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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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// 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

Bankkontonummer  9280  4575  656906
Mobile Pay  21826

BLAD NR. 1 - 2020



”Gamle penge”  
bliver til ny,  
større legater

Samtidig har fondsbestyrelsen – der 

udgøres af SMVaalborgs bestyrelse - 

besluttet at fordoble legatsummen fra 

5.000 til 10.000 kr. på de ti legater, som 

uddeles til dygtige, unge håndvær-

kere ved den traditionsrige legatfest i 

byrådssalen – i år 12. maj. Desuden er 

afsat midler til to ”særlige” legater på 

15.000 kr. hvert.

Samlet set er der således tale om, at 

SMVaalborg budgetterer med at ud-

dele legater for op til 210.000 kr. fire år 

i træk.

Siden 1989 har eksisteret ”Aalborg Ha-

andværkerforenings Fællesfond”. Den 

var en videreførelse af ”Aalborg Haand-

værkerforenings Fond”, som blev stiftet 

i 1982 ”for at rationalisere administra-

tionen af diverse legater, at smidiggøre 

forvaltningen af kapital og uddeling af 

legatportioner og at øge muligheden 

for forøgelse af kapital og renteafkast”.

I en årræke har Aalborg Haandværker-

forening/SMVaalborg ønsket at opnå 

tilladelse til at opløse fællesfonden. 

De 25, navngivne ”værdigt trængende 

medlemmer af Aalborg Haandvær-

kerforening .. og disses enker” er alle 

døde, og fællesfondens fundats har i 

årevis begrænset anden, nutidig an-

vendelse af fondsmidlerne.

På den baggrund søgte fondsbestyrel-

sen i 2019 Civilstyrelsen om tilladelse 

til opløsning af fællesfonden, og den 

tilladelse er nu givet. Betingelserne er, 

at fondens disponible beløb i værdipa-

pirer på 958.000 kr. skal afvikles over 

fire år med start i år, og at pengene ud 

fra en fastlagt afviklingsplan skal an-

vendes på en måde, som lever op til 

den oprindelige fundats’ intentioner.

Afviklingsplanen for de kommende år 

er nu fastlagt og godkendt. Det første 

resultat er beslutningen om de ny ud-

dannelses- og rejselegater og fordoblin-

gen af de 10 ”belønningslegater”.

At nå så langt har krævet en del pa-

pirarbejde, men for fondsbestyrelsen 

har det givet både god mening og gode 

minder at se tilbage på, hvordan fæl-

lesfondens midler er skabt.

I 1890 mødte kobbersmedemester 

Chresten Jensen Hvilsom med et gave-

brev på 1.000 kr.. I 1893 stiftede garver 

J.J. Høygaard et legat på 2.000 kr. og i 

1896 kunstdrejermester Nikolaj Jansen 

et mindelegat på 2.550 kr. Disse tre le-

gater og 37 andre blev i 1982 samlet i 

foreningens fond. De repræsenterede 

med forrentning en samlet kapital på 

476.105 kr., som med yderligere forrent-

ning i 1989 blev overført til Aalborg Ha-

andværkerforenings Fællesfond.

Nu bliver minderne og pengene bragt i 

spil til det, som er SMVaalborgs hjerte-

sag: Tiltrækning og belønning af unge 

mennesker, som vælger en håndvær-

keruddannelse.

Set i en bredere sammenhæng er for-

eningens øgede muligheder for at be-

lønne de unge håndværkere også et 

redskab til yderligere profilering af 

Nordjyllands største erhvervspolitiske 

forening. Som grundlagt i 1848 byg-

ger vi på traditioner, og vor opgave er 

at føre dem videre i en nutid, hvor be-

hovet for uddannede håndværkere er 

større end nogensinde. Jeg er sikker på, 

at kobbersmedemesteren, garveren og 

kunstdrejeren ville have betragtet den 

anvendelse af deres legatmidler som 

ydert veldædig.

Indstilling til legater sker via forenin-

gens hjemmeside www.smvaalborg.dk/

index.php/legater

Som en første markering af, at SMVaalborg i de kommende fire år bliver 
endnu mere synlig som uddeler af legater til lærlinge, har vi indkaldt 
ansøgere til ny uddannelses- og rejselegater. Hvert legat er på op til 20.000 
kr., og der er budgetteret med fire legater hvert år. De første uddeles i år.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg
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       2020 
   11. marts kl. 17.00 

Repræsentantsskabsmøde

   17. marts kl. 17.00 
Medlemsarrangement 
Forsvars- og Garnisionsmuseet

   18. marts kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   22. april kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   22. april kl. 18.00 
Generalforsamling

   6. maj kl. 16.30 
Medlemsarrangement 
Besøg Aalborg Teater

   12. maj kl. 19.00 
Legatuddeling

   27. maj kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   8. juni kl. 17.00 
Borgmestermøde i foreningen

   24. juni kl. 16.30  
Bestyrelsesmøde

 Øvrige medlemsarrangementer 
annonceres senere elektronisk.

AKTIVITETER 
I 2008 etablerede Aalborg Haandværkerforrening et samarbejde med kommunens 

skolevæsen om gæstelærerbesøg i folkeskolen. 25 håndværksmestre inden for mange 

fag stillede sig til rådighed med at fortælle eleverne fra 7. klasse og opefter om hånd-

værkerlivet, uddannelserne og karrieremulighederne. I 2019 er ordningens gennem-

slagskraft for alvor bekræftet: 478 skoleelever har gennem 23 besøg på 20 forskellige 

skoler mødt en uddannet håndværker med særlig indsigt i erhvervsuddannelserne og 

en lærling, der ud fra egne oplevelser har fortalt om mulighederne.

2019 slår alle hidtidige rekorder. Både med hensyn til antal elever og antal medvir-

kende skoler er det næsten en fordobling i forhold til 2018. I perioden 2017-2019 er 

gennemført 47 besøg, og godt 1100 skoleelever har været med.

-Set i bakspejlet blev den første gæstelærerordning med mesterbesøg ikke nogen suc-

ces. Kun få skoler tog imod tilbuddet, og opbakningen fra kommunens skoleforvaltning 

var nølende. Da Aalborg Kommune i 2015 ansatte landets første erhvervsplaymaker, 

Thomas Overgaard, tog ordningen fart. Håndværkerforeningen overlod det til ham at 

have skolekontakten og at indgå aftalerne. Det er der gennemslagskraft i, siger forman-

den for SMVaalborg (tidligere Aalborg Haandværkerforening), Svend Aage Suhr.

