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ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING
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Håndværkerhuset har fået en 
ny udsmykning. Den er skabt af 
nogle af husets værksteder. Her 
skåler skiltemaler René Laurvig 
Jespersen og bygingssnedker 
Poul Erik Skovbo på det færdige 
resultat.  

Læs mere om farverigt 
fællesskab på side 10.
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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.
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SUPPORTCENTERET PÅ TECHCOLLEGE HJÆLPER DIG, HVIS DU:

// 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 fl ødeskum og marcipanbånd.

På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!
Ring på 7250 5775
Vi snakkes ved mandag-torsdag 7-16 og fredag 7-13.

RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING...

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74
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”Version 2” er en
stærk markering

Da vi 29. januar skiftede navn til SM-

Vaalborg, var det en velovervejet mar-

kering af, at vi vil være et omdrejnings-

punkt for samtlige små og mellemstore 

virksomheder; at vi ved at udskifte 

vort 170 år gamle navn, Aalborg Ha-

andværkerforening.  signalerede, at 

der i dag er mange virksomhedstyper 

uden de klassiske håndværksfag som 

udgangspunkt. For vor forening er det 

en udfordrende rejse. Vi ser i øjnene, at 

det brede SMV segment har begrænset 

kendskab til foreningen, og hvad den 

står for, og at mange af de nystartede 

virksomheder er uden tradition for at 

tilslutte sig eksisterende organisatio-

ner. Af de 270.000 SMV er de 100.000 ik-

ke medlem af en interesseorganisation.

Hvis SMVaalborg skal være et interes-

sant mødested for de nuværende ”orga-

nisationsløse”, er det nødvendigt med 

nytænkning. Vi skal have tilbud, der er 

relevante, og vi skal markere os som en 

forening, der tager fat på temaer, der 

er aktuelle og som samtidig markerer 

den erhvervspolitik, der understøtter 

de små og mellemstore virksomheders 

livsvilkår med de bedst mulige ram-

mevilkår.

Ud fra de bevæggrunde tilsluttede SM-

Vaalborg sig Aalborg Alliancen. Den ak-

tuelle baggrund for alliancens etable-

ring med blandt andre arbejdsgiver-og 

lønmodtagerorganisationer som partne-

re var ønsket om at fremskynde motor-

vejsforbindelsen over Egholm. Lige nu 

skaber regeringen og dens aftalepart-

nere fornyet usikkerhed om den stærkt 

tiltrængte tredje Limfjordsforbindelse. 

Hvis det ender med, at forbindelsen bli-

ver yderligere udsat eller i værste til-

fælde helt opgivet, vil det være et slag 

i ansigtet på det nordjyske erhvervsliv. 

Men efter vor opfattelse er Aalborg Alli-

ancen stadig central. Sammen med den 

vil SMVaalborg kæmpe for gode ram-

mebetingelser for erhvervslivet, adgang 

til kvalificeret arbejdskraft og nedbrin-

gelse af ledigheden.

Endnu et punkt i alliancens målsæt-

ning er at bringe erhvervsliv og akade-

mikere tættere på hinanden gennem 

ansættelse af akademikere i virksom-

hederne – også SMV. Den tanke støt-

ter SMVaalborg. En Epinion-analyse fra 

2017 viser, at ansættelse af den første 

akademiker i en lille eller mellemstor 

virksomhed i gennemsnit skaber en 41 

% højere værditilvækst over en femårig 

periode end i en tilsvarende virksom-

hed, der ikke ansatte en akademiker. I 

det perspektiv er det etablerede match-

samarbejde med Aalborg Universitet 

endnu et nyt initiativ fra SMVaalborg. 

De to artikler inde i bladet fortæller om 

mulighederne.

Aalborg Haandværkerforening var den 

første af landets håndværker- og indu-

striforeninger, som gennem navneskift 

markerede den tydelige opbakning til 

SMVdanmark (tidligere Håndværksrå-

det). Vi vil være en aktiv del af de små 

og mellemstore virksomheders inte-

resseorganisation. Det er et samspil, 

som siden da er blevet styrket yderli-

gere. Foreningen og dens medlemmer 

har også hidtil trukket på den centrale 

organisations serviceydelser – ikke 

mindst den juridiske rådgivning og ad-

gangen til fordelagtige rabataftaler. Det 

er en gammel nyhed, at en fordelagtig 

forsikringsaftale så rigeligt dækker det 

beløb, det koster at være medlem af 

SMVaalborg.

I de kommende måneder vil samarbej-

det mellem den landsdækkende og den 

lokale organisation bliver yderligere 

styrket. SMVaalborg bliver den lokale 

part i kampagnen ”Styrkelse af iværk-

sætteri blandt faglærte gennem over-

tagelse af ejerskifte-virksomheder”. 

Det er en indsats med aktuelt indhold: 

23.000 virksomheder skal finde en kø-

ber inden for de næste 5-10 år, og for 

mange kommende iværksættere er 

det alt andet lige lettere at overtage en 

virksomhed i stedet for at starte den op 

fra bunden.

Som erhvervspolitisk forening er SM-

Vaalborg klædt på til at kæmpe for de 

små og mellemstore virksomheder. 

Vi har de tilbud, som er attraktive for 

virksomhederne, og vi har indflydelse 

de steder, hvor de træffes beslutninger 

af betydning for hele den aktive un-

derskov af Danmarks erhvervsliv. I den 

fortsatte hvervning af ny medlemmer 

vil vi slå på de argumenter, for jo flere 

vi er, desto stærkere lyder vor stemme.

Det første halve år af Aalborg Haandværkerforening  
”Version 2” peger frem mod den udvikling, der skal  
gør Nordjyllands i forvejen største erhvervspolitiske  
forening endnu mere målrettet.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg



Interessen for de unges uddannelse og 

nødvendigheden af flere faglærte er for 

Ole Mattesen Christensen en væsent-

lig samfundsudfordring og en af årsa-

gerne til, at han i 2018 sagde ja til at 

stille op til bestyrelsesvalget i Aalborg 

Haandværkerforening. I første omgang 

indtrådte han som suppleant, men om 

aftenen den 24. april i år, mens han be-

fandt sig på Sjælland, blev han ringet 

op med besked om, at nu var han på af-

tenens generalforsamling indtrådt som 

”fuldblods” medlem af bestyrelsen for 

den 170-årige forening.

-Både jeg og Færch & Co vil gerne være 

med i de organisationer, der er med 

til at sætte dagsordenen. Jeg ser SM-

Vaalborg/Aalborg Haandværkerfor-

ening som et af de vigtige, lokale om-

drejningspunkter med stærkt fokus på 

netop de unges uddannelse. Samtidig 

har foreningen betydning for sammen-

holdet i byen. Med fællesskab kan man 

komme langt, så det er værd at værne 

om. Og det vil jeg gerne være med til, 

siger den 44-årige Ole Mattesen Chri-

stensen.

