats med

Hjørringvej, var der 12 mand, og fem år

rer bragte drømmen til forlis. Lauget

at holde liv i det gamle håndværk er

senere var der 42, da produktionen af ny

solgte huset, og Aalborg fik ikke sit

han udnævnt til ”Årets Æreshåndvær-

polstermøbler fik bedre plads på Mara-

sadelmagermuseum.

ker i Aalborg”.

thonvej i Svenstrup.

Værkstedet i Håndværkerhuset
Vejen til polstermøblerne tog sin be-

-Allerede på Hjørringvej blev jeg værkfø-

-I stedet for eget hus begyndte vi at

gyndelse i familiens lejlighed i Ve-

rer ved siden af min funktion som tilskæ-

søge efter et sted, hvor der kunne

stergade i Nørresundby. Når Jørn kom

rer. På det tidspunkt var der en voldsom

indrettes et værksted for fagets pen-

hjem fra skole, satte han sig ofte ved

efterspørgsel på ny møbler, og vi syede

sionister. Det var ikke sådan lige at

moderens trædesymaskine for at af-

masser af hynder – også i læder. Ny ma-

finde, men min kammerat Kurt Chri-

prøve sting på forskellige stoflapper.

terialer var kommet til: Skumgummi og

stensen havde kontakt til træværk-

Det kunne hans far ikke undgå at se,

skumnylon. Spånpladerne vandt også

stedet i Håndværkerhuset og spurgte,

og da tiden var inde til, drengen efter

frem. Dem har jeg aldrig været glad for.

om vi ikke kunne få den fjerne ende

et par års gårdtjeneste på landet skulle

De er ikke udtryk for traditionel kvalitet.

af træfagenes bygning til møbelpol-

lære et håndværk, huskede han syma-

Til gengæld var det en stor lettelse, at vi

sterværksted. Det kunne vi godt, og

skinen. Og så var der vel ikke så langt

havde fået trykluftsværktøj. Det sparede

i 2001 holdt vi stiftende generalfor-

til en læreplads som møbelpolstrer.

både tid og kræfter og øgede effektivite-

samling i Foreningen til Bevarelse af

ten, fortæller Jørn Kjær.

Sadelmager-, Tapetserer- og Møbel-

Til en begyndelse kom Jørn Kjær i lære

polstrerfaget, fortæller Jørn Kjær.

hos møbelpolstrer Ib Jensen i Valde-

Ene mand i Klarup

marsgade i Aalborgs vestby. Det var

I 1977 var Jørn Kjær blevet stresset af den

stensen, der holder værkstedet i

lange arbejdsdage, og til tider kunne

industrielle produktion af polstermøbler.

gang.

det knibe med både at nå over broen

Tiden var inde til at skifte spor. Han var

og spise aftensmad og at møde kl. 18

flyttet til Klarup, fandt et forretnings-

-Vi beskæftiger os med de ting, vi sy-

på Aalborg tekniske Skole i Sankel-

lokale og etablerede værksted hjemme i

nes er værd at bevare. Det er primært

marksgade.

kælderen. De følgende 25 år, til han gik på

ompolstring og ombetrækning af en-

efterløn i 2002, blev håndværket brugt på

kelte stole. Der er lavet meget godt

at lave ompolstringer af stole og sofaer,

møbelhåndværk i Danmark, og der

Da Jørn Kjær fik sit svendebrev i maj

men fra områdets gårde kom der også re-

er også blandt de unge en forståelse

1960, ventede militæret. Først seks

parationsopaver på de genstridige sejl til

for, at det er værd at bevare. Mit råd

uger på Fynsgades kaserne i hjemby-

selvbindere.

til dem er: Kig godt efter på loftet og

Militært håndværk

I dag er det Jørn Kjær og Kurt Chri-

i kælderen hos dine bedsteforældre.