-Gæstelærerordningen har fundet det rette leje, og at det nu er en lærling, der fortæl-

ler om sine egne oplevelser, har været med til at bringe fortællingen om erhvervsud-

dannelserne og deres mulighed ned i øjenhøjde, fortæller Thomas Overgaard.

Der findes ikke nogen entydig forklaring på, at 2019 slår alle rekorder. Selvfølgelig har 

det en selvforstærkende effekt, at flere og flere skoler oplever tilbuddet. Samtidig har 

vi sat flere besøgsdatoer ind i kalenderen, så flere skoler kan finde tid til besøget. Og 

så er der altså i øjeblikket i hele samfundet en øget forståelse for erhvervsuddannel-

sernes nødvendighed. Det er ikke mere en selvfølge udelukkende at kigge i retningen 

af gymnasiet.

Der er ingen måling af, hvorvidt gæstelærerordningen i sig selv genererer øget optag 

på den lokale erhvervsskole, TECHCOLLEGE, men skolen har øget tilgang.

-Jeg tror på, at gæstelærerordningen er endnu en brik i udviklingen. Ved besøgene får 

eleverne i hvert tilfælde en viden og en oplevelse, som de ellers ikke ville have fået, 

siger Thomas Overgaard.

For Aalborg Haandværkerforening/SMVaalborg er det Henrik Hedelund, som er tov-

holder. Han er selv håndværkeruddannet og har bl.a. også været uddannelsesleder på 

TECHCOLLEGE, deltager i alle skolebesøgene og sørger for, at klasserne inden besøget 

får det fornødne orienteringsmateriale.

-Gæstelærerbesøget er ikke en grundlæggende erhvervsvejledning, men en mulighed 

for at møde og lade sig inspirere af ”de kloge hænder”. Det kommer der mange givtige 

og livlige møder ud af, siger Henrik Hedelund.

 Af Poul Krabbe

Håndværkets
gæstelærere
har medvind

Henrik Hedelund
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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

ONSDAG 1. APRIL

COSÌ FAN TUTTE
Det Kgl. Teater og Aalborg Symfoniorkester

-  FO R D I  V I  E L S K E R  G O D  U N D E R H O L D N I N G

MEGASUCCESEN ER TILBAGE  - PÅ DANSK!

8.-19. APRIL
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EKSTRA BLADET

23.-24. APRIL

ONSDAG 22. APRIL

THE OLE GLOW SHOW
Med Ole Henriksen

FREDAG 1. MAJ

SMOKIE
The Greatest Hits Tour 2020 
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ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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 Af Poul Krabbe

Ny viden i mødet
med virkeligheden

Om sit overordnede mål siger han: ”Det 

handler om, at få flest mulige elever til 

at tage det rigtige, oplyste valg. At få 

flere til at se andre retninger, end den 

de først har overvejet. Om det er gym-

nasiet, handelsskolen eller en teknisk 

skole er i den forbindelse ikke det afgø-

rende, men lige nu er det håndværkere, 

der især efterspørges. Det er i mødet 

med virkeligheden skoleeleverne opnår 

viden, de ikke havde før”. 

Og Thomas Overgaard uddyber: ”Mødet 

med en ny verden gør det mere interes-

sant at gå i skole. Eleverne kommer ud 

fra det sikre klasselokale, hvor de alle-

rede har deres roller. Når de f.eks. kom-

mer ud i en virksomhed, bliver de nul-

stillet i deres tilgang og løsning af de 

stillede opgaver. Det kan medvirke til, 

at de får øjnene op for fordelene ved en 

erhvervsuddannelse”.

Den seneste, hele årsopgørelse er fra 

2018 og viser, at 226 skoleklasser havde 

besøg af gæstelærere, og når antallet 

af elever på virkomhedsbesøg lægges 

oveni, var det samlede resultat, at 3.882 

af kommunens ca. 5.000 udskolings-

elever hentede inspiration i mødet med 

håndværker- og erhvervsliv. Resultatet 

for 2019 tegner endnu bedre.

Ideen breder sig
Den gældende politiske målsætning er, 

at 25 % af undervisningen skal foregå 

uden for klasselokalet. Det var bl.a. i den 

situation, Aalborg Kommune ønskede at 

etablere en specialiseret funktion, som 

kan tilbyde børnene andet end traditio-

nel undervisning og tilrettelægge ar-

rangementer, som via playmakeren kan 

bookes online.

Den første playmaker (nudansk defi-

nition: ”Person der i et boldspil har en 

central rolle i sit holds angrebsspil”) 

blev ansat 1. januar 2008 for at styrke 

samspillet mellem især idrætsforenin-

ger og skoleverdenen. Efter skolerefor-

men i 2014 fulgte en ”kulturplaymaker”. 

Den funktion blev nedlagt i forbindelse 

med byrådets budgetforhandlinger i 

december 2019. Ideen bag en erhvervs-

playmaker til at skabe samspil mellem 

erhvervsliv, folkeskoler og ungdomsud-

dannelser blev realiseret i 2015, og re-

sultaterne har været så iøjnefaldende, at 

yderligere ti kommuner har taget Aal-

borgs idé op.

Alt kan gøres bedre
Af Aalborgs 53 folkeskoler har de 38 ud-

skolingsklasser; 7.-10. klasser. I perioden 

2017-19 deltog 20 skoler i 47 gæstelærer-

besøg. 11 af skolerne havde blot eet be-

søg i løbet af de tre år, og Seminariesko-

len på Øster Uttrup Vej (med lokaler på 

TECHCOLLEGE) var den eneste, som fik 

besøg i hvert af de tre år.

-Siden erhvervsplaymakerfuktionen blev 

etableret, har der været en jævn vækst 

i gæstelærernes besøg. Ikke mindst ef-

ter, at det er blevet en lærling i stedet for 

en mester, som kommer ud og fortæller 

om livet som ung håndværker og om de 

mange muligheder, en erhvervsuddan-

nelse giver. Men der er ikke noget, der er 

så godt, at det ikke kan gøres bedre. Ikke 

blot eleverne, men også de tilstedevæ-

rende lærere skal have så god en oplevel-

se, at de fortæller den videre. Det er den 

sikreste måde at udbrede muligheden på, 

siger Thomas Overgaard.