Udviklingsvejen
Vejen fra barndomsbyen Tønder til 

Færch & Co i Aalborg gik via en virk-

somhedsansættelse til Dansk Byggeri, 

hvor Ole Mattesen Christensen i ni år 

Hovedkvarteret er i Aalborg, mens af-

delingen i Aarhus er etableret som et 

datterselskab af Færch & Co A/S, som i 

dag er ejet 75 % af A. Engaard koncer-

nen og 25 % af administrerende direk-

tør Søren Worup. Selskabet opnåede i 

det seneste regnskabsår et resultat på 

6,6 mio. kr. og har en egenkapital på 

21 mio. kr.. Formand for bestyrelsen er 

Jørgen Enggaard med Asger Enggaard 

som næstformand.

65.000 km på et år
-Færch & Co er et firma med en flad 

ledelsesstruktur. Ud over den admi-

nistrerende direktør, Søren Worup, er 

jeg den eneste gennemgående person 

i organisationen. Fra Aalborg sælger vi 

ydelser til datterselskabet i Aarhus, og 

økonomifunktionen er outsourcet. Mit 

faste skrivebord står i Aalborg, men 

jeg er meget på landevejen. 65.000 km. 

er det blevet til det første år, fortæller 

Ole Mattesen Christensen, der privat 

bor i Hinnerup nord for Aarhus for at 

være midt mellem de tre afdelinger.

Interessen for også at være med til at 

tegne de overordnede linier udmøn-

ter Ole Mattesen Christensen blandt 

andet i bestyrelsen for træsektionen i 

Dansk Byggeri Aarhus og i det lokale 

uddannelsesudvalg for tømrerne på 

TECHCOLLEGE i Aalborg.

Nyt bestyrelsesmedlem
med praktiske erfaringer

 Af Poul Krabbe

Som HR- og udviklingschef i Færch & Co A/S siden marts 2018 har Ole Mattesen 
Christensen et vågent og engageret øje på 25 tømrer- og bygningssnedker elevers 
uddannelsesaftaler, og på egen krop har han oplevet de udviklingsmuligheder, 
en håndværkeruddannelse har at byde på: Svendebrev som tømrer i 1997(med 
bronzemedalje) fra teknisk skole i Aabenraa, derefter byggetekniker og 
bygningskonstruktør fra Odense.
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var konsulent i arbejdsgiversekretaria-

tet, og han deltog bl.a. i udarbejdelsen 

af prislister og deltagelse i overens-

komstforhandlinger. I de ni år kørte 

han området mellem Vejle og Skagen 

tyndt, og vejen førte jævnligt forbi 

Færch & Co i Aalborg.

-I Aalborg talte jeg altid godt med di-

rektør Søren Worup, og samarbejdet 

udviklede sig til ideen om, at Færch & 

Co og jeg vist godt kunne bruge hin-

anden til noget. Enden blev, at jeg blev 

ansat i marts 2018. Først fandt vi ud af, 

hvad jeg skulle lave. Derefter blev der 

sat en titel på, ”HR- og udviklingschef”. 

I dag assisterer jeg Søren med ansæt-

telsesforhold og har ansvaret for både 

den interne og eksterne udvikling af 

virksomheden. Jeg har bl.a. været med 

til i 2018 at etablere firmaets ny afde-

ling i Odense, som nu har fem medar-

bejdere. Desuden er jeg den daglige le-

der af den fælles kalkulationsafdeling i 

Aalborg med fire medarbejdere.

Fra at være en stor tømrervirksomhed 

har Færch & Co udviklet sig til at være 

en stor entreprenør, der med udbredt 

anvendelse af underleverandører på-

tager sig opgaver som hoved- og total-

leverandør. Af de 130 medarbejdere er 

de 100 håndværkere inden for træfa-

gene. 
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Efter så kort tid i bestyrelsen for SM-

Vaalborg er det begrænset, hvor me-

get jeg kan fortælle om mine oplevel-

ser, men jeg ser frem til at være med 

til at løse de udfordringer, forenin-

gen har. Der er perspektiver i, at den 

gamle forening bl.a. gennem sit nav-

neskift melder klart ud, at den ikke 

blot er til for håndværkerne, men for 

alle de små og mellemstore virksom-

heder i alle brancher. Det er de virk-

somheder, som er med til at skabe 

udvikling i samfundet og som påtager 

sig forpligtelsen til at uddanne langt 

de fleste lærlinge.

Færch & Co er en virksomhed, der 

også er sit sociale ansvarsbevidst og 

bl.a. gennem ansættelser er med til 

at flytte mennesker på kanten af ar-

bejdsmarkedet fra passive til aktive. 

Det var tømrersvenden Ferdinand 
Færch, som i 1892 grundlagde den 
virksomhed, der blev til Færch & Co. 
I en lang årrække var firmaet ejet og 
ledet af tømrermester Aksel Kjeldsen. 
Han blev i 1975 efterfulgt af sin søn, Ib 
Kjeldsen, der allerede havde arbejdet i 
virksomheden i syv år. I 1987 blev tøm-
rermester Villy Uhrenholdt medejer, og 
da Ib Kjeldsen trak sig tilbage i 2000, 
fortsatte han som administrerende 
direktør frem til 2010, da Søren Worup 
trådte til.

Familien Kjeldsen var aktiv i organisa-
tionsarbejdet. Aksel Kjeldsen var for-
mand for Aalborg Tømrermesterforen-
ing 1954-1975, og fra 1967 og otte år 
frem også formand for Aalborg Haand-

værkerforening, der udnævnte ham som 
æresmedlem. Også i bestyrelsen for 
Aalborg tekniske skole var han aktiv.

Ib Kjeldsen var 1992-2000 formand for 
BYG-Aalborgs træsektion og Aalborg 
Tømrermesterforening og blev – da de 
to mesterforeninger blev lagt sammen i 
2008 – den første oldermand i Aalborg 
Tømrer og Murerlaug. Ib Kjeldsen blev 
også i 2009 medlem af Aalborg Haand-
værkerforenings repræsentantskab. 
Under vejs havde aktivt demonstreret 
sit store hjerte for lærlingeuddannelsen. 
Det var således ham, der sammen med 
håndværkerforeningens formand, Poul 
Eriksen, i 1987 genoplivede Aalborg 
Haandværkerforenings legatfester i 
Aalborghallens Det Lille Teater.

Tradition for engagement

Set i det større perspektiv har selska-

bet også gennem indmelding i Aal-

borgAlliancen vist viljen til at udvikle 

Aalborgs samlede arbejdsstyrke.

Ole Mattesen Christensen og 
Færch & Co vil gerne være 
med i de organisationer, der 
sætter dagsordenen

ÅBENT  
ARRANGEMENT

Sjov  
og mad
Onsdag 18. sep. 2019  
kl. 18.00
Mød den altid grinende og 
kække humørbombe Lindy 
Aldahl, der i DRs seer- 
succes ”Rigtige mænd”, 
tog danskerne med storm.  
Der er lagt op til et fore-
drag med højt humør. 

Lindy indvier os i hans oplevelser 
fra før og efter rigtige mænd. 
Her underholder Lindy med an-
ekdoter fra sin forandring fra en,  
som han selv siger, halvfed hånd-
værker til en sundere og gladere 
person. 