en, så seks uger på Bådsmandsstrædes
kaserne (siden 26. september 1971 Fri-

På intet tidspunkt havde Jørn Kjær an-

Der kan være en stol, som fortjener et

staden Christiania). Efter rekruttiden

satte. Enmandsforretningen passede godt

nyt liv; en stol som også har sin egen

ventede garderhusarerne i Næstved,

til hans kvalitetssans og arbejdsrytme,

historie at fortælle, siger Jørn Kjær

og der blev der gjort brug af sundby-

og da han i 2002 drejede nøglen for sidste

nittens håndværk: Jørn syede presen-

gang, havde han stadig lyst og kræfter til

ninger til lastbiler, hætter til kanon-

håndværket.

mundinger, hynder til kampvogne og

Lauget, som med sin stiftelse i 1647 er

seletøj og sadler til regimentets be-

et af Aalborgs ældste, havde siden midt

rømte hesteeskadron.

i 1970’erne arbejdet på etableringen af

Hjemsendt fra de militære værkste-

et ”Sadelmagernes Hus”, og i 1979 var

der fik Jørn Kjær som svend ansæt-

det tæt på at lykkes. Et gavlhus i Brand-

telse hos Ejgil Laursen i Sjællandsgade

strupsgade passede til formålet og blev

Firmanavnet var ”Aalborg Polstermø-

købt. Her kunne indrettes mindestue,

belfabrik”. Det lød pompøst, skønt be-

mødelokale og i baghuset et sadelmager-

mandingen blot bestod af mesteren

værksted anno 1850; et minimuseum for

og svenden. Ambitionerne fejlede ikke

håndværket. Landsdækkende konjunk-
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Huset Venture Nord
jylland er en ander
ledes virksomhed. Vi
skaber arbejdspladser
til mennesker med en
nedsat erhvervsevne – og et eventuelt
overskud geninvesteres i virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig og
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside fra
kr. 4500, + moms. Vi er også eksperter i
at sørge for, at netop din hjemmeside
kommer frem, når dine kommende kunder
søger på google eller en anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydelser på
www.hv-nord.dk

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter
kan læse om foreningens aktiviteter samt
artikler fra medlemsbladet på hjemmesiden. Der findes også informationer om
foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om rabatordninger.
Der er endvidere links til SMVdanmark,
Pension for Selvstændige og Varelotteriet.
Adressen er:

www.smvaalborg.dk
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Få 10.000 kr. til
videreuddannelse
Læs mere på ucn.dk/omstillingsfonden

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Er du faglært, har du de næste tre år en unik mulighed
for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse.
Vil du udarbejde energimærkninger og rådgive om
energibesparelser, kan du blive
→ Energikonsulent på 6 uger
→ BedreBolig rådgiver på 6 uger
Har du brug for el- eller VVS-autorisationer, eller har du
driftsansvar, kan du tage uddannelsen i
→ EL-installation
→ VVS-installation
Er du håndværker, og vil du gerne udvide dit arbejdsog ansvarsområde, kan du tage uddannelsen i
→ Energiteknologi
→ Byggeteknologi

Vi hjælper dig hele vejen.
Kontakt Vicki Frederiksen på
72 69 17 34 eller vbff@ucnact2learn.dk
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ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Let hverdagen
i din virksomhed
Beierholm FOKUS er en ny online service,
der giver dig lettere administration og bedre overblik.
Her kan du nemt scanne og håndtere bilag, godkende løn
og se hovedtal for din virksomhed. Du får også direkte adgang
til kompetent sparring, når det passer dig.
Se mere på beierholm.dk/fokus

SAMARBEJDE MED TRYG

Vi har indgået en samarbejdsaftale med
TRYG som giver store rabatter til vore
erhvervsmedlemmer.
Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Esben Nedermark, 2220 8174.

LICITATIONER

Aalborg Kommunes udbudsmaterialer
og licitationer kan du se direkte på
vor hjemmeside www.aalborg-hvf på
forside hvor der er et direkte link til
de seneste udbud. Benyt dig af denne
lette adgangsvej samt vore tilbud om
samarbejde.

