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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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Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejdeRestaurant
ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

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

BESTYRELSE:
Formand Svend Aage Suhr � � � � � � � 98 12 00 02
Næstformand  
Hanne Danielsen � � � � � � � � � � � � � � � 28 45 27 50
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Søren V� Nielsen  � � � � � � � � � � � � � � � 22 27 39 12
Kasserer 
Søren Rønnøv Nielsen � � � � � � � � � � 25 20 95 60
Gert Spender Andersen
Direktør � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40 51 38 00
Allan Østergaard  � � � � � � � � � � � � � � 61 81 55 77
Ole Mattesen Christensen, 
HR- og Udviklingschef � � � � � � � � � � 25 66 63 02
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Carsten Kristensen, Hals

 
SEKRETARIATETS 
tlf� 98 12 00 02 
Formand Svend Aage Suhr træffes efter  
nærmere aftale med foreningens kontor� 

 
SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl� 09�00 til 12�00

 
MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

 
ANNONCEKONSULENTER FOR  
2019-2020:
Svend Aage Suhr � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 12 00 02

 
Bladet sendes til medlemmer, Håndværks-
virksomheder, Håndværkerorganisationer, 
mesterforeninger, laugsmedlemmer,  
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.
   
 
info@smvaalborg.dk
www.smvaalborg.dk

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

Bankkontonummer  9280  4575  656906
Mobile Pay  21826
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Der er etableret en lang række hjælpepakker, 
som skal hjælpe virksomhederne og deres 
medarbejderes økonomiske situation. Når man 
følger pressen, kan man se, at der mange, især 
små virksomheder, som er kommet i klemme. 

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

Støtte- 
pakkerne
og den mentale hjælp

3

som pant. De har det dårligt og føler dår-

lig samvittighed overfor deres kredito-

rer, selvom de er uden skyld i tragedien. 

Dette kan føre til langvarig stress og det 

der er værre. Derfor er det vigtig, at man 

så hurtig som muligt, får taget kontakt 

til dem, som er kommet i klemme. 

Nogle af vores medlemmer som evt. tid-

ligere har drevet virksomhed vil kunne 

være sparringspartnere. Men i første 

omgang har vi i samarbejde med SM-

Vdanmark sat problemstillingen på 

dagsordenen, og det viser sig at SMV-

danmark har en fin ordning, der kan 

medvirke til, at virksomhederne kan 

optage lån med statsgaranti. Derudover 

har SMVdanmark været primusmotor i 

etableringen af hjælpepakker og en lang 

række andre hjælpeværktøjer. Alt dette 

kan der læses om på smvdanmark.dk.

I SMVaalborg har vi indledt et samarbej-

de med Early Warning earlywarning.dk 

som også har rådgivning og hjælp. De kan 

hjælpe og rådgive ved en evt. turnaround 

af virksomheden, konkurs eller en rekon-

struktion. Derudover har de også hjælp 

til ”hvad gør man efter konkursen” osv... 

Early Warning er organiseret i det regio-

nale erhvervshus og har hjulpet over 7000 

virksomheder siden 2007. De er hurtig ude 

ved virksomheden for at få afdækket pro-

blemstillingen. Det at der kommer en, som 

kan sætte sig ind i virksomheden og evt. 

tage lidt over, giver lidt psykologisk ilt til 

virksomhedsejeren, så man kan se et lys 

for enden af tunnelen. 

For at kombinere de forskellige tiltag, vil 

vi i SMVaalborg koordinere indsatsen for 

den enkelte virksomhed ud fra ovenståen-

de muligheder. Vi har en mand tilknyttet, 

som i samarbejde med Early Warning og 

SMVdanmark kan skabe de rette forbin-

delser fra virksomhed til de rette instan-

ser. Vi håber de virksomheder der kommer 

ud for svære situationer, vil søge hjælp og 

gerne gennem SMVaalborgs støttepakke. 

Husk på at i nogen kulturer er det kvalifi-

kation at have prøvet nedgang og konkurs, 

mens vi i Danmark stadig hælder til at 

hylde janteloven. 

De fleste er økonomisk udfordret, sam-

tidig med, at der er stor usikkerhed om 

fremtidens støttepakker. Derudover har 

nogle måttet vente lang tid på udbeta-

lingen fra de eksisterende støttepakker. 

I nogle virksomheder er det både man-

den og konen der arbejder i virksomhe-

den, og deres egenkapital har evt. hurtigt 

fået ben at gå på, så de lever på bankens 

nåde. Det kan godt være at man logisk 

kan sige; at til sommer kommer der gang 

i den igen, men det er lang tid, når man 

har kreditorer ”siddende på skulderen”. 

Man føler at man har et svært og tungt 

åg at løfte. 

I SMVaalborg har vi drøftet det på vores 

bestyrelsesmøder, da vi frygter, at der 

vil komme en del betalingsstandsninger 

først i 2021. Vi har især drøftet de proble-

mer der er på det mentale plan, når virk-

somhedsejere må lukke og slukke deres 

livsværk. En del har også skudt deres hus 

og andre værdier ind i virksomheden 
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Ordførende: 
Aalborg Smedelaug 
Oldermand  
Søren Rønnov Nielsen

Tekniq 
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

Nordjyllands Slagtermesterforening 
Leif Tranholm 

Repræsentantskabsmøder 
afholdes den anden onsdag i marts  
og november måned. 

REPRÆSENTANTANTSKAB

Forskningen i tidligere kriser viser, at 

det er vedligeholdelse og innovation, 

som bringer virksomheder bedst om 

på den anden side og åbner for vækst 

efter krisen. Reduktionsstrategien kan 

være bedst på helt kort sigt, men kan 

begrænse virksomhederne på lang 

sigt. Men ikke alle virksom-

heder har samme mulighe-

der, ressourcer og handler-

rum, og ikke alle brancher 

rummer de samme mulighe-

der for at tænke nyt.