Vi begynder kl. 18:00 med lidt 
lækkert mad og kl. 19:30 indtag-
er Lindy scenen og underholder 
os i ca. halvanden time. 

Sted: Restaurant  
Orkideen, Ølgodvej 1,  
9220 aalborg Øst

Pris: Kr. 300 incl. mad,  
dog uden drikkevarer.  

Tilmelding:  
info@smvaalborg.dk 
 

Det er forholdsvis  
få pladser og det  
er først til mølle  
princippet.

Mødesponsor:

AFLYST
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       2019 
   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

   30. oktober kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   6. november kl. 19.00 
Andespil 
Kattesundet 20

 Øvrige medlemsarrangementer 
annonceres senere elektronisk.

AKTIVITETER 
Repræsentantskabet for 
SMValborg har fået ny 
ledelse. Som ordførende 
er udpeget Søren 
Rønnov Nielsen og som 
stedfortrædende ordfører 
Carsten Kristensen.

Søren Rønnov Nielsen blev medlem af repræsentantskabet i 2018, da han havde 

afløst Svend Erik Christensen som oldermand for Aalborg Smedelaug. Han er 

udlært automekaniker og derefter maskintekniker. I 2005 blev han daglig leder 

af Industribejdsning Nord på Assensvej i Aalborg Øst, som beskæftiger sig med 

overfladebehandling af rustfri stål. Året efter blev han medejer og siden 1. januar 

2013 eneejer.

Carsten Kristensen blev på generalforsamlingen 24. april i år valgt til repræsen-

tantskabet. Han er i bestyrelsen for Hals Erhvervsforening og repræsenterer i 

Aalborg Erhvervsråd erhvervsforeningerne uden for Aalborg. Han er desuden by-

rådsmedlem for Venstre og i bestyrelsen for VisitAalborg, I/S Reno-Nord og Aal-

borg Forsyning. Carsten Kristensen er merkonom i butiksledelse og diplomleder i 

forretningsadministration og er i dag ekstern sælger i Optima.

Foruden Søren Rønnov Nielsen og Carsten Kristensen består repræsentantskabet af:

◗ VVS installatør Torben Hansen

◗ Hanne Danielsen (Aalborg Frisørlaug)

◗ Jens Peter Nielsen (Aalborg Tømrer- og Murerlaug)

◗ Kristen Langkjær (Nibe Erhvervsråd)

◗ Jan Blæsbjerg (Maskinmesterforeningen)

◗ Henrik Gertsen (Aalborg Haandværker-Sangforening)

◗ Journalist Poul Krabbe (udpeget af generalforsamlingen)

Repræsentantskabet er et stående udvalg, der på eget initiativ eller på kommis-

sorium fra bestyrelsen for SMVaalborg behandler emner af betydning for for-

eningens position som erhvervspolitisk forening. Opgaven er at følge med i og 

op på lokalsamfundets interesser og tage fat i emner, der kan være af interesse 

for foreningen. Samtidig er repræsentantskabets medlemmer ambassadører for 

SMV-aalborg og medvirker til hvervning af ny medlemmer.

 Af Poul Krabbe
› 

Repræsen-
tantskabet   
har fået ny ledelse 

Søren Rønnov Nielsen
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”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 Haandværker- 
forening får du et gratis formøde, og klar  
besked på din juridiske udfordring.

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
 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.”

BILLET: Billetkontor: Mandag-torsdag kl. 10-16 
og fredag kl. 10-15.  Tlf. 9935 5566. 

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · AKKC.DK

PROGRAM
2019-2020

NYT

UDE NU!

AKKC byder dig velkommen 
til en ny sæson, med mere end 

35 forskellige forestillinger!

Læs mere om alle forestillingerne 
på akkc.dk

BILLET: A: xx,- B: xx,- C: xx,- D: xx,- Stjernepris: A: xx,- B: xx,- C: xx,- D: xx,- 
Restaurant Papegøjehaven tilbyder: xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. 
Se menuerne på side x-x.

PROGRAM
2019-2020

BILLET: A: xx,- B: xx,- C: xx,- D: xx,- Stjernepris: A: xx,- B: xx,- C: xx,- D: xx,- 
Restaurant Papegøjehaven tilbyder: xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. 
Se menuerne på side x-x.

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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Borgmester Thomas Kastrup Larsen. 
(Foto: Lars Horn/Aalborg Kommune)
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 Af Poul Krabbe

Aalborg Alliancen arbejder
for den faglærte fremtid

For at løse den opgave er det nødvendigt 

at kombinere en række muligheder:

◗ Flere ufaglærte skal opkvalificeres

◗  Flere erfarne ufaglærte skal være vok-

senlærlinge

◗  Unge med længerevarende uddannel-

ser skal ansættes i de små og mellem-

store virksomheder

◗  Der skal skabes flere småjobs og flex-

jobs, som kan lede udsatte grupper ind 

på arbejdsmarkedet

◗  Forebyggelse og fastholdelse af syge-

meldte medarbejdere

AalborgAlliancen er etableret af Dansk 

Industri, LO, SMVaalborg,, Erhverv 

Norddanmark, Dansk Byggeri, Aalborg 

City og Aalborg Kommune. Det overord-

nede formål er at fremskynde motor-

vejsforbindelsen over Egholm ved over 

de næste 20 år at afsætte årligt 30 mio.

kr. af dækningsafgiftens provenu. En 

del af den investering kan komme ind 

igen via nedbringelse af ledigheden og 

en vækst skabt af bl.a. et øget udbud 

af kvalificeret arbejdskraft kombine-

ret med gode rammebetingelser for er-

hvervslivet.

 I jagten på opkvalificering af ny med-

arbejdere er Jobcentret et omdrejnings-

punkt, og de virksomheder, som tilmel-

der sig AalborgAlliancen, får en fast 

kontaktperson. Rekrutteringshjælpen 

er gratis, og Jobcentret melder tilbage 

indenfor 24 timer.

Fantastisk start
-Vi har fået en fantastisk start. Vi hå-

bede på 40 virksomheder det første år, 

men på nuværende tidspunkt har 180 

meldt sig ind i alliancen, og jobcentret 

har skabt meget synlige resultater i op-

kvalificeringen af aktuelt efterspurgt 

arbejdskraft. Grundfortællingen om 

partnerskabet er, at vi bygger op sam-

men og i fællesskab skaffer den nød-

vendige arbejdskraft, sagde Thomas Ka-

strup-Larsen.

AalborgAlliancen er et skoleeksempel 

på, hvordan man kan opbygge det gode 

samarbejde mellem erhvervsliv, fagfor-

eninger og kommune. Sammen bygger 

vi bro til en bedre fremtid, og ”dobbelt 

AA” vil de kommende år ikke blot være 

navnet på vores by, men også stå for 

”Alle i Arbejde”

Egholm ligger fast
Blandt de fremmødte til borgmestermø-

det var der interesse for at høre, hvor-

dan ønsket om den tredje Limfjordsfor-

bindelse udvikler sig.

-Lige nu sker der en opdatering af VVM 

redegørelsen for forbindelsen over Eg-

holm. Så handler det om, at Folketinget 

får anlægsloven igennem hurtigst mu-

ligt og i hvert fald inden næste kommu-

nalvalg i 2022, sagde borgmesteren.