EJERSKIFTE

Det kræver tid og indsigt at planlægge og
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksomhedsoverdragelse” til familie eller andre, kan du
få nyttige informationer og hjælp ved at
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

RABATPORTALEN

Masser af rabatter - se vor hjemmeside
www.smvaalborg.dk
Voergaardvej 2 | 9200 Aalborg SV | Tel. 98 18 72 00
www.beierholm.dk
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 Af Poul Krabbe

Studieprojektet, der blev

computer
med global succes

Bedtime Digital Games modtager ”Aalborgs Iværksætterlegat 2019” for at have kombineret
universitetsviden, innovation og kreativitet i udviklingsprocesser med indhold af håndværk.
Indenfor de seneste fem år har over seks

præsentere et nyudviklet, interaktivt

Det første store spring blev taget, da

mio. mennesker prøvet computerspillene

computerspil. Gruppen flyttede de

den danske investor CAP NOVA med

”Back to Bed” og ”Figment”, der udover

seks uger ind på loftet i væksthuset i

en solid erfaring inden for spil skød

deres drømmeagtige handling og billed-

Brettevillesgade. Jonas blev gruppens

2,6 mio. kr. i det nystiftede firma, som

univers har det til fælles, at de er udvik-

gamedesigner og Klaus dens projekt-

i februar 2014 flyttede ind i et bag-

let i Aalborg af Bedtime Digital Games.

leder. Resultatet var spillet ”Back to

hus i Slotsgade og ansatte de første

Bed”, der i 2013 på IGF i San Francis-

medarbejdere. Nu blev der arbejdet på

Bag den globale succes ligger historien

co var blandt de seks nominerede til

fuld tid – og lav løn – og i august 2014

om et iværksætterprojekt, skabt af to

førsteprisen for spil, skabt af stude-

var der release på det færdigudvik-

studiekolleger på Aalborg Universitet, og

rende.

lede ”Back to Bed”. I sommeren 2016

som indtil nu har skabt 18 arbejdsplad-

flyttede Bedtime Digital Games til

ser. ”Figment” er udgivet på 19 sprog, og

Prototypen af spillet med søvngænge-

større lokaler i Ved Stranden. Forret-

vejen ud i verden er hele tiden blevet bre-

ren Bob som hovedperson var så over-

ningsplanen var på plads, og koncep-

dere. Senest har Aalborg-firmaet i sep-

bevisende, at de to studiekammerater

tet til endnu et spil, ”Figment”, var så

tember 2018 indgået partnerskab med

besluttede at etablere den fælles virk-

langt fremme, at det kunne lanceres

China Telcom om distribution i ikke blot

somhed i slutningen af 2013 for dels

året efter.

Kina, men også Sydøstasien. Markedet er

at færdigudvikle ”Back to Bed”, dels

stort, meget stort: Der er f.eks. flere ga-

for at gøre det til en kommerciel for-

Et skridt opad

mere i Kina, end der er indbyggere i USA.

retning.

-Allerede da vi lancerede ”Back to

For de hidtil opnåede resultater er Bed
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Bed”, begyndte flere i branchen at

Times Digital Games belønnet med ”Aal-

Den kolde start

borgs Iværksætterlegat 2019”.