En lang række virksomheder har sagt ja 

til at modtage skoleelever. De fortæller 

på hvilket tidspunkt besøget kan finde 

sted, og hvad de kan tilbyde. Og derefter 

tilrettelægger og aftaler Thomas Overga-

ard resten.

-Og det er ikke ”cola-besøg” eleverne skal 

på. Når vi kommer ud på en virksomhed, 

er det på dens præmis. Der skal være en 

troværdig case, eleverne kan beskæftige 

sig med. Noget, eleverne er med til at lø-

se og noget, der kan arbejdes videre med 

hjemme i klasserne. Eleverne møder en 

ny verden og får indsigt i, hvad der skal 

til. Det er en god oplevelse, at følge en 

elev, der f.eks. arbejder med en tømrer-

opgave og lige pludseligt opdager, at den 

kræver matematiske kundskaber hjem-

me fra klasselokalet, fortæller Thomas 

Overgaard.

Siden Aalborg Kommune 1. marts 2015 ansatte Thomas 
Overgard som Danmarks første erhvervsplaymaker, har 
han medvirket til, at næsten 10.000 elever fra folkesko-
lens afgangsklasser har oplevet erhvervslivet tæt på. 
Enten gennem besøg af gæstelærere eller på virksom-
hedsbesøg. 

Danmarks første 
erhvervsplaymaker, 
Thomas Overgaard



Ny viden i mødet
med virkeligheden

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
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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 

– Med 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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 Af Poul Krabbe

Resultatet blev fem guldmedaljer. 

Kun to andre erhvervsskoler opnå-

ede tilsvarende: Mercantec i Viborg og 

Zealand Business College. I 2019 blev 

Techcollege med syv guldmedaljer su-

verænt Danmarks bedste.

De syv, som nu kan kalde sig ”Dan-

marks dygtigste lærling” indenfor sit 

fag, er:

•  Automatiktekniker Jens Skallerup Jensen 

fra Strøm Hansen A/S

•  Industritekniker Sander Hem Münchow 

(Nymann Teknik, Hobro)

•  Kok Elisabeth Madsen,  

Musikkens Spisehus

•  Receptionist Katja Icaca Madsen,  

First Hotel Aalborg

•  Grafisk tekniker Patrick Jul Hansen 

(Kailow A/S, København)

Guldregn
Med 26 kvalificerede deltagere indenfor 17 fag sendte Techcollege sit hidtil største 
konkurrencehold til DM i Skills, som i år blev afviklet i Bella Center, København, med 
45 konkurrencefag og næsten 300 deltagere.

Også teknisk isolatør Nicklas Strand-

berg fra J. Isolering i Gandrup vandt 

guldmedalje. Han er under uddannel-

se hos AMU Syd.

Blandt social- og sundhedsassisten-

terne var Danmarks bedste Cecilie 

Svanekær Holst Christensen (Aalborg 

Kommune) og Mike Kevin Nystrøm 

Olsen (Region Nordjylland) de bedste. 

De kommer begge fra SOSU Nord

De fem guldfugle fra Techcollege. Fra venstre Elisabeth 
Madsen, Katja Icaca Madsen. Patrick Jul Hansen, Jens 
Skallerup Jensen og Sander Hem Münchow.



 Af Poul Krabbe

Fra priviligeret laug
til nutidigt netværk

Da Kong Frederik VII i 1857 underskrev 

den ny lov om næringsfrihed, forsvandt 

mestrenes privilegier. Det skete på trods 

af omfattende protester. Aalborg Haand-

værkerforening blev således i 1848 stiftet i 

protest mod lovforberedelsen, og Aalborg 

Smedelaug var blandt repræsentanterne 

for de 15.000 mestre, der sendte en pro-

testadresse til kongen. Men lige lidt hjalp 

det. Laugenes tid var forbi, og i en urolig 

tid med økonomisk smalhans var den hår-

de konkurrence om opgaverne med til at 

bringe mange mestre til tiggerstaven. De 

tilbageværende laug bevarede nogle af de-

res traditioner som selskabelige forenin-

ger, men i smedelauget levede også den 

faglige stolthed videre. I januar 1883 mar-

cherede laugets medlemmer gennem 

byen med den ny fane og musik i spid-

sen på vej til årets laugssamling.

I dag, 338 år efter, at Aalborg Smede-

laug blev gendannet i 1682 tæller det 

45 medlemmer. Ved 250 års jubilæet i 

1932 var der 30 og 50 år senere 35. Det 

aktuelle medlemstal dækker områ-

det fra Hjørring i nord til Aars i syd, og 

medlemsvirksomhederne er ikke læn-

ger udelukkende traditionelle smedier. 

Maskinfabrikker og virksomheder, der 

foretager f.eks. overfladebehandling og 

forarbejdning af plast er blevet en del 

af smedelauget. Medlemsskabet fordrer 

heller ikke længer et medlemskab ad 

Dansk Industri.

Det kollegiale netværk
-Den traditionelle, lille smedevirksom-

hed eksisterer snart ikke mere. Virk-

somhederne bliver større og større og 

mere og mere specialiserede. Det er på 

mange måder en ny tid for det gamle 

smedelaug, siger Søren  Rønnov Niel-

sen Han er på tredje år laugets older-

mand, efter at han afløste Svend Erik 

Christensen, der bar oldermandskæ-

den i 17 år.

Hvis Søren Rønnov Nielsen skal sætte 

et enkelt ord på Aalborg Smedelaugs 

nutidige funktion og berettigelse er det 

NETVÆRK.

-Inden for lauget hjælper vi hinanden. 

Hvis der i en opgave indgår elementer, 

man som odremodtager ikke selv har 

udstyr eller kompetencer til, ved man, 

hvem man kan spørge. På den måde er 

lauget helt uden om bestyrelsen også et 

netværk af underleverandører. Vi er for 

det meste mere kolleger end konkur-

renter. Når man kender hinanden gen-

nem lauget, stoler man også på hinan-

den, og viljen og evnen til at hjælpe en 

kollega er overordnet set også med til 

at fastholde opgaver i Nordjylland.
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I 1681 havde Aalborg provinsens højeste antal af laug: 22. Aalborg Smedelaug var et af dem og 
havde en historie, der rakte tilbage til 1400-tallet. Lauget var i 1558 et af byens fire laug med eget 
laugshus. Mestrenes magt bag de kongelige privilegier indebar bl.a. eneretten i købstæderne på 
udførelsen – og prisfastsættelsen – af smedeopgaver, og lauget bestemte selv tilgangen til faget 
og uddannelsen af ny svende - og dermed optagelsen af ny medlemmer i den for forretningen så 
livsvigtige kreds af mestre. 