En frisk undersøgelse fra 

Syddansk Universitet* har 

undersøgt, hvordan mere 

en 5.000 danske SMV’ere 

svarer igen på coronakri-

sen ud fra, hvor krisepa-

rate de er. Forskerne viser, 

at virksomheder, der er 

hård ramt, men som hav-

de god likviditet før kri-

sen, ikke overraskende er 

bedst stillet. Disse virk-

somheder bruger i højere 

grad vedligholdelse og 

innovation. Allerede på 

kort sigt forventer disse 

også et bedre 2021 øko-

nomisk end de hårdt 

ramte virksomheder, 

som vælger eller er 

nødt til at bruge re-

duktionsstrategien.

Det er åbenlyst, at coronapandemien er en stor udfordring for 
samfundet, og ikke mindst, virksomhederne i mange brancher. En 
uventet og pludselig krise med voldsom påvirkning på kort sigt og med 
potentiale til at trække lange spor efter sig, fordi krisen forandrer 
vaner, behov og efterspørgsel hos kunder og andre virksomheder. 
Dette er i sig selv en stor udfordring, fordi vi ikke kan forudsige, hvilke 
ændringer der er forbigående eller permanente. Når samfundet 
ændrer sig, vil nogle virksomheder ikke klare omstillingen.

Det er ikke noget nyt. Tidligere pandemier, 

krige, konflikter og teknologiske landevin-

dinger har altid bragt store forandringer 

med sig for alle. Nogle virksomheder kla-

rer transformationen, udvikler og tilpas-

ser sig, mens andre bukker under. Det gi-

ver hårde perioder for mange, men for de, 

som klarer den bedst, ligger der store ge-

vinster. En ny verden efter corona vil også 

åbne nye muligheder, som iværksættere 

og små- og mellemstore virksomheder 

(SMV’ere) kan gribe. Det kan være vores 

trøst i de nuværende hårde tider. Forude 

venter uden tvivl en økonomi, som vokser 

med høj hastighed, og som bringer mas-

ser af muligheder med sig. Vi ved den tid 

kommer, men vi ved ikke hvornår.

Tidligere kriser har generelt afsløret fire 

forskellige strategier, som virksomhederne 

følger for at håndtere krisen og fremtiden: 

1.  Nogle virksomheder reducerer deres ak-

tiviteter for at spare penge og ressourcer 

(reduktionsstrategien). 

2.  Andre forsøger med alle midler at ved-

ligeholde alle aktiviteter for at komme 

igennem krisen (vedligeholdelsesstrate-

gien). 

3.  En anden gruppe virksomheder forsø-

ger at møde krisen ved at tænke nyt og 

innovere sig ud at krisen (innovations-

strategien). 

4.  Den sidste gruppe reagerer radikalt og 

lukker ned ved at afvikle virksomheden. 

Måske for at starte nyt eller blot for at 

reducere tabet og komme videre  (afvik-

lingsstrategien). 

SYNSPUNKT 

Den ny verden efter corona

 Af Michael S. Dahl · Professor i strategi og organisation på Aalborg University Business School / Leder af forskningsgruppen i Strategi, Organisation og Ledelse 
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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
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Håndteringen af krisen er naturligvis 

et spørgsmål om ressourcer, men også 

kompetencer og overskud til at tænke 

nyt og finde nye veje. Dette kan opnås 

ved at bringe nye typer af medarbej-

dere i spil virksomheden over tid. In-

novation og forandring kan eksempel-

vis drives af medarbejdere med andre 

uddannelser eller erfaringer end dem, 

virksomheden har haft historisk set.

Den 1. september 2020 åbnede Aalborg 

Universitets Business School, der skal 

arbejde for at styrke den erhvervsøko-

nomiske del af universitetet. Ambi-

tionen er at både studerende og for-

skere  i højere grad skal bygge bro til 

det lokale erhvervsliv og de udfordrin-

ger, som erhvervslivet har. Universite-

tet har traditionelt haft ry for at være 

gode til samarbejde med omverde-

nen, men ambitionen er at blive endnu 

bedre. På den nye business school vil 

vi i endnu højere grad bringe vores 

studerende tættere på virksomheder. 

Det skal give de studerende et boost 

at arbejde med konkrete strategiske 

problemstillinger og gøre dem mere 

parate til erhvervslivet. Men det skal 

naturligvis også hjælpe virksomheder 

på vej.

Undersøgelser har tidligere dokumen-

teret, at virksomheder får en doku-

menteret effekt af at ansætte akade-

misk arbejdskraft fra universiteterne, 

især når det er deres første ansatte af 

denne type. På den måde kan virks

omheder bringe nye kompetencer ind, 

som kan bidrage til udvikling og for-

nyelse. Det kan bidrage til at tackle 

udfordringerne og kriserne, som kom-

mer.