Til en begyndelse rykkede Jonas Byr-

produkt på hylden, og det var blevet

resen og Klaus Pedersen sammen

taget godt imod af det internationale

Historien begynder på Aalborg Universi-

med fem af kammeraterne fra udvik-

marked. Da ”Figment” kom på mar-

tet, hvor Jonas Byrresen og Klaus Peder-

lingsgruppen på AAU ind i DLG byg-

kedet i 2017, var det endnu et skridt

sen var i gang med en kandidatuddannel-

ningen på havnen for at færdiggøre

opad. Vi var ikke blot nogle, der hav-

se på Interaktive Digitale Medier. De blev

spillet. Der var strøm og internetfor-

de haft succes med en enlig svale. Vi

i 2011 begge tildelt en af de eftertragtede

bindelse, men ingen varme. Der var

havde vist vedholdenhed og kunne nu

pladser på det særlige uddannelsesfor-

heller ingen økonomisk forudsætning

komme i snak med store distributører

løb, som hvert år gennemføres af DADIU

for fuldtidsbeskæftigelse, så det fort-

og efter at have modtaget hjælp fra

(Det Danske Akademi for Digital Inter-

satte udviklingsforløb var mest hen-

Nordjysk Lånefond også med Vækst-

aktiv Underholdning). 100 deltagere fra

lagt til weekenderne. Klaus Pedersen

fonden, fortæller Klaus Pedersen, som

danske universiteter blev fordelt på seks

underviste, mens Jonas Byrresen på

i dag har titel af administrerende di-

grupper, og som afslutning på semestret

dagpenge gennemgik et iværksætter-

rektør i firmaet, mens Jonas Byrresen

skulle hver gruppe i løbet af seks uger

forløb hos Væksthus Nordjylland.

er den ledende story designer.

lægge mærke til os. Nu havde vi et
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til et

rspil
Jonas Byrresen (til venstre)
og Klaus Pedersen i firmaets
domicil Ved Stranden De er
ikke de eneste, der færdes
på strømpesokker. Det
gør medarbejderne og de
besøgende også. Sådan er
reglerne.

-Det er et puslespil at sammensætte
et kompetent hold til udvikling af
interaktive spil. Vi har medarbejdere med baggrund i AAU og UCN,
men der er også brug for grafikere,
programmører og animationsfolk
med en helt anden baggrund end
den akademiske. Vi er mere interesserede i deres evner end i, hvor de
kommer fra De produktioner, vi er

Nyt spil på vej

ske kunstnere som Dali, Magritte og

i gang med, dikterer, de spidskom-

Bed Time Digital Games har alle-

Max Ernst er til at få øje på. At inspira-

petencer, vi har brug for – og ikke

rede tre spil på programmet, de to

tionen kan dyrkes, uden at de krænker

mindst hvilke vi mangler. At vi alle-

af dem selvudviklede. Går det som

forbillederne fremgår af en hilsen fra

rede har skabt synlige resultater, er i

forventet, udgives endnu et spil næ-

det officielle Dali museum i Figueres

sig selv med til at tiltrække talenter

ste år.

nord for Barcelona. Der har de også
prøvet at spille ”Back to Bed” og har

fortæller Jonas Byrresen.
-Strategien er at distribuere vore

kommenteret positivt på udformnin-

-De gruppebaserede projektarbejder,

spil på flest mulige platforme i flest

gen

vi kender fra Aalborg Universitet, er

mulige lande via flest mulige di-

blevet en del af vort DNA. Selve pro-

stributionskanaler. Spilbranchen er

-I har været på en lang og til tider be-

cessen i at lave computerspil betrag-

født international, og det giver uen-

sværlig rejse sammen, inden I er nået

ter jeg som et håndværk, for det er

delige muligheder, når man har no-

til, hvor I er nu. Har I aldrig været ueni-

et hold, der samarbejder frem mod

get stærkt at tilbyde. Selvfølgelig vil

ge?

et resultat. I den proces tæller hånd-

vi i Bed Time Digital Games gerne

-Ikke på afgørende punkter. I det lys

værk som f.eks. at kunne tegne på

være større, men vi drømmer ikke

betyder det meget, at vi har hver vore

papir eller male akvareller lige så

om 200-300 arbejdspladser, og vi

ansvarsområder. Også set i forhold til

meget som videregående, teoretiske

har ikke en fastlagt vækststrategi. I

omverdenen er det et godt signal, at vi

uddannelser. At det så i den sidste

vores branche kan vi ikke se fem år

to i ledelsen har forskellige kompeten-

ende er den digitale viderebehand-

frem. Der sker lynhurtige skift, og

cer. I forhandlinger er det troværdigt,

ling, som gør spillet færdigt er efter

dem må vi tilpasse os, siger Klaus

at vi har forskellige ansvars- og kom-

min mening ikke meget anderledes

Pedersen.