Der er fortsat nogle, der sætter motor-

vejens placering over Egholm til diskus-

sion. Både i byrådet og i dagspressen. 

Men diskussionen må ikke være med til 

at skabe tvivl om, hvad vi i Nordjylland 

foretrækker og har vedtaget. Et stort po-

litisk flertal traf allerede i 2011 beslut-

ning om, at den bedste placering er over 

Egholm. Processen er afsluttet, og Jeg 

kan garantere, at Socialdemokratiet og-

så vil have den vestlige linieføring over 

Egholm på vores valgprogram i 2022. 

Det er kontraproduktivt at blive ved 

med at diskutere linieføringen, og i sin 

yderste konsekvens kan det føre til, at 

der også på landsplan er politikere, der 

kommer i tvivl om, hvad vi egentligt 

vil i Nordjylland. Det vil ikke ligefrem 

være med til at fremskynde den stærkt 

savnede forbindelse over fjorden.

Også AalborgAlliancen og de 600 mio. 

kr., Aalborg Kommune skyder i projek-

tet, er udsat for mistænkeliggørelse. 

Det er dybest set udemokratisk at blive 

ved med at angribe beslutninger, der er 

truffet af det politiske flertal i byrådet. 

Vi har været gennem de nødvendige 

processer, understregede Thomas Ka-

strup-Larsen.

”Fremtiden er faglært”. Sådan lød overskrften, da Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, 
12. juni deltog i SMVaalborg’s årlige ”borgmestermøde” i Håndværkerhuset. Temaet var  
”AalborgAlliancen”, og borgmesteren beskrev, hvad han kaldte Aalborgs store udfordring:  
At skaffe arbejdskraft til det  eksisterende udbud af arbejdspladser.



ÅRLIG PULJE PÅ OVER 133 MIO.
SPIL MED I HELE SÆSONEN FOR KUN 285 KR. 

FORHANDLERE I AALBORG LOTTERIKREDS

MEGA MANGE GLADE VINDERE!

Nibe
Bredning

Støvring

Svenstrup

Brovst

Aabybro

Pandrup

Hjallerup
Dronninglund

Vodskov

Gudumholm

Hals

Nørresundby

Skørping

Aalborg

Aalborg Bugt

Kongerslev

Bælum

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33

9000 AALBORG
98 12 15 56

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG

98 12 63 35

HOLTE VINLAGER
BUDOLFI PLADS 5

9000 AALBORG
32 16 21 22

GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG

98 12 53 55

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG

98 16 71 77

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV

20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10

9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1

9440 AABYBRO
98 24 20 40

PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17

9460 BROVST
98 23 10 41

SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36
9490 PANDRUP

98 24 62 11
BOG & IDE HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

98 28 11 30

BOG & IDE DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34

9330 DRONNINGLUND
98 84 12 51

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18

9370 HALS
98 25 16 99

FLAUENSKJOLD KORN
AALBORGVEJ 592

9330 DRONNINGLUND
98 86 10 22

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13

9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV

98 33 22 59

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E

9574 BÆLUM
98 33 70 01SANNE RIBERGAARD

MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING

98 39 11 44

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
93 87 10 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Se mere på: www.varelotteriet.dk



10

Håndværkerhusets tre fløje, 
Kattesundet 20, er resterne 
af en næsten 400 år gam-
mel købmandsgaard. ”Den 
selvejende Institution Hånd-
værkerhuset i Aalborg” blev 
stiftet 6. december 1983, og 
i marts 1984 købte den Kat-
tesundet 20 af ”Selskabet til 
Bevarelse af gamle Aalborg-
huse”. Den symbolske pris 
lød på 150.000 kr., som ef-
terfølgende blev doneret af 
Den obelske Familiefond.

Efter en renoverings- og ombygnings-

periode på næsten tre år blev Hånd-

værkerhuset indviet 4. december 1987. 

Værkstederne blev etableret, og Aalborg 

Haandværkerforening flyttede sit kontor 

til huset i efteråret 1988.

I dag rummer huset:

◗  Snedkere/tømrere og trædrejning

◗   Smede, kobbersmede og blikkenslagere

◗  Møbelpolstrere

◗  Urmagere

◗  Malere

◗   C.U.K. Naverne med hule oppe under 

taget

◗   SMVaalborg og Aalborg Tømrer- og 

Murerlaug

◗   To selskabslokaler, som også udlejes til 

konferencer og foredrag

De arbejdende værksteder er åbne om ons-

dagen, og der kan bestilles rundvisning 

med op til 15 deltagere (500 kr. + moms).

En fondsbestyrelse med den netop 

    afgåede direktør for TECHCOLLEGE, 

 Af Poul Krabbe

Formand Svend Aage 
Suhr har inspireret til 
den ny udsmykning – og 
er stolt af den

Huset
Farverigt 
Fællesskab
Med fællessang og boble-
vand fra Sigurd Müller  
indviede Håndværkerhusets 
faste stok den ny udsmyk-
ning af husets trapperum;  
et farvestrålende værk, som 
meget betegnende blev døbt 
”Farverigt fællesskab”.

Titlen er dobbelttydig: Dels beskri-

ver den livet i Håndværkerhuset, dels 

kunstværkets farverig fremtoning 

skabt i fællesskab af håndværkere i 

tre af husets værksteder.

Værket ”Farverigt Fællesskab” består 

af 432 klodser i fem forskellige højder, 

savet ud af 12 meter lægter  5x5 cm 

og bemalet i over 100 forskellige far-

ver, inklusiv guld og sølv. Klodserne 

er monteret på en MDF plade, og det 

levende udtryk med de skiftende per-

spektiver er behørigt projektørbelyst. 

Den del af opgaven er varetaget af 

smedeværkstedet, mens træværkste-

det og malerne i samarbejde har taget 

sig af farveklodserne.

Ideen til værket kommer fra Svend 

Aage Suhr, formand for SMVaalborg 

og Håndværkerhusets brugergruppe 

(udlært skiltemaler).

-På en ferie i Spanien oplevede jeg på 

det femstjernede hotel Barcelo i Bil-

bao en 20 meter lang vægudsmyk-

ning. Den bestod af farvede klodser i 

forskellige højder og havde – så vidt 

jeg kunne se – ikke noget navn. Men 

smuk og anderledes var den, og jeg 

kom på stedet til at tænke på, at den 

idé kunne vi vist godt kopiere hjem-

me i Håndværkerhuset som et symbol 

på det samarbejde, huset er præget af. 

Sådan blev det, og titlen, ”Farverigt 

Fællesskab” var på plads, inden forar-

bejdningen gik i gang.

-Vi er tæt på hinanden
Det blev bygningssnedker Poul Erik 

Skovbo, der fik ansvaret for, at de 432 

klodser blev opsavet i fem længder.