På universitet er vi klar til at bidrage 

til, at de nordjyske virksomheder bli-

ver rustet til fremtiden. Vi opbygger 

løbende ny viden om strategi, ledelse, 

forretningsmodeller, bæredygtighed og 

digitalisering, som vi via vores stude-

rende og via vores samarbejde skal ha-

ve ud i virksomheder til gavn for dem 

og Nordjylland

* Klyver & Nielsen (2021) “Hvad kan SMV’er 
lære af Covid-19? En repræsentativ undersøgelse 
af yngre danske SMV’er”, Syddansk Universitet. 
Kan findes på: https://portal.findresearcher.sdu.
dk/files/178234767/Hvad_kan_SMV_er_l_re_
af_Covid_19.pdf

SYNSPUNKT 

Den ny verden efter corona

 Af Michael S. Dahl · Professor i strategi og organisation på Aalborg University Business School / Leder af forskningsgruppen i Strategi, Organisation og Ledelse 

Professor Michael S. Dahl



BLAD NR. 1 - 2021

6

       2021 
    10. marts kl. 18.00 

Repræsentantskabsmøde

   24. marts kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   28. april kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

    26. maj kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  16. juni kl. 18.00 
 Generalforsamling

   30. juni kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

 

Øvrige arrangementer annonceres via 
mail og på hjemmesiden�

 

AKTIVITETER 

Der indvarsles hermed til  
generalforsamling
Onsdag 16. juni 2021 kl. 18.00
 
i foreningens lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20. 

Generalforsamlingen starter med et indlæg af 
Direktør Mads Sølver Pedersen, Springeren

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:  
Hanne Danielsen 
Søren V. Nielsen 
Svend Aage Suhr 

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 
tirsdag den 8. juni  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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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
SMVaalborg har indgået samarbejdsaftale 
med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S, 
der sikrer vores medlemmer juridisk bi-
stand lokalt og på højt niveau.

Som medlem af SMVaalborg får du et  
gratis formøde, og klar besked på din  
juridiske udfordring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 24 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 SMV-
aalborg.”

Hold dit næste 
møde i AKKC

KONTAKT vores mødeteam 
på tlf. 9935 5555 
for et uforpligtende tilbud

AKKC er certificeret bæredygtig efter både DNV GL’s verdensmålcertificering 
og efter den internationale standard ISO 20121 for bæredygtige events.

Europa Plads 4, 9000 Aalborg · akkc@akkc.dk · 9935 5555 · AKKC.DK

Vi tilbyder mødefaciliteter 
til både små og store møder

✔	 Bæredygtige rammer med plads 
 til at mødes

✔	 Fleksible mødelokaler fra 2 op til 
 240 personer

✔	 Vi kan skabe coronasikre 
 omgivelser for dit næste møde

✔	 40 mødelokaler i huset

Læs mere på AKKC.DK/MØDER

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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Aalborg var også 
i 2020  Danmarks 
mest erhvervsvenlige 
storbykommune. På trods 
af en tilbagegang fra en 
placering som nr. 45 i 2019 
til nr. 64 i 2020 på Dansk 
Industris årlige ”hitliste”. 
Her er Odense, Aarhus og 
København placeret som 
henholdsvis nr. 68, 72 og 
84.

 Af Poul Krabbe

Aalborg er stadig
mest erhvervsvenlig
blandt de store

På en række af de målte hoved-para-

metre har Aalborg haft tilbagegang i 

2020. Arbejdskraft nr. 53 i 2020 (nr. 35 

i 2019), uddannelse nr. 64 (23). Kom-

munal sagsbehandling nr. 75 (65), Brug 

af private leverandører nr 60 i 2020 og 

nr. 29 i 2019. Målt på dialog mellem er-

hvervsliv og embedsmænd er Aalborg 

faldet fra nr. 44 i 2019 til nr. 78 i 2020.

På parametrene ”skatter, gebyrer og 

afgifter” har Aalborg haft fremgang; 

fra nr. 80 i 2019 til nr. 69 i 2020. Tilsva-

rende på vurderingen af kommunens 

fysiske rammer: Fra nr. 56 til nr. 43.

I tilknytning til undersøgelsen blandt 

DI Aalborgs medlemmer er også 

spurgt, hvilke udviklingsønsker, der 

prioriteres højst. Her er rækkefølgen 

infrastruktur og transport, arbejds-

kraft, uddannelse, brug af private leve-

randører og på femtepladsen ”sagsbe-

handling”.

Som en kommentar til 2020-undersøgel-

sen af kommunernes erhvervsvenlighed 

siger formanden for DI Aalborg, Peter Rin-

debæk:

”Der er gang i mange gode ting i Aalborg, 

og der er vitterligt et stort fokus på er-

hvervslivet i både forvaltningerne og i 

den politiske top. Store ambitioner for 

jobskabelse, tiltrækning af investeringer 

og for den grønne omstilling. Men under-

søgelsen indikerer, at man måske ikke 

har godt nok fat i den brede skare af virk-

somheder, og at mange små og mellem-

store virksomheder føler sig lidt oversete 

i det store ambitiøse billede. Det skal vi 

have kigget på”.

På DI-listen 2020 er Rebild Kommune re-

gionens mest erhvervsvenlige på en 11. 

plads (nr. 32 i 2019). Thisted er faldet til-

bage fra en 6. plads på landsplan i 2019 til 

nu nr. 16. De øvrige placeringer er Morsø 

nr. 17 (30 i 2019), Frederikshavn 20 (40), 

Jammerbugt 21 (37) , Hjørring nr. 35 (61), 

Vesthimmerland 40 (29), Mariagerfjord 45 

(58 i 2019) og Brønderslev nr. 63 i 2020, en 

tilbagegang på 36 placeringer.

Blandt de 93 kommuner, der har deltaget i 

undersøgelsen af erhvervsvenligheden er 

der igen i 2020 en markant midt- og vest-

jysk dominans. Ikast-Brande genvandt 

førstepladsen og bliver fulgt af Vejen,  

Hedensted, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, 

Herning, Sorø, Varde, Odder og Billund.