petenceområder i stedet for at møde
med én, der påstår at kunne det hele,

end i andre håndværk, hvor it er en
del af processen. I metalindustrien

Noget af det, ”Back to Bed” og ”Fig-

er Jonas Byrresen og Klaus Pedersen

var det tidligere de faglærte maskin-

ment” er blevet internationalt kendt

enige om.

arbejdere, der tog sig af arbejdet ved

for, er deres helt specielle billeduni-

drejebænken. I dag er det industri-

vers.; drømmeagtige med genken-

-Er det en god forretning?

teknikere, som varetager opgaven

delige elementer, der optræder i en

-Vore produkter indtjener flere pen-

med at programmere de CNC styre-

anden kontekst, end de er kendte i.

ge, end det har kostet at lave dem, er

de maskiner, mener Klaus Pedersen.

Inspirationer fra store surrealisti-

Klaus Pedersens korte svar.

spil

 Af Poul Krabbe

Der er vækst på

Lige nu er der i Aalborg en snes firmaer, der udvikler interaktive,
digitale spil, og et tilsvarende antal er på vej. De spænder fra rene
underholdningsspil til spil, der indgår i undervisning

grundlægger af Karolinelund og i 1845
æresborger i Aalborg) fra starten det fælles navn for det kuvøsemiljø, som skulle
fremme væksten inden for de interaktive
digitale medier. At etableringen skete næsten samtidig med, at universitetet begyndte at udbyde uddannelser inden for
området gav endnu mere luft under vingerne. Ønsket om vækst blev tilgodeset,
og en række af de første indflyttere i det
baghus, hvor der hidtil var udleveret Metadon til stofmisbrugere, flyttede senere
til større lokaler.
På initiativ fra GameCity Aalborg blev der
i AKKC i august 2016 etableret en spilfestival, Game Scope, og den blev to år senere fulgt op af Danmarks største spilfestival samme sted, Starcade 2018, der

inden for kreative og innovative uddannel-

tionen i det aalborgensiske spilud-

ser. Techcollege har en række uddannel-

viklingsmiljø, og han må være den

ser inden for data og grafisk produktion.

Mere end blot it

nærmeste til at vide det. Som er-

Det er en væsentlig forklaring på, at der i

-Udviklingen af interaktive, digitale ople-

hvervskonsulent i Aalborg Kommune

netop Aalborg er så mange kvalificerede

velsesspil er i høj grad interessant. Mar-

var han for 15-20 år siden med til at

iværksættere inden for spiludviklingen.

kedet er født globalt, og mulighederne er

pleje de spæde spirer, og han har væ-

næsten uendelige. Nogle opfatter stadig

ret med hele vejen; nu som indehaver

Aalborg Erhvervsråd og Aalborg Kommune

producenterne som en del af it branchen,

af konsulent- og rådgivningsvirksom-

spottede tidligt udviklings - og vækstmu-

men it er blot et værktøj. Der skal kreative

heden FOXGARDEN, primært med op-

lighederne, og i november 2015 blev de al-

mennesker til at fortælle de gode histo-

gaver inden for den digitale og krea-

lerede opnåede erfaringer samlet i forslaget

rier. Det handler ikke blot om program-

tive sektor med spiludvikling.

til en strategi- og handlingsplan: ”De krea-

mering og grafik, men om at kunne skabe

tive digitale erhverv i Aalborg”. På det tids-

et særligt spilunivers. Det er der mange,

-Det var banebrydende i provinsen,

punkt var der allerede etableret en samlen-

som kan i Aalborg, og samtidig har vi højt

da Aalborg begyndte at sætte fokus

de ”paraply”: GameCity Aalborg som en del

kvalificerede uddannelsesinstitutioner,

på spiludviklingen, og som jeg ser

af BusinessAalborgs projektafdeling.