-Det tog sin tid, og det kunne godt 

Michael Johansson, som formand va-

retager de overordnede opgaver, mens 

en brugerbestyrelse med Svend Aage 

Suhr, SMVaalborg, som formand hol-

der øje med dagligdagen.



være bøvlet med især de mindste 

af klodserne. Jeg gik til og fra arbej-

det mellem andre opgaver, og der 

skulle jo også være tid til at snakke 

sammen. Det gav også gode møder 

med malerne. Sådan er det her i hu-

set. Vi er tæt på hinanden. Vi gas-

ser hinanden, men vi lytter også, 

hvis nogen har problemer og har det 

svært. Sådan er det gode fællesskab. 

Håndværkehuset er vort mødested, 

og vi bliver aldrig sure på hinanden. 

Det er vi for gamle til siger Poul Erik 

Skovbo, der har været på træværk-

stedet i 12 år.

Fra værkstedet i gårdplan blev klodser-

ne efterhånden båret til malerværkste-

det i forhusets tredje stokværk. 

-Det var en noget anderledes op-

gave. Ikke at slibe, grunde og acryl-

male de mange klodser, men at have 

fri hænder til valg af de 100 farver. 

Vi blev vel nærmeste kunsthånd-

værkere, for i valg af farver og i sam-

mensætningen af dem var vi med til 

at skabe et stykke unika. Der findes 

kun denne ene version af ”Farverigt 

Fællesskab”, fortæller skiltemaler 

René Laurvig Jespersen.

Fællesskabet er farverigt
Som jævnlig gæst i Håndværkerhu-

set har denne artikels forfatter haft 

det privilegium at komme så tæt på 

fællesskabet som overhovedet mu-

ligt: Deltagelse i onsdagens morgen-

kaffe og fællessang. Det er ikke kun, 

når der er fødselsdag for en af de 

20 pensionerede håndværkere, fæl-

lesskabets fest bliver iørefaldende. 

Sange fra det klassiske, danske re-

pertoire kan høres på lang afstand, 

og ind imellem bliver der ringet med 

klokken for at markere tidspunktet 

for gennemskylning af struben in-

den næste værk. Efter en times sam-

vær vender sangerne tilbage til deres 

værksteder.

Fællesskabet er farverigt. Også uden 

kollektiv klods kunst er huset en far-

verig helhed, opbygget af mange en-

keltelementer.

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

Mandag - fredag 6.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 15.00
Søn- og helligdage 9.00 - 15.00
Køb varerne i forretningen eller på STARK.dk

67
58
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RIV NED.
BYG OP.
GENTAG
VI STÅR BAG DEM,
DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

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

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

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

HUSK  
AT MEDDELE ÆNDRINGER 
i medlemsoplysninger til sekretariatet 
på e-mail� Info@smvaalborg�dk
 
Så hjælper du os og dig selv�

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Fra 2008 og frem til, Michael Johansson 

blev udnævnt til direktør for Aalborg 

Tekniske Skole i 2012, var han prorektor 

på Professionshøjskolen University Col-

lege Nordjylland. Her arbejdede han i tre 

år sammen med Søren Samuelsen, der 4. 

august bliver hans efterfølger som direk-

tør for TECHCOLLEGE efter at have været 

udviklingsdirektør for UCN/act2learn.

Der var 300 deltagere til Michael Johans-

sons afskedsreception. Blandt talerne 

var borgmester Thomas Kastrup-Larsen, 

der hyldede den afgående direktør for 

at have vendt modgang til fremdrift for 

skolen og for at har sat sit personlige af-

tryk på vidensbyen Aalborg og hele kom-

munen. Som dagens højdepunkt kunne 

borgmesteren overbringe meddelelsen 

om, at Michael Johansson er udnævnt til 

Ridder af Dannebrog.

 Af Poul Krabbe

Dagens gaveregn mere end antyde-

de Michael Johansson atletiske fritid 

med løb, cykling og sejlads. På et tids-

Michael går - 
- Søren kommer
Den 25. juni holdt TECHCOLLEGE afskedsreception for Michael Johansson, der har været 
skolens direktør siden april 2012. Han blev første gang tilknyttet skolen i 1983, da han 
blev uddannelseschef for videregående uddannelser, var med til etableringen af Aalborg 
Teknisk Gymnasium og leder af den internationale afdeling. I 1999 blev han vicedirektør/
akademidirektør for Aalborg Tekniske Skole/Nordjyllands Erhvervsakademi.

 

Det har været vigtigt for 
os at få en direktør, der har 
indsigt i og forståelse 

for skoleverdenen, så han relativt 
let kan sætte sig ind i og ikke 
mindst være med til at påvirke det 
uddannelsespolitiske område.”

punkt venter drømmen om at sejle 

båden til Middelhavet via de euro-

pæiske floder. Blandt de tillidsposter, 
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Placeringen på listen er udtryk for, at 

Aalborg Kommune på en række af de 23 

målte indikatorer for virksomhedernes 

rammevilkår klarer sig dårligere i 2019 

end i 2018:

◗   Udlicitering af tekniske områder: Nr. 

65 i 2019 (57 i 2018)

◗   Erhvervsaffald tilgængelighed: Nr. 73 

(45)

◗   Udbudspolitik: Nr. 79 (1)

◗   Kontrol af arbejdsklausuler: Nr. 82 (29)

Men der er også parametre, hvor Aalborg 

Kommune har præsteret en fremgang.

 På ”offentligørelse af udbud” ligger Aal-

borg på førstepladsen efter i 2018 at have 

været nr. 47.

Målt på sagsbehandlingstiden er der et 

avancement fra nr. 71 til nr. 35. Den gen-

nemsnitlige sagsbehandlingstid er på 

byggesager faldet fra 43 til 37 dage.

På parametret ”arbejdsgarantier” er Aal-

borg rykket frem fra en placering som nr. 

52 i 2018 til nr. 6 i 2019.

Opgørelsen over erhvervsuddannede har 

givet en fremgang fra nr. 71 til nr. 59. An-

delen af folkeskoleelever, der vælger en 

erhvervsuddannelse er steget fra 18,2 % i 

2018 til 21,4 % i 2019.

Blandt de nordjyske kommuner er Aal-

borg den lavest rangerede. Frederikshavn 

er nr. 83 (75 i 2018), Vesthimmerland nr. 

79 (61) Rebild 78 (fremgang fra nr. 91), 

Mariagerfjord 68 (78), Brønderslev 65 (54), 

Jammerbugt 54 (79) og Hjørring 53 (30).

Højdespringeren Thisted
Thisted Kommune er den store højde-

springer. Ikke blot i Nordjylland, men på 

landsplan. Efter at have været placeret 

som nr. 6 i 2018 er Thisted nu rykket frem 

til nr. 2 på den landsdækkende liste. Med 

en byggesagsbehandling på ”op til 14 da-

ge” topper Thisted listen og er også nr. 1 

vurderet på udbudspolitik. På tilgænge-

ligheden for erhvervsaffald er det blevet 

til en placering som nr. 3.

Billund Kommune er endnu en gang kå-

ret af Dansk Byggeri som landets mest 

erhvervsvenlige. Det var den også i 2014 

og 2017, og i de otte år, Dansk Byggeri har 

udarbejdet analysen, har Billund været i 

Top 10 hver gang. Thisted har fortrængt 

Holstebro Kommune fra andenpladsen til 

tredjepladsen. Blandt højdespringerne er 

Struer, som er rykket fra nr. 24 til nr. 6 og 

Viborg fra nr. 17 til nr. 10.