Peter Rindebæk, formand for 
DI Aalborg: Mange små og 
mellemstore virksomheder 
føler sig lidt oversete i det 
store, ambiøse billede



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
31 31 01 74

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
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9460 BROVST
98 23 10 41
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BREDGADE 36

9490 PANDRUP
98 24 62 11 KON-TUR HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

93 89 11 30

KON-TUR DRONNINGLUND
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98 25 16 99
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GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG
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Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Spil fornuftigt

Se mere på: www.varelotteriet.dk

årlig pulje på over 133 mio.
spil med i 6 trækninger for kun 285 kr.

FORHANDLERE I AALBORG LOTTERIKREDS
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 Af Poul Krabbe 

Early Warning hjælper virksomheder 
 Gennem konkurstruende kriser

Her hjælper EW med at gennemføre 

konkursen med færrest mulige økono-

miske tab for ejere, kreditorer og stats-

kassen – og minimerer dermed både de 

økonomiske og menneskelige tab.

Effekten af Early Warning
E-statistik har i sommeren 2015 afsluttet 

en ekstern effektmåling af Early War-

ning, som bl.a. belyser EW’s evne til at 

levere på organisationens hovedformål:

1.  At flere kriseramte virksomheder 

overlever.

2.  At virksomheder, der ikke kan overle-

ve, lukkes hurtigt og med mindre gæld 

end ellers.

3.  At sunde dele af konkurstruede virk-

somheder videreføres.

I forhold til de tidligere effektmålinger 

(fra 2011 og 2013) er de mest interessan-

te konklusioner i 2015:

◗   Blandt de virksomheder, hvor man be-

slutter at gøre et forsøg på at redde 

virksomheden, overlever en større an-

del end hidtil. Det skyldes blandt andet, 

at EW-konsulenterne er blevet bedre 

til at vurdere virksomhedernes poten-

tiale, hvilket bidrager til, EW-program-

mets første målsætning om flere leve-

dygtige virksomheder opfyldes.

◗   Den samlede gæld til det offentlige 

blandt lukkede EW-virksomheder var 

i 2013 alene 18 millioner kroner min-

dre end kontrolgruppens. Dette beløb 

overstiger i væsentlig grad de årlige 

udgifter til EW-programmet på 7,5 

millioner kroner. Den lavere skyldige 

skat skyldes i stort omfang evnen til 

at vurdere virksomhedernes poten-

tiale og lukke hurtigt, når det er nød-

vendigt. Det er en klar indikation på at 

EW-programmets anden målsætning 

opfyldes.

Erhvervshus Nordjylland og programmet Early Warning 
er glade for samarbejdet og relation til SMV: Aalborg og 
generelt i Nordjylland.

Hvem er Early Warning, og hvad kan vi 

gøre for alle mindre og mellemstore virk-

somheder?

Early Warning på 10 linjer
◗   Hjælper gratis, fortroligt og uvildigt 

ejer-ledede virksomheder gennem kon-

kurstruende kriser.

◗   Drevet af 100 frivillige erhvervsfolk og 8 

fastansatte Early Warning konsulenter.

◗   Dækker hele landet – både i de større 

byer og i yderområderne.

◗   Hjælper cirka 500 virksomheder om 

året. Søgningen er konstant

◗   Lykkes i halvdelen af tilfældene med at 

rette virksomheden op. Yderligere en 

andel rekonstrueres.

◗   Konkurser gennemføres mere effektivt 

og med mindre gæld end ellers.

◗   Giver overskud til statskassen. Early 

Warning koster 7,5 millioner kroner år-

ligt at drive. Seneste effektmåling fra 

2015 viser, at den samlede gæld til det 

offentlige blandt lukkede EW-virksom-

heder alene i 2013 var 18 millioner kro-

ner mindre end ellers.

◗   Afværger økonomiske og menneskelige 

tab.

◗   EU-kommissionen har besluttet at ud-

brede et lignende program efter dansk 

forbillede i 4 andre EU-lande, som et pi-

lotprojekt

◗   Mere information: www.earlywarning.dk

Early Warning i detaljer
Early Warning (EW) er en dansk offentligt 

finansieret organisation, som yder gratis, 

fortrolig og uvildig rådgivning til ejer-le-

dede erhvervsvirksomheder i krise.

EW er forankret i de regionale Er-

hvervshuse, og driften finansieres via 

finansloven, de 5 regioner samt Holste-

bro Kommune. EW koster samlet om-

kring syv millioner kroner årligt på det 

nuværende niveau, hvor der betjenes 

ca. 500 virksomheder om året.

EW er i stort omfang drevet af frivillige 

rådgivere. Omkring 100 erhvervsledere 

– både tidligere og aktive – samt et an-

tal specialister er tilknyttet og rykker 

dagligt ud til kriseramte virksomheder 

med kort varsel. Derudover er der an-

sat 8 Early Warning konsulenter, som 

står for den indledende screening af 

virksomhederne, kontakten til de fri-

villige og driften af organisationen i 

øvrigt.

Siden starten i 2007 har Early Warning 

hjulpet godt 5.500 virksomheder – sva-

rende til omkring 500-600 om året. 

Søgningen til Early Warning er uæn-

dret på trods af faldende konkurstal. 

Det vidner om, at kriser i virksomheder 

er en permanent del af erhvervslivet, 

og at Early Warning dermed bidrager til 

at vedligeholde erhvervs-Danmark og 

understøtter vækst.

EW lykkes med at hjælpe ca. halvdelen 

af virksomhederne videre - og en del 

virksomheder fremstår stærkere bag-

efter. Derudover rekonstrueres nogle 

af virksomhederne, så de sunde dele 

videreføres – med bevaring af arbejds-

pladser som konsekvens. Og så er der 

en gruppe, som ender med konkurs. 
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Early Warning hjælper virksomheder 
 Gennem konkurstruende kriser

◗   De virksomheder, der videreføres 

helt eller delvist, fastholder cirka 

halvdelen af beskæftigelsen. Det bi-

drager til, at programmets tredje 

målsætning opfyldes.