Smedelaugets oldermand, Søren Rønnov 
Nielsen med oldermandskæde, skafferstok og 
velkomstpokalen, der i dagens anledning er 
hentet frem fra bankboksen



Med den spredning, der er på med-

lemsvirksomhedernes kompetencer 

oplever lauget, at det er svært at samle 

tilslutning til arrangementer med fag-

lige emner. Men det kan lade sig gøre. 

Arbejdsmiljø og leasing af firmabiler 

har vist sig at være emner af fælles in-

teresser, og i 2019 var der god tilslut-

ning til en Italiens-rejse med besøg på 

både et stort stålværk og et rørværk.

Traditionen holdes – også kulinarisk 

- i hævd året igennem. Faste arran-

gementer er nytårstaffel med kegle-

spil og gule ærter, laugssamling (20. 

marts) med torskespisning, ålegilde 

i september og Mortens Aften med 

and. Til sommer er der arrangeret 

besøg hos Aarhus Smedelaug med 

laugsstuen i Den gamle By som et af 

punkterne.

Oldermandens smedejernskæde
Hvor mange laug har oldermands-

kæder, der repræsenterer en væsent-

lig værdi i guld og sølv, er den kæde, 

som Søren Rønnov Nielsen bærer 

ved officielle arrangementer smedet 

i jern. For 20 år siden af en vestjysk 

mester Laugets kendteste medlem i 

nyere tid er er kunstsmedemesteren 

Jul. Krøijer, der havde sit værksted i 

Grotums Gård over for Budolfi kirke i 

Algade. Krøijer udførte mange opga-

ver på nordjyske slotte, herregårde og 

i kirker, og i dag kan en af hans store 

smedede lysekroner ses i Aalborg 

Kloster.

Jul. Krøijer var oldermand i Aalborg 

Smedelaug 1909-19 og blev udnævnt 

til æresmedlem. Han var også i be-

styrelsen for Aalborg Haandværker-

forening fra 1914 og næstformand 

1928-42. Også her blev han æresmed-

lem.

Aalborg Smedelaug er fortsat en del 

af håndværkerforeningen (nu SM-

Vaalborg). Oldermand Søren Rønnov 

Nielsen, der er uddannet automeka-

niker og indehaver af  Industribejds-

ning Nord med ti ansatte, er formand 

for repræsentantskabet.
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Der indvarsles hermed til  
generalforsamling
Onsdag 22. april 2020 kl. 18.00
 
i foreningens lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20. 

Generalforsamlingen starter med et indlæg af 
Direktør Flemming Larsen, Garnisons- og Forsvarsmuseet

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2.  Beretning af formanden om foreningens virksomhed  
i regnskabsåret

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5.  Valg af bestyrelse: På valg:  
Gert Spender Andersen 
Peter Berg Mortensen 
Allan Østergaard 
Ole Mattesen Christensen 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen

7. Valg af repræsentantskab

8.  Valg af suppleant til repræsentantskabet

9.   Meddelelse om indstilling af personskifte  
blandt delegerede repræsentanter

10. Valg af 2 ”kritiske revisorer”

11. Eventuelt. 

 Overrækkelse af rejselegater

Medlemmer, som også ønsker at deltage i den lette fortæring efter generealfor-
sammlinge, bedes af hensyn til serveringen meddele det til vort sekretariat senest 
søndag den 12. april  på mail info@smvaalborg.dk

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr Mødesponsor:

GENERALFORSAMLING
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 Af Poul Krabbe

Malerlaugets fest
og fremgang

Med tilladelse fra bladet ”Danske Ma-

lermestre” bringer vi journalist Annika 

Ipsens referat af Morten Gadegaards 

indlæg.

-Det er ingen hemmelighed, at det er 

svært at skabe liv og nærhed – og i det 

hele taget at skaffe medlemmer.  For 

fire-fem år siden var vi helt i minus, og 

der var ingen kunder i butikken. Derfor 

var der et snu bestyrelsesmedlem, der 

foreslog, at vi skulle have fri bar til stif-

telsesfesten, fortæller Morten Gadega-

ard, der ringede rundt til medlemmerne 

i lauget, som består af 76-77 aktive og 

en række seniorer.

Det tog tre dage og aftener at ringe 

rundt til medlemmerne: Hallo, jeg 

sidder i bestyrelsen for Aalborg & 

Nørresundby Malerlaug – kunne I 

tænke jer at komme med til stif-

telsesfesten? Hvordan går det hos 

jer? Året inden var vi 70 til stiftel-

sesfesten, som jo er med ledsager 

– og det år blev vi 110. Vi gjorde 

også meget ud af at fortælle om 

den frie bar, fortæller Morten Ga-

degaard grinende.

Succes med det sociale
Sidenhen er der kommet en ny besty-

relse, som aktivt arbejder for at skabe 

liv og nærvær for malermestrene i om-

rådet.

-Vi har en virkelig god bestyrelse, som 

alle knokler for at få folk til at komme til 

vores arrangementer. Vi har givet hin-

anden håndslag på, at nu skal vi fremad. 

Vi må dog indrømme, at vi har succes 

med de sociale ting, hvor driftskontoen 

indimellem er lidt rød, mens det ser me-

re sort ud for de faglige arrangementer, 

fortæller Morten Gadegaard.

Arrangementer som rom-, vin- og øls-

magning er populære. Og teaterbilletter i 

laugets regi bliver nu også revet væk.

Vi har fået vendt skuden, og jeg skriver 

mindst en gang om måneden til vore 

medlemmer om, hvad der sker. Det kan 

for eksempel være, at jeg har været her 

til oldermandsmøde – og vi har også vo-

res lukkede facebookgruppe, hvor vi ef-

terlyser en sprøjte eller lignende, påpeger 

Morten Gadegaard.

Aalborg & Nørresundby Malerlaug får 

hvert år seks-otte nye medlemmer – og 

det er sværest at få enemestre ind.