Blandt storbykommunerne er København, 

den der er avanceret mest. Fra nr. 86 i 

2018 til nr.52 i 2019. Esbjerg er rangeret 

som nr. 37 (43 i 2018). Odense nr. 44 (36). 

Randers 47 (35). Aarhus er gået tilbage fra 

en placering som nr. 42 i 2018 til nr. 74 i 

år.

De 12 kommuner, Dansk Byggeri vurderer 

til at være endnu mindre erhvervsenlige 

end Aalborg er:

Samsø, Hørsholm, Dragør, Hvidovre, 

Tårnby, Ærø, Fanø, Ishøj, Kerteminde, Al-

bertslund, Glostrup og Rødovre, der som 

nr. 98 har overtaget Tårnbys bundplace-

ring i 2018.

Aalborg er nr. 86 på byggeriets liste over 

erhvervs-
venlighed
I juni udkom Dansk Byggeris analyse af ”Kommunernes 
erhvervsvenlighed 2019”. For Aalborg er det med en placering 
som nr. 86 blandt landets 98 kommuner ikke opmuntrende 
læsning, men udtryk for tilbagegang. I 2018 var kommunen i 
den tilsvarende analyse placeret som nr. 82 og i 2017 nr. 77.

Michael Johansson sagde farvel 
og samtidig goddag til sin afløser, 
Sørensen Samuelsen (til venstre)

pensionisten bevarer, er den som 

bestyrelsesformand for den selv-

ejende institution Håndværkerhu-

set.

Michael Johansson gik på pension 

31. juli, men forlader ikke TECH-

COLLEGE endeligt før februar 2020. 

Efter Søren Samuelsens tiltræden 

fortsætter han som konsulent et 

halvt år.

Søren Samuelsen, der er cand.

scient.pol. fra Aalborg Universitet 

1991 og i 2008 Executive MBA i for-

andringsledelse fra Handelshøj-

skolen Aarhus, blev i 1996 ansat på 

Aalborg Tekniske Skole; først som 

konsulent i og senere chef for den 

internationale afdeling. Også i den 

funktion efterfulgte han Michael 

Johansson. Siden blev Søren Samu-

elsen skolens uddannelseschef for 

virksomhedsudvikling, inden han i 

2009 flyttede til UCN som direktør 

for HR og Ledelse.

Om valget af Søren Samuelsen som 

ny direktør siger formanden for 

TECHCOLLEGE’s bestyrelse, Torben 

Nørgaard Christensen:

-Det har været vigtigt for os at få en 

direktør, der har indsigt i og forstå-

else for skoleverdenen, så han re-

lativt let kan sætte sig ind i og ikke 

mindst være med til at påvirke det 

uddannelsespolitiske område. Vi er 

overbeviste om, at vi med Søren Sa-

muelsen har fundet den rette mand 

til at lede TECHCOLLEGE mod end-

nu bedre tider.
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MÅLRETTEDE KURSER
- FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION 
Start her, hvis du vil opdateres med nyeste viden. I Center for Karriere og Ud-
dannelse 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.

www.ahkurser.dk

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

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

ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

SALG OG KOMMUNIKATION
FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING

SPROG OG INTERNATIONALISERING
BLIV BEDRE TIL SPROG OG KULTUR

IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE
FÅ SUCCES MED DIN VIRKSOMHED

LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER

Ordførende: 
Aalborg Smedelaug 
Oldermand  
Søren Rønnov Nielsen

VVS-installatør 
Torben Hansen

Aalborg- og Nørresundby Malerlaug 
Morten Gadegaard

Aalborg Frisørlaug 
Hanne Danielsen

Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
Jens Peter Nielsen

Nibe Erhvervsråd 
Kristen Langkjær

Maskinmesterforeningen 
Jan Blæsbjerg

Sangforeningen 
Henrik Gertsen 

Poul Krabbe

Hals Erhvervsforening 
Carsten Kristensen 

Repræsentantskabsmøder 
afholdes den anden onsdag i marts  
og november måned. 

REPRÆSENTANTANTSKAB

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedke-
rentreprenør, storentreprenør
eller hovedentreprenør

 

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedker-
entreprenør, storentreprenør eller hovedentreprenør

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

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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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�

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

VELKOMMEN TIL 
NYE MEDLEMMER

Skiltefabrikken
Per Nielsen, Aalborg

Møbelsnedkeriet
Als & Grønning, Aalborg

MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY

PROVEN TECHNOLOGYPROVEN TECHNOLOGY www.desmi.com

HØJEFFEKTIVE PUMPER  
& PUMPELØSNINGER
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 vores serviceafdeling på: 
+45 70 23 63 63.

GODT HÅNDVÆRK

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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INDSTILLING  
AF KANDIDATER 
 
Foreningens medlemmer kan indstille  
kandidater til modtagelse af legater�

Se yderlig på hjemmesiden: smvaalborg.dk afsnit legater.

INDSTILLING
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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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vandværksvej 2
9280 Storvorde
Tel: 8844 7799
kontakt@revision-plus.dk
www.revision-plus.dk

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.

Novagraf A/S 
Lyngvej 3  
9000 Aalborg 
www.novagraf.dk
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ
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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.

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

AALBORG FRISØRLAUG 
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 25. oktober: Bestyrelsesmøde
 25. oktober: Torskegilde
 6. december: Julefrokost

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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TID: Onsdag 6. nov. 2019 kl. 19.00
STED: Håndværkerhuset,  

Kattesundet 20, 9000 Aalborg

ANDESPIL
Der spilles om  

20 ænder  
og to andre gevinster.

Venlig hilsen 
BESTYRELSEN

Venlig hilsen 
BESTYRELSEN

MEDLEMSARRANGEMENT

MEDLEMSARRANGEMENT

TID: Lørdag 12. okt. 2019, kl. 13.00- ca. 16.00
STED: Håndværkerhuset,  

Kattesundet 20, 9000 Aalborg

Vi starter med spisning kl. 13.00,  

hvor Henning Barmer causere over dagens menu:

Kl. 13.45 starter orkestret med munter New Orleans Jazz.

Der må fortsat spises og danses.

 Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.

Medlemspris 200,- kr. pr. person. Betales på dagen.

Tilmelding på email: info@smvdanmark.dk  

Senest den 1. oktober. Først til mølle!

Mødesponsor:

SILD & JAZZ
Med sildemester Henning Barmer  

og New Orleans Four +1
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Siden Aalborg Universitetscenter (fra 

1994 Aalborg Universitet, AAU) blev 

åbnet 1. september 1974 har samar-

bejdet med omverdenen været en del 

af universitetets DNA. Samarbejdet 

med virksomheder og organisationer 

har været til gavn for alle parter. Den 

problemorienterede tilgang til ud-

dannelse tilskynder de studerende til 

at samarbejde med eksterne parter 

allerede i studietiden, og over halv-

delen af de studerende, der dimitte-

rer fra AAU har f.eks. været i praktik 

i en ekstern organisation. De er vante 

til at arbejde i teams på tværs af fag-

lighed og til at afrapportere og for-

midle resultater – både til kolleger og 

til virksomhedernes kunder; vante til 

at stille de gode spørgsmål og søge de 

gode svar på både praktiske og teo-

retiske, samfundsrelevante problem-

stillinger. 