der skaber de specialister, branchen har

det, er det vigtigt for en moderne by

behov for i en fødekæde, som også omfat-

som Aalborg, at den udvikling med

Dreamhouse og Bretteville

dynamik og kreativ puls bliver taget

De første spirer til spilmiljøet kom til

og aktører inden for BrainsBusiness, for-

seriøst og ikke blot opfattes som no-

overfladen, da Dreamhouse i Rendsburg-

tæller Dolan Sund.

get ”flipperværk”. På verdensplan har

gade blev åbnet 2. februar 2003 med Aal-

spil overhalet filmbranchen. Ændrede

borg Kommune, Aalborg Universitet og

I et så aktivt udviklingsmiljø med så

forbrugsvaner, digital udvikling og

Aalborg Erhvervsråd som initiativtagere

mange medvirkende er der basis for ind-

teknologi, som har gjort både distri-

til et iværksætterhus, hvor små virksom-

byrdes konkurrence.

bution og produktion af indhold me-

heder kunne afprøve deres ideer.

re tilgængelige har sammen med ny

ter græsrødder, folkeskolen, Techcollege

-Men i Aalborg taler vi med hinanden, op-

digitale platforme skabt en branche

Det var et stort spring, da et tidligere

daterer hinanden og er gode til at holde

med høj vækstrate og stor eksport.

trykkeri i Brettevillesgade 14 i november

kontakten ved lige. Hos Bed Time Digital

2007 blev etableret som et væksthus for

Games tager vi initiativer til at mødes;

Stærke drivkræfter
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blev besøgt af 10.500 gamere i alle aldre.

Sådan vurderer Dolan Sund situa-

virksomheder, der arbejdede med den di-

f.eks., ved at arrangere fælles morgenmad

Der er mange forudsætninger, som er

gitale oplevelsesøkonomi. Med 13,7 mio.

i forbindelse med Game Scope festivalen..

faldet i hak i Aalborg. University Col-

kr. fra Aalborg Kommunes erhvervsafde-

Eftersom produkterne er så forskellige og

lege Nordjylland dimitterer årligt ca.

ling, Region Nordjylland og en EU fond

det potentielle marked for dem så uende-

600 studerende med uddannelser, der

blev ”Bretteville” (opkaldt efter den fran-

ligt, ser vi ikke hinanden som konkurren-

understøtter de digitale, kreative er-

ske oberst Louis le Normand de Brette-

ter, siger administrerende direktør Klaus

hverv, og Aalborg Universitet ca. 400

vile, chef for Aalborg Garnison 1842-45,

Pedersen.
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 Af Poul Krabbe

Farvel til ønskeuddannelsen
og goddag til

guldmedaljen
En manglende praktikplads til ønskeuddannelsen som elektriker
blev for Frederik D. Pedersen det første skridt på vejen til titlen
som Danmarks dygtigste automatiktekniker lærling. 20. januar
2018 modtog han sin guldmedalje ved DM i Skills i Herning og
blev hyldet af blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen.
SMVaalborg har nu suppleret titlen og medaljen med legatet på
10.000 kr. til ”Årets Højdespringer”.

rer hele tiden noget nyt. Det er godt, det
er sådan, for jeg er ikke ret god til at sidde
stille en hel dag, fortæller den nu 22-årige
Frederik.
Fremtiden er ikke endeligt planlagt, men
den kan måske udmøntes i en videregående uddannelse som automationsteknolog.