Facebook-godkendelser
Mødets anden oplægsholder var older-

mand Henrik Aaskov Eriksen fra Svend-

borg Malerlaug, der også har en lukket 

facebookgruppe. Gruppen har to admini-

stratorer, der godkender både medlem-

merne og de budskaber, der kommer ud 

i æteren.

Også andre laug bød ind på oldermands-

mødet med ideer. F.eks. at mikse faglige 

og sociale arrangementer – og især at få 

sendt en reminder ud til unge mennesker 

to timer før et arrangement.

Da Danske Malermestre i oktober 2019 holdt sit oldermandsmøde i Faaborg, handlede et 
af temaerne om, hvad der skal til for at få gang i/holde liv i foreningens 32 lokale laug. 
Den ene af de to indledere var oldermand Morten Gadegaard fra Aalborg & Nørresundby 
Malerlaug, som efter en nedtur i medlemstallet nu kan glæde sig over seks-otte ny med-
lemmer hvert år.

Malerlaugets oldermand,  
Morten Gadegaard



Malerlaugets fest
og fremgang

Facts om UCN
•  Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) blev etableret i 2008 med pædagogiske og sundhedsfaglige ud-

dannelser. 1. januar 2009 blev den lagt sammen med Nordjyllands Erhvervsakademi, der i 2003 var etableret i samarbejde 

mellem Aalborg tekniske Skole og Aalborg Handelsskole. Med Michael Johansson som direktør havde erhvervsakademiet 

ved sammenlægningen med UCN 15 uddannelser og 1.600 studerende.

•  UCN har i dag 26 grunduddannelser og 10 overbygningsudddannelser inden for business, sundhed, pædagogik og teknologi 

foruden videre- og efteruddannelser på diplom- og akademiniveau.

•  UCN har 10.000 studerende, og årligt benytter ca. 8.000 tilbuddene om efter- og videreuddannelseskurser.

•  UCN har campusser fire steder i Aalborg (Hobrovej, Mylius Erichsens Vej, Selma Lagerløfsvej og Sofiendalsvej) samt i Hjør-

ring og Thisted.

•  Rektor siden 2015: Lene Augusta Jørgensen.

•  70-80 % af de studerende kommer fra Region Nordjylland, og 80-90 % bliver i regionen efter afsluttet uddannelse.

•  Ledigheden blandt UCN’s dimittender er 13-14 %.

Med EUD som baggrund
En opsummering af adgangsgrundlaget for samtlige UCN’s studerende viser, at 67,5 % har en gymnasial eksamen  

som baggrund.16,9 % kommer ind med en erhvervsuddannelse, mens 8,4 % har en godkendt udenlandsk eksamen.

På de tekniske/merkantile uddannelser er det også den gymnasiale baggrund, der med 49,6 % er den dominerende.  

31 % af de studerende har baggrund i en erhvervsuddannelse, mens 15,9 % har en godkendt udenlandsk eksamen.

På uddannelserne til installatører (VVS og el) findes den største procentdel af de studerende med EUD baggrund: 81,8.

• 49 % af bygningskonstruktørerne har en erhvervsuddannelse

• Produktionsteknolog 35 %

• Energiteknolog 34,4 %

• Automationsteknolog 27,8 %

• Datamatiker 5,3 %

På nogle af UCN’s øvrige, store uddannelsesområder er en erhvervsskolebaggrund en sjældenhed:  

Sygeplejersker og pædagoger 2,4 %, og lærere  0,3 %.

Mød din 
praktikant
UCN holder matchmaking 18. marts 

inden for teknologiuddannelserne. Her 

kan du ansigt til ansigt møde potentielle 

praktikanter til din virksomhed. 

Information og tilmelding til Kirsten 

Sekkelund Thorndahl Thomsen  

(kst@ucn.dk, telefon 7269 1512).

Vil du vide mere om  
praktik og praktikanter?
https://www.ucn.dk/samarbejde/ 

for-virksomheder/f%C3%A5-en-praktikant

13



14

   Den gennemsnitlige ledighed blandt 
UCNs dimittender er på tværs af alle 
uddannelserne 13-14 %, hvor den  inden 
for universitetsuddannelserne flere 
steder er over 20 %.

Med over 9.000 studerende, 
8.000 årligt på efter- og 
videreuddannelser, 900 
ansatte og 36 uddannelser 
fordelt på seks campusser 
er Professionshøjskolen 
University College 
Nordjylland (UCN) i omfang 
kun overgået af Aalborg 
Universitet.

 Af Poul Krabbe

Uddannelse i virkeligheden

 ”Uddannelse i virkeligheden” er den 

”hat”, UCN markedsfører sig under, og 

det overordnede mål er at medvirke til 

udvikling af hele Nordjylland. Både i den 

offentlige sektor med pædagogiske og 

sundhedsfaglige uddannelser og i den 

private med 22 tekniske/merkantile er-

hvervsakademi og - professionsbache-

loruddannelser som f.eks. automations-

teknologer, bygningskonstruktører og 

finansøkonomer.

-Det er kendetegnende, at alle studerende 

fra UCN kommer ud herfra med et prak-

tisk element i bagagen og en forståelse 

for det færdighedsprægede. De er uddan-

net til at reflektere over, hvordan teori 

og praksis kombineres og har fået en for-

ståelse for, hvordan faglighed kan skabe 

værdi i den organisation, de arbejder i. I 

samarbejde med erhvervslivet skaber vi 

vore uddannelser ud fra arbejdsmarke-

dets reelle behov. Vore uddannelser er 

ikke blot i men også til virkeligheden, si-

ger Lene Augusta Jørgensen, der har væ-

ret rektor siden 2015.

Den gennemsnitlige ledighed blandt 

UCNs dimittender er på tværs af alle ud-

dannelserne 13-14 %, hvor den  inden for 

universitetsuddannelserne flere steder er 

over 20 %.

                 Rektor Lene Augusta Jørgensen.



Uddannelse i virkeligheden
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Hovedindgang 
Campus 
Sofiendalsvej

En betydelig del af de studerende på 

UCNs tekniske uddannelser har bag-

grund som faglærte fra erhvervssko-

lerne.