De tre muligheder
For de studerende er er virksom-

hedssamarbejdet både en første ad-

gang til arbejdsmarkedet og en del 

af studiet, og for virksomhederne er 

der tre forskellige valgmuligheder 

for at stifte bekendtskab med, hvad 

den akademiske baggrund kan bidra-

ge med ”ude i virkeligheden”:

•  Projektsamarbejde. Løsning af et 

konkret problem. Et samarbejde, der 

normalt strækker sig over tre måne-

der og efter formuleringen af udfor-

dringen indebærer to-tre møder. Ofte 

er det et samarbejde med en gruppe 

af studerende. 60 % af AAU’s dimit-

tender har i studietiden deltaget i 

eksterne projektsamarbejder

•  Praktik. I syvende semester har 51 % 

af universitetets studerende fra de 

70 studieretninger været i tre må-

neders praktik i en virksomhed/or-

ganisation. Der indgås en skriftlig 

aftale, hvor praktikantens opgaver 

er formuleret og godkendt af den 

studerendes vejleder. Opgaven skal 

være studierelevant, eftersom prak-

tikken er en del af den uddannelse, 

som skal føre frem til en eksamen. 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, 

og der skal ikke betales løn

•  Studentermedhjælper. Den sene-

ste opgørelse fra universitetet viser, 

at 1.281 (svarende til 45 %) har haft 

studierelevante job i løbet af uddan-

Der findes også en akademiker,  
der kan matche  
din virksomhed
Ansættelsen af den første akademiker i en lille eller mellemstor virksomhed skaber i 
gennemsnit en 41 % højere værditilvækst over en femårig periode end i en tilsvarende 
virksomhed, der ikke ansatte en akademiker (Epinion analyse 2017). Det er tal, som har 
fået mange virksomhedsledere til at spærre øjnene op, men mange SMV’er føler sig på 
usikker grund, for lige hvad, skal netop de bruge en akademiker til, og hvordan finder de 
den rette til netop deres udfordring?

nelsen. 44 % har haft ”fritidsjob” uden 

studierelevans. Det er den enkelte virk-

somhed, som uden  en indblanding fra 

universitetet aftaler jobbets indhold og 

 Af Poul Krabbe
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Der findes også en akademiker,  
der kan matche  
din virksomhed

timeantallet. Studentermedhjælpe-

ren aflønnes af virksomheden med 

som minimum den gældende mind-

steløn, ca. 120 kr.

Interesserede virksomheder kan frit 

vælge mellem de tre muligheder for 

den måske første kontakt med den 

akademiske verdens relevans. På alle 

tre områder holdes en ”børs”, hvor kon-

takten mellem virksomheden, dens be-

hov og relevante studerende kan etab-

leres.

Den gode feedback
-På projektbørsen møder virksomheder 

op med deres ønsker og formulerede 

forventninger og får en projektgruppe 

”med hjem”. Virksomhederne er sikre 

på at få et match, når de har præsen-

teret deres case. Børserne fungerer 

fortræffeligt, og universitetet får god 

feedback fra virksomhederne. 82 % af 

de virksomheder, der har deltaget i AAU 

Match’s projekt-, praktik- og studiejob-

børs har oplevet stort eller meget stort 

udbytte af samarbejdet. Godt halvdelen 

er i højere grad blevet motiveret tll at an-

sætte en færdiguddannet fra universitet, 

fortæller områdeleder i AAU Match, Ka-

rin Folmer Winther.

Mange virksomheder går efter de ud-

dannelsesprofiler, de kender – og som 

der ofte er rift om på markedet. Ofte ser 

de ingeniører eller dataloger som løs-

ningen på deres aktuelle udfordringer 

og overser den faglige mobilitet, der er 

en løbende proces. Hvad kan f.eks. en 

historiker bidrage med i virksomheden – 

hvis der da ikke lige er tale om udarbej-

delse af et jubilæumsskrift? Jo, histori-

keren er dygtig til at sætte ting i system 

og til at stille de relevante spørgsmål. 

It fylder meget i hverdagen, men det er 

ikke nødvendigvis en softwareingeniør, 

virksomheden har behov for, når udbyt-

tet af teknologien skal forøges. Også i it 

er der bløde værdier, for løsningen er et 

samarbejde mellem mennesker og tek-

nik. Hvilken kompetence skal der til for 

at øge salget via hjemmesiden? Det kan 

være en studerende fra medialogi eller 

oplevelsesdesign, der kender forbrugers 

adfærd på nettet g kan designe en ny og 

mere målrettet løsning.

Det gode match
-Der er mange eksempler på, at friske øj-

ne med en akademisk tilgang skaber løs-

ninger, virksomhederne ikke har haft i 

tankerne, men hvis de er åbne for ny ide-

er, får de et udbytte. Der sker noget, hvis 

de i stedet for udelukkende at have travlt 

med driften stiller sig selv spørgsmålet: 

”Kan vi få ideer til noget, netop vi kan 

sælge os på ved i en periode at tilknytte 

en studerende, som med sin baggrund 

og ved at stille de ny spørgsmål også fin-

der nogle ny svar”, mener Karin Folmer 

Winther.

Det gode match opstår, hvor stude-

rende og virksomhed, der ikke har 

mødtes tidligere, finder hinanden i et 

samarbejde til glæde for begge par-

ter. Begge parter får merværdi og ud-

videt deres horisont. Der er i øvrigt 

mange eksempler på, at samarbejdet 

udvikler sig til en fastere tilknytning; 

at projektsamarbejdet, praktikken el-

ler studenterjobbet bliver en del af 

virksomhedens rekruttering af frem-

tidig arbejdskraft. Partnerne har lært 

hinanden at kende, og virksomheden 

har selv været med til at uddanne en 

fremtidig arbejdskraft.

Sådan skaber du kontakten
På match@aau.dk kan læses mere om 

mulighederne for at tilknytte stude-

rende til virksomheden.

Hvis mulighederne har interesse fin-

des der en direkte vej. Ikke blot til in-

dividuelle svar, men også til etable-

ringen af match. Kontakt direkte AAU 

Match på match@aau.dk eller ring 

9940 8090.

Områdechef i AAU Match, 
Karin Folmer Winther
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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�

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C / 
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855 

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | Tlf. 9633 2211  |  www.amunordjylland.dk

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

Den lige vej til job

Kystens Perle STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000  Aalborg

Traditionel dansk mad 
også som take away

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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Specialiseret viden og hånd på de

praktiske opgaver

 Af Poul Krabbe

Siden 10. oktober 2018 har Sofie Kilt 

Uggerly været ansat som kommunika-

tions- og marketingassistent i Uggerly 

Installation. I juni i år afsluttede hun 

fjerde semester på Aalborg Universi-

tets uddannelse ”Kommunikation og 

Digitale Medier”, og som studenter-

medhjælper omsætter hun nu sin teo-

retiske, akademiske viden til konkrete 

løsninger, Uggerly har behov for. 4. 

september indleder Sofie Kilt Uggerly 

studiets bachelor-del med en forvent-

ning om, at tilknytningen til den store 

el- og VVS virksomhed fortsætter stu-

dietiden ud.