◗   Statens overskud på Early Warning 

er vokset siden sidste effektmåling.

Early Warning vurderer det selv som 

sandsynligt, at andre kreditorer på lin-

je med Skat må formodes på lignende 

vis at have reducerede tab ift. dem, der 

ikke får hjælp af Early Warning. Det er 

der dog ikke gennemført an håndfast 

måling af.

Ud over den direkte økonomiske ge-

vinst afværger Early Warning i mange 

tilfælde også menneskelige tab og so-

cial deroute. En konkurs eller en virk-

somhedskrise er ofte en hård omgang 

for ejerne og deres familier, men de 

frivillige er ofte i stand til at hjælpe 

familierne videre – også i de tilfælde, 

hvor det ender med konkurs. De afled-

te økonomiske fordele ved det er ikke 

regnet med i effekten af Early War-

ning-programmet.

Erhvervshus Nordjylland og Early War-

ning i Nordjylland ser frem til samar-

bejdet, og vi er åbne for samtaler, mø-

der mm.

Kontakt:
Regional Koordinator, Claus Hein

Telefon/mobil; 3110 4652

Mail; ch@ehnj.dk

Regional Koordinator, Claus Hein
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 Af Poul Krabbe

Færre slagtere konkurrerer 
på et højere plan

bet. En væsentlig årsag: ”Tonen er hård 

– også for hård”.

-Jeg kunne godt genkende nogle af de si-

tuationer, undersøgelsen for-

tæller om. Den omfatter 

også de afbrudte for-

løb i supermarke-

der, og hos vi selv-

stændige 

slagter-

mestre er 

vi meget 

opmærk-

somme på 

problemet. 

Vi skal bruge 

den næste gene-

ration af dygtige, 

unge slagtere, og 

det er dem, 

som til sin tid skal føre vore forretnin-

Engang havde hver landsby og hvert bykvarter sin egen 
slagterbutik. I 1973 var der 3.000 selvstændige slagterbutikker. 
I dag er næsten 90 % af dem væk. Det er en udvikling, som ikke 
blot fortæller om den generelle ændring af butiksstrukturen 
og indkøbsvanerne, men også om de særlige udfordringer, 
de selvstændige slagtermestre har mødt – og møder – i 
udviklingen fra primært at være ”kødhåndværkere” til i dag at 
være ”madspecialister” med en stærkt stigende produktion af 
færdigretter og delikatesse-produkter fremstillet fra bunden 
som forretningens helt egne opskrifter.

Leif Tranholm, formand for Nordjyl-

lands Slagtermesterforening med 20 

aktive medlemmer (og 11 passive) i om-

rådet fra Hobro til Skagen, kender om no-

gen udviklingen. Han fik sit svendebrev 

i 1985, og bortset fra de første seks uger 

på slagteriet i Nørresundby har han væ-

ret i detailbranchen de følgende 35 år: 31 

år, hvoraf de sidste 18 som medejer hos 

”Slagter Ole” i Nørresundby, og de sene-

ste fire år som indehaver – sammen med 

sønnen, Morten – af butikken i Sæbys Ve-

stergade. Siden udgangen af 2016 har Leif 

Tranholm også været formand for Nord-

jyllands Slagtermesterforening, der i slut-

ningen af 2020 meldte sig kollektivt ind i 

SMVaalborg.

-De selvstændige slagterbutikker har 

fremgang, og konkurrencen med super-

markederne lever vi fint med. De satser 

primært på prisen, og vi satser på den 

hjemmelavede kvalitet og på den fagud-

dannede service. Det er der kvalitetsbe-

vidste forbrugere, som gerne vil betale 

for, siger Leif Tranholm og underbygger 

påstanden ved at fortælle, at butikken i 

Sæby sidens hans overtagelse godt og vel 

har tredoblet omsætningen.

Den store udfordring
Leif Tranholm har været aktivt 

medlem af uddannelsesudvalget i 

landsorganisationen Danske Slag-

termestre og af den udpeget som 

skuemester i ”butik” og ”delikatesse”. 

På årsmødet i 2015 blev han hædret 

som ”Årets Æresslagter” for sin ind-

sats for branchen og den uddannelse. 

Han hjerte banker for de unge, som 

det blev sagt i den hædrende tale. 

Så han er oprigtigt ked af det, 

han omtaler som branchens 

største udfordring: Tiltræk-

ning af kvalificeret ar-

bejdskraft. Tilgangen til 

faget er for lille og fra-

faldet for stort.

På landsorgani-

sationens års-

møde 2020 blev 

fremlagt en 

undersøgelse 

af årsagerne 

til, at 289 elever 

havde stoppet 

deres uddannelse 

i løbet af prakikforlø-
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Færre slagtere konkurrerer 
på et højere plan Vejen frem mod én forening for alle de 

nordjyske slagtermestre har været lang. I 

1970 blev fem lokalforeninger i Himmer-

land sammenlagt til Himmerland Slag-

termesterforening. Et par år senere skete 

tilsvarende sammenlægning i Vendsyssel. 

Sideløbende eksisterede slagtermesterfor-

eningen for Aalborg og Nørresundby. Om-

kring 1980 (det præcise årstal blæser i vin-

den) blev de tre lokale foreninger samlet i 

Nordjyllands Slagtermesterforening. Kun 

foreningen for Thisted/thy har valgt at 

bevare den lokale selvstændighed og har i 

dag seks medlemmer.