-Vi vil med vore uddannelser løfte 

faglærte til et højere vidensniveau og 

være med til at vise, at en håndvær-

keruddannelse ikke nødvendigvis er 

endestationen. Der kan altid bygges 

ovenpå, så en håndværker bliver seri-

øst kvalificeret til f.eks. at udvikle pro-

duktionen, analysere, lede projekter 

eller implementere it og digitalisering.

Tænk UCN
Det er 11 år, siden erhvervsakademiet 

på Sofiendalsvej blev en del af Pro-

fessionshøjskolen University College 

Nordjylland. Alligevel er der mange 

– især blandt de små og mellemstore 

virksomheder – der ikke kender og 

udnytter de kompetencer, som findes 

i spændet mellem en faglært og en 

medarbejder med en kortere videregå-

ende uddannelse på 2-2½ år.

-Ligesom det er en udfordring at få de 

unge til at vælge en erhvervsuddan-

nelse og derefter en erhvervsakade-

miuddannelse, er det en udfordring 

at få erhvervslivet til at se og udnytte 

forskellen. Mange tænker stadig ”inge-

niør”, men det er ikke altid, en civilin-

geniør er det rette valg, og teknikum- 

og akademiingeniører er en saga blott. 

Det er her, UCN kommer ind med spe-

cialiserede uddannelser inden for in-

dustri, produktion, byggeri, energi og 

miljø – uddannelser der er attraktive 

fir virksomheder i alle størrelser.

Mange mindre virksomheder er baseret 

på ledelseskvalifikationer, der er præget 

af håndværker-baggrunden. De tænker 

ikke UCN som det første valg, for må-

ske ved de ikke, hvad de kan få. Det er 

et gab, begge parter skal være med til 

at lukke. Vores erfaring er, at de virk-

somheder, UCN har indgået samarbejde 

med, er meget tilfredse, fordi vi netop 

uddanner til virkeligheden, siger rektor 

Lene Augusta Jørgensen.

Se ud over egen næsetip
-Generationsskifte og digitalisering er 

to af de udfordringer, de små og mel-

lemstore virksomheder har, og hvis 

”mester” er lidt oppe i årene, har han 

måske ikke forståelse for, at dagens 

unge har deres egne forventninger 

til arbejdspladsen. De vil f.eks. gerne 

være i en større by og dele deres dag 

med unge, som ligner dem selv mest 

muligt. De forventninger kan være 

svære at forholde sig til i en mindre 

virksomhed, som ikke netop ligger i 

Aalborg.

Inden for de næste ti år falder antal-

let af 17-årige med 10 %. Det skal virk-

somhederne forholde sig realistisk 

til i deres rekruttering. De kan blive 

nødt til at tænke bredere, når de vil 

tiltrække ny medarbejdere – også med 

hensyn til kompetencebaggrunden. 

På UCN ser vi det som en opgave at få 

både de unge og virksomhederne til 

at se ud over egen næsetip. Der er jo 

også spændende virksomheder i Frø-

strup og Sindal, og de fleste af UCN 

dimittenderne vil gerne blive i Nord-

jylland. 70-80 % af vore studerende 

kommer fra Region Nordjylland, og af 

det samlede antal bliver 80-90 % her 

efter uddannelsen, fortæller UCNs 

rektor.

Praktik med formål
I samtlige UCNs tekniske og merkanti-

le uddannelser indgår et praktikophold 

”ude i virkeligheden”. Det ligger som 

regel på det tidspunkt, hvor de stude-

rende skal udarbejde deres hovedopga-

ve. Det medfører af opgaven ofte tager 

udgangspunkt i praktikvirksomhedens 

udfordringer, så den praktiske del får 

indflydelse. Den måde at samarbejde på 

fører jævnligt til rekruttering.

I det afsluttende semester 2019 valgte 

80 studerende at tage praktik i deres 

”egen” virksomhed ud fra drømmen om 

en iværksætterkarriere. Til dem har UCN 

iværksætterforløbet ”Next Step”.

Med en afsluttet erhvervsakademiuddan-

nelse vælger en del af de studerende at 

fortsætte med en overbygning i form af 

en uddannelse som professionsbachelor 

inden for f.eks. digital konceptudvikling, 

energimanagement, it-sikkerhed eller in-

ternational handel og markedsføring.

-De studerende kan på UCN sammensæt-

te det uddannelsesforløb, som passer til 

netop dem., og de kan ofte bygge ovenpå 

senere i karrieren med efter- og videre-

uddannelser. Det vigtige er, at de vælger 

ud fra interesser, men de skal også være 

bevidste om, at valget ikke låser dem til 

et bestemt job eller en bestemt branche 

resten af livet. Mange uddanner sig gen-

nem hele af livet. Af personlige ambitioner 

eller for at være ajour med udviklingen 

det sted, de er ansat. Sådan er den virke-

lighed, UCN uddanner i, siger rektor Lena 

Augusta Jørgensen, UCN.
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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 

Journalist 
Poul Krabbe

Hals Erhvervsforening 
Carsten Kristensen 

Repræsentantskabsmøder 
afholdes den anden onsdag i marts  
og november måned. 

REPRÆSENTANTANTSKAB
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Sted: 
Skydebanevej 22,  
9000 Aalborg  

Betaling: 
Medlemspris 50,- kr.  
pr. person.  
Betales på dagen !

Tilmelding på email:  
info@smvaalborg.dk  
Senest den 1. marts 2020,  
på email info@smvaalborg.dk

Arrangementets er planlagt 
med hensyntagen til 75 året 
efter befrielsen.

Mødesponsor:

MEDLEMSARRANGEMENT

Tirsdag den 17. marts 2020, kl. 17.00 

Besøg og rundvisning på 

Forsvars- og  
Garnisions- 
museet

Direktør oberst Flemming Larsen 
starter med et kort foredrag, 
herefter rundvisning.
Efterfølgende serveres sandwich og drikkelse 
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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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

1717

Onsdag den 6. maj 2020, kl. 16.30 

Sted: 
Aalborg Teater, Jernbanegade 9-11, 9000 Aalborg 

Medlemspris 200,- kr. pr. person. Normalpris 500,- kr.

Tilmelding på email:  
info@smvaalborg.dk  
Senest den 1. april 2020 af hensyn til reservationerne.

Betaling: 
Bedes foretaget på samme tidspunkt til foreningens konto
9280 4575 656906 eller mobile pay 21826.