Det var administrationschef Michael 

Seerup, der ”fandt” Sofie Kilt Uggerly. 

Stillingen var slået op, og Sofie blev 

valgt blandt mange ansøgere. Inden da 

var stillingen besat af en anden stude-

rende, der afsluttede sin uddannelse – 

og fik job.

-Vi har behov for en medarbejder, som 

er skarp på de digitale medier, men 

området er ikke omfattende nok til at 

kunne bære en fuldtidsstilling. Derfor 

er en studentermedhjælper med den 

fornødne, specialiserede viden en ideel 

løsning. Der var mange kvalificerede 

ansøgere, og Sofie levede helt op til 

vore kriterier. At hun også har dyrket 

sportsdans på internationalt niveau 

med deltagelse i VM og EM, blev en af-

gørende faktor. Når en sportsudøver 

har høje ambitioner på eliteplan, er det 

udtryk for en målrettethed, som også i 

andre sammenhænge er kvalificeren-

de, fortæller Michael Seerup.

Tæt på inspirationen
Sofie Kilt Uggerly fungerer som kom-

munikations- og marketingassistent 

en-to dage om ugen. Det aftales uge for 

uge i sammenhæng med den aktuelle 

opgavemængde – hos Uggerly og i uni-

versitetsstudiet. Den digitale og kom-

munikative viden anvendes til at holde 

Uggerlys aktuelle tilstedeværelse på 

hjemmesiden og platforme som Face-

book og LinkdIn ajour. Det sker bl.a. 

med Sofie i marken som interviewer 

og fotograf, men sideløbende opstår 

ad hoc opgaver som f.eks. design af de 

ydre kendetegn på firmaets bilpark.

-Sofie tager initiativer og har metoder-

ne til at gøre tingene smartere/lettere. 

I modsætning til at benytte et eksternt 

bureau har vi nu en medarbejder i hu-

set; en, der er tæt på inspirationen og 

firmaets arbejdspladser, og som på 

egen hånd kan udføre det opsøgende 

arbejde. Jeg har ingen forventning om, 

at hun fra begyndelsen kan alt det, 

vi har behov for, men at hun sætter 

sig ind i det under vejs. Det er en stor 

styrke, at vi har en udefra kommende, 

som uden kendskab til vores branche 

tør stille de ”dumme” spørgsmål. Hvis 

man ikke kan argumentere for, hvorfor 

man gør tingene, som man gør, er det 

som regel udtryk for, at man gør dem 

forkert.

Uggerly Installation A/S har over 300 

medarbejdere og en målsætning om, 

at 20 % er elever. Lige nu er der 46 ele-

ver inden for el, VVS, teknisk tegning, 

kontor og it-support. Som administra-

tionschef Michael Seerup siger: ”Hvis 

vi også skal have succes om ti år, er vi 

nødt til at påtage os et ansvar for ud-

dannelse af næste generation: særligt i 

en branche, der mangler arbejdskraft”.

Kombination med perspektiver

Sofie Kilt Uggerly er student fra Aal-

borg Tekniske Gymnasium i 2015 på 

linien ”Idé og Design”. Inden hun i 2017 

indledte studierne på Aalborg Univer-

sitet, var hun fra juni 2016 catering-

medarbejder i Aalborg Lufthavn – og 

arbejder der stadig i weekenden. På 

vej mod kandidaten i Kommunikation 

og Digitale Medier er der i 9. semester 

indlagt tid til en praktikperiode i en 

studierelevant virksomhed. Den del af 

mødet med ”virkeligheden” er hun al-

lerede nået langt i.

-Alle søger studierelevant arbejde. Af 

de 70-80, jeg er på hold med, er det lyk-

kedes for halvdelen at finde et job. Det 

er ikke blot en fordel nu og her – også 

som supplement til SU – men også på 

længer sigt. Efter afsluttet studie er 

der stor efterspørgsel på de gode job, 

og i den jagt er det en fordel at have et 

langvarigt relevant studiejob på CV’et.

-De fleste af de opgaver, jeg løser hos 

Uggerly, har udspring i, at der i en 

funktion sidder mennesker, der mang-

ler et eller andet inden for mit fag-

område. Det giver mange – gode og 

lærerige – kontakter. Eftersom min ud-

dannelse også handler meget om in-

teraktion mellem mennesker, er kon-

takten til mange typer medarbejdere i 

Uggerly en god læring.

At få den mulighed, jeg har i kombina-

tionen af studierne på universitetet og 

jobbet som studentermedhjælper hos 

Uggerly Installation, åbner perspekti-

ver. Når teori skal omsættes til praksis, 

bliver jeg mere bevidst om, hvad jeg 

gør og hvordan, jeg gør det. Det er en 

erfaring, jeg kan bruge i det fortsatte 

studie og i en fremtidig karriere, siger 

Sofie Kilt Uggerly.

Administrationschef 
Michael Seerup 
sammen med Sofie 
Kilt Uggerly
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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 visitkorthjemme side 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 ydel ser på 
www.hv-nord.dk

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

www.smvaalborg.dk

Få 10.000 kr. til 
videreuddannelse
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en 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 arbejds-  
og 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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomheds-
overdragelse” til familie eller andre, kan du 
få nyttige informationer og hjælp ved at 
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

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� 

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale med 
TRYG som giver store rabatter til vore 
erhvervsmedlemmer� 

Kontakt TRYG erhvervsassurandør  
Esben Nedermark, 2220 8174.

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www.smvaalborg.dk

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

Voergaardvej 2 | 9200 Aalborg SV | Tel. 98 18 72 00 

www.beierholm.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk



Afs.: SMV Aalborg
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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ID-NUMMER

47958VI ER PENSION FOR 
SELVSTÆNDIGE

•  En skræddersyet pensionsaftale  
til dig som virksomhedsejer og til  
din ægtefælle eller samlever.

•  Særlige attraktive vilkår,  
der også kan tilbydes  
virksomhedens  
ledende medarbejder(e).

•  Specialuddannede  
PFS-rådgivere i  
hele landet.

Individuel pensionsopsparing

Tab af Erhvervsevne fra 113.400 til 1.500.000 kr.

Kritisk Sygdom fra 150.000 til 450.000 kr.

Gruppeliv fra 300.000 til 1.500.000 kr.

Ægtefællesum på 50.000 eller 100.000 kr.

Udvidet sundhedssikring – også til dine børn

Samlet pakke FRA 1.350 kr. pr. måned efter skat

Kontakt os og slut dig til selvstændige med 
33.000 pensions- og forsikringsordninger samt 

24 mia. kr. i samlet formue.
 

Ring på telefon 33 93 86 00 eller 
besøg os på www.pfs.dk