Ud over arbejdsgiverforeningen Danske 

Slagtermestre er de nordjyske slagter-

mestre også med i Fødevarer.dk, der blev 

dannet på initiativ af slagtermestrene, 

men nu også omfatter fag som bagerme-

stre, konditorer, oste- og fiskehandlere 

som primært en markedsførings-paraply 

over den håndværksmæssige fødevare-

fremstilling.

Om indmeldelsen i SMVaalborg siger Leif 

Tranholm:

-Nordjyllands Slagtermesterforening vil 

gerne være med, hvor der udveksles ideer 

og træffes beslutninger om emner af be-

tydning for håndværket og de små og mel-

lemstore virksomheder. Vi ser SMValborg 

som et netværk, hvor vi kan præsentere 

den kvalitet, vi står for. Samtidig har det 

været afgørende for vores indmeldelse, at 

SMVaalborg på det lokale plan kæmper for 

at tiltrække elever til erhvervsuddannel-

serne. Og så glæder vi os selvfølgelig til, at 

også vore lærlinge kan komme i betragt-

ning ved de årlige legatuddelinger. Det var 

en stor glæde for mig, da ”min” lærling, 

Annika, i 2015 modtog foreningens legat 

på 10.000 kr. som ”Årets Højdespringer”

ger videre. Så vi har en direkte interesse 

i at behandle dem ordentligt og fastholde 

dem i faget, siger Leif Tranholm.

De 20 lærlinge
Selv har formanden for Nordjyllands 

Slagtermesterforening været med til at 

uddanne 20 elever, hvoraf den seneste 

tiltrådte i forretningen i Sæby ved års-

skiftet. Af de 19 foregå-

ende har de fire 

været ud-

taget til 

DM i Skills. Mest kendt er Annika Gun-

neklev, der blev Danmarks bedste de-

tailslagterlærling i 2015 efter at været 

blevet nr. 2 i Gigantium året før. Lige 

nu er hun på free lance basis tilknyt-

ter Slagter Tranholm i Sæby som pro-

duktudvikler.

-Tech College i Aalborg er efter min 

opfattelse Danmarks bedste uddan-

nelsessted for slagtere, og der har jeg 

bl.a. andet som tidligere medlem af 

det lokale uddannelsesudvalg mødt 

rigtigt mange dygtige unge, som 

brænder for faget og dets ud-

vikling. Jeg glæder mig over, 

at der i den ny svendeprøve 

bliver lagt yderligere vægt på 

det oprindelige håndværk sam-

tidig med, at der er fokus på færdig-

retterne.

-Vi vil være med
Efter fire år i bestyrelsen for Nordjyl-

lands Slagtermesterforening afløste 

Leif Tranholm i 2016 Jens Carlsen fra 

Støvring, der gennem 24 år var for-

eningens formand. Som slagtermester 

i femte generation har Jens Carlsen, 

der i 1973 åbnede sin første for-

retning i Dannebrogsgade 

i Aalborg, været med 

til at præge fagets 

udvikling og 

det kollegiale 

sammenhold 

i Nordjyl-

land.

Nu er også  Nordjyllands Slagtermester- 
forening medlem  
af SMVaalborg

Formanden for Nordjyllands Slagtermesterforening, Leif Tranholm, 
sammen med sønnen og medejeren, Morten Tranholm
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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 BeJour 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/BeJour – eller 
ring til Beierholms kontaktpersoner:

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 51 30 03 31
 
Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 22 84 05 82

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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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
 Udsendes direkte til medlemmerne

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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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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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 problemstillin-
ger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk� Over 
3�440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, 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 Søren V. Nielsen

Den gode idés
Corona-trange vej
fra Aalborg til Nibe – via Kina
I disse tider kan der gå uforudset lang tid, før en idé når 
i mål. I vores tilfælde begyndte det i 2018 med ideen om, 
at SMVaalborg sammen med Nibe Festival etablerede en 
kaffehytte på festivalen 2019. Undervejs blev hytten til en 
dome produceret i Kina. På grund af den lange transporttid 
kunne den ikke blive klar til opstilling i 2019. I stedet blev 
projektet udsat til festivalen 2020. Den blev Corona-aflyst, 
så nu ligger den 2.600 kg tunge konstruktion på 8 paller på 
festivalens lager, mens vi alle holder vejret og venter på om 
og hvordan Nibe Festival 2021 bliver en realitet.

For SMVaalborg er formålet med festival-

domen at skabe et sted, hvor kommende 

og nuværende medlemmer under festi-

valen kan mødes til en kollegial snak og 

nyde musik og kaffe i gode rammer. Sam-

tidig skulle det være et blikfang overfor 

nuværende og kommende lærlinge og ik-

ke mindst SMVaalborg. Ideen skulle bl.a. 

markedsføres på sociale medier med en 

konkurrence om billetter til festivalen.

Så kom Coronaen
Mange af omkostningerne til projektet 

blev dækket ind af bidragydere med Spar 

Nord og PFS som de mest fremtrædende. 

Vi følte, at vi havde fast grund under fød-

derne, så nu skulle domen bare bestilles. 

Ingen i Danmark kunne levere den inden 

for vort budget. I stedet fandt vi firmaet 

Shelter Architecture i Kina, og i begyndel-

sen af 2019 begyndte vi at korrespondere 

med deres medarbejder Kiko. Senere på 

året advarede hun os om, at der var be-

gyndende udbrud af Corona virus i Kina, 

og vi svarede, at det var der ikke noget af 

i Danmark. Kiko fortalte, at vi skulle ha-

ve mundbind på – som hun godt kunne 

skaffe - bakker til desinficering af fodtøj, 

håndsprit osv. Det lød jo alvorligt, men 

vi tænkte, at det jo var i Kina og ikke i 

Danmark. Som tiden gik måtte vi ændre 

opfattelse.