-Det var lidt af en tilfældighed. Jeg

Tre måneder inden svendeprøven stillede

ville være elektriker, men kunne ikke

Frederik D. Pedersen så op til sit andet

-Inden jeg vælger endeligt, skal jeg have

finde en læreplads, og på Techcollege

DM i Skills og gik efter guldet.

mere erfaring, og det kan sagtens tænkes,
at jeg fortsætter som automatiktekni-

foreslog de så, at jeg valgte uddannelsen som automatiktekniker. Der er

-Det var rigtigt rart at vinde konkurren-

ker. Det er en branche i udvikling, og den

jo en vis lighed mellem de to uddan-

cen, men det var også en overraskese.

skriger på kvalificerede medarbejdere. Så

nelser, og da jeg begyndte på skolen,

Midt i konkurrencen regnede jeg slet ikke

der er masser af muligheder for dem, som

var det sammen med elektrikerne

med at vinde. Vi var to, der lå helt tæt i

kan og vil.

på styring og regulering. I dag er jeg

toppen. Så overså jeg en lampe, der skulle

ret tilfreds med, at jeg valgte den ud-

have blinket, men min konkurrent lavede

dannelse. Selv om det altså var lidt af

også en ting, der talte nedad. Og så blev

en tilfældighed, fortæller Frederik D.

det altså mig, der løb

Pedersen, der fandt sin praktikplads

med guldet.

hos DamGaard - Automatik i Aabybro,
hvor han efter firmaets flytning til

Fremtidens muligheder

Pandrup fortsat er ansat efter at have

DamGaard-Automatik

gennemført svendeprøven 26. april

A/S er totalleverandør

2018 med 12-taller i både svendeprø-

indenfor industrielt

ven og fejlfindingsprøven.

automatiseret produk-

For grøn til DM 2017
Talentet inden for den ”tilfældige”

tion og leverer både
komplette løsninger og
f.eks. styringstavler.

uddannelse var tidligt synligt, og Frederik blev udtaget til DM i Skills i Aal-

-Jeg arbejder meget i

borg allerede i januar 2017.

marken, udfører service og lokaliserer fejl

-Det var jeg grundlæggende for grøn

ude i virksomhederne

til. Jeg var ikke langt nok i mit uddan-

og samler og monte-

nelsesforløb til at have en chance ved

rer tavler. Det er et af-

DM. Der var konkurrence-elementer,

vekslende job med be-

som jeg først fik styr på senere i for-

tydelig frihed under

løbet, men som en forberedelse til

ansvar. Jeg prøver alle

DM i 2018 hentede jeg alligevel nogle

de opgaver, jeg kan

brugbare erfaringer.

komme til, så jeg læ-

Svend Aage Suhr hylder
flisemurer Frederik D.
Pedersen som ”Årets
Højdespringer”

INVITATION
KOM MED NÅR PENSION FOR SELVSTÆNDIGE
HOLDER SEMINAR OM ”PENSION & FORMUE”

ID-NUMMER

47958

Sparer du nok op, og på den rigtige måde?
Er du godt nok stillet, hvis du mister erhvervsevnen
længe inden pensionsalderen?
Ved du, hvordan du bedst muligt får din
opsparing og pension udbetalt?
Kan du svare ja til alle tre spørgsmål, har du sikkert
allerede en god rådgiver

ER DU I TVIVL?

…så kom med, når Pension for Selvstændige inviterer
til seminar målrettet selvstændige

SEMINAR OM ”PENSION & FORMUE” 2019
Thisted, Viborg, Ulfborg, Esbjerg, Rønnede, Vordingborg, Sakskøbing,
Maribo, Nakskov, Rudkøbing, Svendborg, Toftlund, Samsø, Skagen,
Frederikshavn, Skørping, Randers, Grenå, Silkeborg, Christiansfeld,
Tørring, Als, Middelfart, Odense, Ringsted, Jyderup, Frederikssund,
Holbæk, Helsinge, Helsingør, Fredensborg, Bornholm.

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg
T 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk

Afs.: SMV Aalborg
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.novagraf.dk

Se den fulde liste over seminarer med tid, sted
og program på pfs.dk/arrangementer