Mødesponsor:

MEDLEMSARRANGEMENT

Rundvisning, spisning i Teater-
cafeen og forestillingen
Teaterkoncerten: 

Drømte mig 
en drøm
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Det er en gammel sandhed, at enig-

hed gør stærk. I Nibe levede de op 

til den, da Nibe Udviklingsråd blev 

etableret i 1996 som et fælles tale-

rør for Nibe Erhvervsråd, Nibe Han-

delsforening og Nibe Turistforening. 

Den fælles stemme kom til orde, 

da Nibe Kommune – sammen med 

Hals og Sejlflod – i 2007 blev en del 

af den ny Aalborg storkommune. Set 

på afstand blev udviklingsrådet et 

aktivt værn mod frygten for, at Ni-

bes udvikling blev trynet af den ny 

storebror. Med udgangspunkt i lokal 

enighed og opbakning blev den fæl-

les stemme et middel til indflydelse 

og fortsat ekspansion i både industri, 

handels, kultur-- og fritidsliv. Der-

for er den gamle sildekøbstad med 

de godt 5.000 indbyggere fortsat et af 

de mest dynamiske af Aalborg Kom-

munes 11 lokalområder uden for Aal-

borg.

-Som lokalområde i den ny storkom-

mune var – og er – det vigtigt, at vi 

kan opnå enighed om, hvad det er, 

vi gerne vil opnå. Derfor har vi skabt 

det fælles, lokale talerør. Nibe er ble-

vet en velintegreret del af storkom-

munen. Vi bliver hørt, og vi har ikke 

meget at beklage os over, siger Gert 

Kristensen, som siden 2003 har været 

formand for Nibe Erhvervsråd.

Egen erhvervschef fra 1986
Allerede i begyndelsen af 1970’erne 

blev der i erhvervsrådet drøftet ansæt-

telse af en erhvervschef for Nibe Kom-

mune, men tanken blev i 1975 ”par-

keret” med den begrundelse, at Nibe 

Kommune var for lille til at kunne op-

retholde en sådan stilling. Men alle-

rede året efter blev der sammen med 

Nørager, Støvring og Skørping kom-

muner etableret en prøveordning med 

ansættelse af en fælles erhvervskon-

sulent. 1. august 1977 blev ansat en er-

hvervs- og turistchef fælles for Nibe 

og Løgstør kommuner, og 1. november 

1986 fik Nibe for første gang ”sin egen” 

erhvervschef, samtidig med at der blev 

etableret et erhvervskontor i Tinghu-

set, som tidligere rummede byens po-

litistation. 

Nibe med den  
fælles stemme
Da den traditionsrige sildekøbstad 
blev en del af den ny storkommune 
Aalborg, var Nibe klædt på til at 
møde de ny udfordringer. Det stærke, 
lokale samarbejde var allerede 
etableret, og Nibe Erhvervspark blev 
et omdrejningspunkt for den fortsatte 
lokale udvikling. 

I 1994 blev etableret en ordning, hvor Nibe 

Kommune kunne trække på Aalborg Kom-

munes ansatte erhvervskonsulenter, og 

to år senere overtog Nibe Udviklingsråd 

ansvaret for erhvervscheffunktionen. I 

2005 blev Finn Lange ansat som erhvervs-

konsulent med reference direkte til Nibe 

Kommune, og efter kommunesammen-

lægningen pr. 1. januar 2007 blev Nibe 

området serviceret af Aalborg Kommunes 

Erhvervsafdeling. Stadig med Finn Lan-

ge som den lokalt tilknyttede – også som 

sekretær for erhvervsrådets bestyrelse. 

Denne ordning fungerer fortsat med lejlig-

hedsvis assistance fra Business Aalborg.

-Nibes erhvervsliv var godt forberedt på 

kommunesammenlægningen, og udvik-

lingsrådet og erhvervsrådet ønskede at 

være seriøse og aktive medspillere. Etab-

leringen af Nibe Erhvervspark i 2008 blev 

et eksempel på, hvad vi kan og vil, når vi 

løfter i flok. Vi ville sætte noget i gang til 

gavn for iværksættere, og med kun 20 km 

til Aalborg og altid ledige parkeringsplad-

 Af Poul Krabbe

Formanden for Nibe Erhvervsråd,  
Gert Kristensen, foran Nibe Erhvervspark, 
der blev etableret i 2008.
(Foto: Nibe Avis)



ser blev erhvervsparken også attraktiv 

for andre end nibenitterne, fortæller 

Gert Kristensen.

Den positive spiral
Nibe Erhvervspark er blevet et omdrej-

ningspunkt i Nibe, for som Gert Kri-

stensen siger: ”Der er liv i området, og 

når der er det, har folk også lyst til at bo 

i Nibe. Det er en positiv spiral, for når 

vi kan tiltrække mange ny mennesker, 

smitter det også af på erhvervslivet, 

handelslivet og udbuddet af fritidsakti-

viteter.

Nibe Erhvervsråds medlemstal har de 

seneste seks-syv år ligget stabilt om-

kring 100 virksomheder. Vi har valgt at 

fokusere på at være gode til at fungere 

inden for de arbejdsområder, vi påta-

ger os, og et af dem er at medvirke til at 

skabe ny netværk, der også rækker ud 

over bygrænsen. Nibe er en del af no-

get større, og jeg kan fint leve med, at 

det provenu, aktiviteterne i Nibe skaber, 

kommer hele storkommunen til gavn.

-Vi bliver husket
Gert Kristensen har repræsenteret Ni-

be i Aalborg Erhvervsråd. I dag er det 

byrådsmedlem Carsten Kristensen fra 

Hals, der varetager interesserne for Ni-

be og de ti øvrige større lokalsamfund i 

erhvervsrådet.

-Det har vi det fint med, for det vigtig-

ste er, at lokalområderne og deres in-

teresser bliver husket i den store kom-

mune. At vi samtidig ser Nibe som den 

største og vigtigste partner i det samar-

bejde, behøver vi ikke at lægge skjul på. 

I Nibe Erhvervsråds netværksdannelse 

indgår også SMVaalborg, hvor Nibe har 

Kristen Langkjær som medlem af re-

præsentantskabet. Rådet er også med-

lem af Erhverv Norddanmark.