Vi blev enige med Shelter Architecture 

om domens udformning: 15 m i dia-

meter, 7,5 m i højden, 47 m i omkreds, 

176 m2 grundareal, tre indgange og en 

transparent beklædning til at dække 

stålkonstruktions trekanter.

Og så var der lige tolden
Så kom den næste udfordring: Kina er 

et land uden for EU, så der var nogle for 

os ukendte toldregler. Det flinke, danske 

toldvæsen hjalp os på vej, og SMV- 

aalborg blev registreret i Virk som både 

im- og eksportør, så nu er vi en forening, 

der kan agere på verdensmarkedet.

Vi tog kontakt til Toll Global Forwarding 

på Gasværksvej i Aalborg, som overtog 

kommunikationen med både Kiko i Kina 

og toldvæsenet om levering og toldsat-

ser. Det fungerede perfekt, og en dag i 

april 2020 blev domen leveret til Nibe Fe-

stivalens opbevaringsdepot. Alt fungere-

de topprofessionelt, og hvis andre får behov 

for hjælp ved import eller eksport kan Toll 

Global Forwarding varmt anbefales.

Efter planen skulle domen stilles op i 2020, 

men alle festivaler blev aflyst. Nu håber vi, 

at vi kan rykke ind i Skalskoven i Nibe med 

vores dome-mødested 30. juni – 3. juli. Vi 

mangler blot opsætningen samt et nærmere 

defineret indhold af den markante nybyg-

ning. Vi har kontakt med virksomheder, der 

vil hjælpe med opsætningen, og vi vil forsø-

ge at involvere lærlinge, hvor det giver god 

mening for både dem os.

Det har været en lang proces fra ideen om 

kaffehytten opstod og frem til det punkt, 

hvor vi er nu. I bestyrelsen for SMVaalborg 

har vi været en tæt arbejdsgruppe beståen-

de af Gert Spender (der allerede privat hav-

de en dome), Ole Mattesen Christensen og 

undertegnede Søren V. Nielsen.

I det næste nummer af bladet, udkommer 1. 

juni, kan vi fortælle endeligt om projektets 

status. Indtil da kan det følges på: 

www.facebook.com/SMVaalborg-aalborg-

haandværkerforening
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 Af Poul Krabbe

Bliver der 
festival i år?

�Samarbejdet med SMVaalborg er et godt eksempel  
på det. Vi ser frem til at skabe nogle fede 
rammer for vores gæster i og omkring 
domen. Vi håber selvfølgelig, at vi,  
trods pandemien, allerede i år kan 
præsentere den imponerende 
dome i Skalskoven.”
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Bliver der 
festival i år?

Siden april 2020 har den dome-konstruktion, 
SMVaalborg har fået fremstillet i Kina ligget på 
lageret hos Nibe Festival. Bliver det så i år, domen 
opstilles? Spurgt direkte: Bliver der en Nibe Festival i år?

Pallerne med domen har ligget 
på festivalens lager siden 2019. 
Adressesedlen fortæller historien om 
dens lange vej fra Kina til Nordjylland

-Det afhænger jo helt af, hvordan situa-

tionen udvikler sig , og hvad myndighe-

derne vurderer som forsvarligt. Det er 

fantastisk positivt, hvis der indføres et 

coronapas, der giver os mulighed for at 

afvikle en mere sikker festival. Den mu-

lighed – og de igangværende vaccinatio-

ner - følger vi nøje, for det vil øge mulig-

heden for at både gæster og musikere kan 

møde op. Men det er ikke nogen garanti 

for, at festivalen bliver til noget. Vi vil 

ikke gamble med sikkerheden siger Peter 

Møller Madsen fra Nibe Festival.

Vi arbejder med forskellige løsninger, og 

vi kommer helt sikkert til at lave kultur 

til sommer medmindre samfundet fort-

sat vil være lukket helt ned. I øjeblikket 

arbejder en særlig gruppe med alternative 

løsninger. Vi kommer til at sprælle til som-

mer på den ene eller den anden måde. Det 

trænger vi allesammen til.

Samarbejdets værdi
Meldingen fra Peter Møller Madsen kom 8. 

februar – dagen for dette blads deadline. 

Vi følger situationen, og i det næste blad 

med udgivelse 1. juni forventer vi at kunne 

bringe den endelige melding om Nibe Fe-

stival 2021 og om SVMaalborgs deltagelse.

-Også for SMVaalborgs skyld håber vi det 

bedste for gennemførelsen. Der er allerede 

investeret meget, og vi sætter stor pris på 

samarbejdet med SMVaalborg. Vi samar-

bejder altid gerne med erhvervslivet og 

med andre, der har 

noget specielt at til-

byde. Som udgangspunkt 

har vi i disse samarbejdssi-

tuationer altid fokus på, at sam-

arbejdet skal give værdi for både 

festivalen, samarbejdspartneren og 

publikum.

Det er samarbejdet med SMVaalborg 

et godt eksempel på. Vi ser frem til at 

skabe nogle fede rammer for vore gæ-

ster i og omkring domen, og vi håber 

selvfølgelig, at vi trods pandemien al-

lerede i år kan præsentere den impo-

nerende dome i Skalskoven, siger Peter 

Møller Madsen.
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 Af Poul Krabbe

Det gik bedre end forventet: 
Fremgang i uddannelsesaftaler

bejdsgivernes Uddannelsesbidrag) 

blev afsat 5,4 mia. kr., så der i resten 

af 2020 kunne ydes 75 % i løntilskud 

til de igangværende lærlinge. Desuden 

tilskud til nyindgåede uddannelsesaf-

taler: 45 % af lønnen ved korte aftaler 

og 90 % til ordinære aftaler i perioden 

1. maj – 31. december 2020. Lønrefu-

sionen under skoleophold blev for 2. 

halvår 2020 forhøjet med 20 %.