-Det betyder noget for os og for Nibes 

virksomheder, at vi også at har et godt 

netværk inde i Aalborg. Vi vil ikke isole-

res, og vi vil gerne samarbejde med an-

dre om at skabe udvikling. Hvis vi ikke i 

erhvervsrådet er i stand til at skabe nyt-

teværdi for virksomhederne, fortjener 

vi som forening heller ingen medlem-

mer, mener Gert Kristensen.
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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

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

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 
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet 
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer 
adgang til Beierholms ydelser.

Beierholm hjælper mindre og mellemstore 
virksomheder med at høste de digitale 
fordele og skabe tid til vækst.

BEIERHOLM FOKUS er en 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
- Sikker deling og opbevaring af dokumenter
- 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

Bedre rådgivning
Prisgaranti
Fri telefonsupport

Se mere på 
www.revision-plus.dk
Tlf.: 88 44 77 99
kontakt@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

www.varelotteriet.dk
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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
 21. april: Bestyrelsesmøde
 21. april: Generalforsamling
 21. - 23. august: Studietur
 23. oktober : Torskegilde

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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Nibe Erhvervsråd blev stiftet 2. oktober 1958 og fik tilslutning fra 25 foreninger, insti-

tutioner og virksomheder i Nibe Kommune. Rådets første formand var bankdirektør 

Vilhelm Andersen, og kommunen var i repræsentantskabet – og forretningsudvalget – 

repræsenteret af borgmester Holger Søndergaard. Den politiske repræsentation i rådet 

varetages i dag af rådmand Hans Henrik Henriksen – bosat i Nibe.

Siden 2003 har Gert Kristensen været formand for Nibe Erhvervsråd. Han er indehaver 

af GK Energi, der opstiller og driver vindmølleparker. Virksomheden modtog i 2004 Bør-

sens Gazelle-pris og i 2017 Nibe Erhvervsråds initiativpris.

Nibe Erhvervsråd drives uden offentlig støtte. Ud over kontingent fra de 100 medlem-

mer kommer rådets indtægter især fra udlejning af kontorlejemål i ejendommen Torvet 

4, som rådet købte i 1987 og indrettede til teknologi- og iværksætterhus samt erhvervs-

kontor. Rådet har ingen ansatte, men drives af frivillige.

Siden 1996 har Nibe Erhvervsråd sammen med Nibe Handelsforening, Nibe Turistfor-

ening, Nibe Samråd og to repræsentanter for Aalborg byråd været en del af Udviklings-

rådet for Nibe Kommune. Rådets formål er at tale med fælles stemme i alle spørgsmål, 

der berører Nibes udvikling.

På initiativ af Nibe Erhvervsråd blev Nibe Invest stiftet i 1999. Målet er at medvirke til 

etablering af lokaler til virksomheder, som ønsker at etablere sig i den tidligere Nibe 

Kommune. Selskabet Nibe Invest ejer 51 % af Nibe Erhvervspark, der blev etableret i 

2008 gennem opkøbet af de bygninger, som frem til 2006 rummede Digianswer A/S (op-

købt af Motorola og efterfølgende flyttet ud af byen. Nibe Erhvervsråd ejer 30 % af Nibe 

Invest. I dag rummer Nibe Erhvervspark, der ligger ud til Ny Nibevej ved byens østlige 

indkørsel 30 virksomheder.

Den gamle købstad
Nibe havde i 2019 5.373 indbyggere. Byens ca. 100 virksomheder beskæftiger ca. 1.000 

mennesker. Fra 1727 og frem til kommunalreformen i 1970 var Nibe en købstad. Byen 

opstod allerede i 1300-tallet som et fiskerleje og voksede kraftigt i 1500-tallet i takt med 

sildefangsten i Limfjorden. Det er ikke tilfældigt, at Nibe Byvåben fortsat rummer tre 

sild.

Med 1.600 indbyggere var Nibe i 1672 den 16. største by i Danmark – nr. otte i Jylland. 

Frem til banens nedlæggelse i 1969 var Nibe den største station på Hvalpsundbanen.

På landsplan er Nibe i dag kendt for den årlige musikfestival, som er den største i Nord-

jylland og blandt de seks største på landsplan.

 Af Poul Krabbe

Det fælles initiativ

Nibe Erhvervsråd ejer og udlejer bygningen på Torvet i Nibe
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Alle taler om socialt ansvar –  
vores kunder gør noget ved det! 

Ved at købe forskellige services hos 
Huset Venture Nordjylland kan du 
bidrage til at skabe job på særlige vilkår.

Vi har siden 2007 udført en lang række 
arbejdsopgaver på almindelige markeds- og
konkurrencevilkår inden for mange forskel-
lige områder� Vi kan hjælpe dig med fx  
regnskab og bogholderi, administration, 
detail, lager, rengøring, kantine, affalds-
håndtering, ejendomsservice, markeds-
føring og kommunikation�
Vi står også bag SMV Aalborgs nye hjem-
meside – og giver gerne dig et godt tilbud 
på din nye hjemmeside!
Huset Venture Nordjylland er  
en privat, Registreret Social- 
økonomisk Virksomhed� 
Se meget mere 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
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/sTlf.: 4046 7944
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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

Nærværende rådgivning 
        om digitalisering  
    af økonomifunktionen

Voergårdvej 2 | 9200 Aalborg SV 
Tel. 98 18 72 00 | beierholm.dk

Spørg ikke, om du har råd til digitalisering
Spørg hellere, om du har råd til at lade være. 
Økonomifunktionen er i forandring pga. 
nye digitale løsninger. Det kræver tid og 
ressourcer at udnytte de nye muligheder  
– samt høste digitaliseringens gevinster.

Lad os hjælpe dig i gang med digitalisering 
af din virksomhed.

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Afs.: SMV Aalborg
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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ID-NUMMER

47958VI ER PENSION FOR 
SELVSTÆNDIGE

BLIV EN DEL AF DANMARKS 
STØRSTE FRIVILLIGE 

PENSIONSORDNING TIL SELVSTÆNDIGE
 

35.000 pensionsordninger og 25 mia. kr. giver os 
den største samlede forhandlingskraft på pensionsområdet 

for selvstændige i Danmark.
 

Vi lægger afgørende vægt på personlig rådgivning 
og personlige møder. 

 
Få mere at vide om Pension for Selvstændige. 

Ring på telefon 33 93 86 00 og aftal møde med en 
pensionsrådgiver eller besøg os på pfs.dk