I november førte en ny aftale til, at 

500 mio. kr. årligt prioriteres til lære-

pladsområdet. Inden for den ramme 

skal erhvervsskolerne bl.a. tage et 

Både erhvervslivet og uddannelsessektoren blev hårdt ramt, da statsminister Mette 
Frederiksen 11. marts 2020 præsenterede de første corona-restriktioner, og med et ben 
i begge de ramte lejre kunne både erhvervsskolerne og deres elever frygte det værste. 
Konklusionen et år senere: Det gik bedre end forventet.

I slutningen af januar udsendte Un-

dervisningsministeriet en aktuel rede-

gørelse for tilgangen til erhvervssko-

lerne og lærepladssituationen i 2020. 

Her er nogle nøgletal:

◗   I november 2020 blev der på lands-

plan indgået 3.543 uddannelsesafta-

ler. Det er 9 % flere end tilsvarende 

måned 2019. De seneste 12 måneder 

blev indgået 47.343 aftaler – en frem-

gang på 8 % i forhold til 2019

◗   79.830 elever var i november i gang 

med et hovedforløb som uddannel-

sens afsluttende del. Det var 5 % fle-

re end i 2019

◗   Stigningen i antallet af indgåede ud-

dannelsesaftaler modsvares af en 

tilsvarende stigning – 5 % - i antallet 

af praktikpladssøgende, der nåede 

op på 10.088

Om de seneste tal siger undervisnings-

minister Pernille Rosenkrantz-Theil:

-Trods Corona-19, hjemsendte ele-

ver og nedlukkede erhverv er tallene 

bedre end ventet. Det er udtryk for, at 

de initiativer, som er aftalt med ar-

bejdsmarkedets parter, virker efter 

hensigten. Med de aftaler har både ar-

bejdsgivere og arbejdstagere taget et 

stort ansvar i en situation med store 

udfordringer – også for eleverne på er-

hvervsuddannelserne.

De to store aftaler
Undervisningsminsteren henviser til 

de to trepartsaftaler:

I maj blev indgået en aftale med en 

løntilskudsordning, der dækker en 

væsentlig del af virksomhedernes 

elevomkostninger. Gennem AUB (Ar-
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større ansvar for at finde praktikplad-

ser til de elever, som ikke selv er lyk-

kedes med det. Denne aftale rummer 

også to ny og væsentlige måltal: 60 % 

af eleverne skal efter 15 ugers under-

visning have en uddannelsesaftale. Ef-

ter 20 uger/afslutning af grundforløbet 

skal tallet være 80 %.

Fremgang i Aalborg
Hos Tech College i Aalborg er antal-

let af uddannelsesaftaler i 2020 steget 

med 6 % til 2.300

-Samtidig med den stigning har vi op-

levet et uventet fald i antallet af op-

hævelser – afbrudte lærepladsforløb, 

hvor eleverne efterfølgende er overført 

til skolepraktik. Umiddelbart efter 11. 

marts var der mange ophævelser, men 

efter trepartsforhandlingernes kom-

pensationsordninger ændrede billedet 

sig, fortæller praktikcenterchef Per D. 

Kristensen.

Det har været en turbulent tid og ikke 

mindst for de elever, der er hjemsendt 

fra undervisningen og fra de igangvæ-

rende lærepladsforløb. Vi er alle sam-

men på udkig efter lyspunkter. Et af 

dem er kommet uventet: Praktikcen-

trets konsulenter melder, at virksomhe-

derne i oplevelsesbranchen (bl.a. hotel 

og restaurant) ikke er så fremtidsbe-

kymrede, som vi umiddelbart frygtede. 

De har en tro på, at der venter bedre ti-

der – at gæsterne vender tilbage.

I andre fag – bl.a. hos kosmetikerne – 

er optimismen noget mindre. Lige nu 

er det svært at overskue, hvordan de 

kommende måneder vil udvikle sig. 

Det fælles håb er, at danskerne virke-

lig går ud og bruger nogle penge, når 

restriktionerne svækkes eller helt for-

svinder. Den optimisme må vi holde 

fast i – både af hensyn til arbejdsgi-

verne og til de unge, der er midt i eller 

overvejer en erhvervsskoleuddannelse.

Antallet af elever på skolepraktik-

centret var 1. februar i år 430. Det er 

en ikke-uventet svag stigning, men 

til sammenligning var tallet i februar 

2019 – før Covid-19 nåede Danmark – 

300.

Lige nu bliver der på praktikcentret 

brugt mange ressourcer på at vur-

dere, hvordan det skal blive muligt at 

opnå måltallene i trepartsaftalen fra 

maj 2020. De aktuelle udsving er bety-

delige. I VVS branchen er de allerede 

opfyldt, mens andre brancher halter 

langt efter.

-Det er en meget ambitiøs målsæt-

ning. I relation til, at 60 % af lærlin-

gene skal have en uddannelsesaftale 

efter 15 uger og 80 % efter 20 uger er 

det aktuelle landsgennemsnit 24 og 

44 %. Så der er lang vej igen. Den posi-

tive udsigt er i høj grad bundet op på, 

at erhvervsskolerne med den ny pulje 

i ryggen påtager sig et større ansvar 

for at opsøge lærepladser til de elever, 

som trods aktiv søgning ikke selv kan 

finde indgangen til en uddannelsesaf-

tale, siger Per D. Kristensen.
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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

Stort ansvar og mulighed for egen virksomhed
Er du elektriker, smed, VVS’er eller lignende, kan du blive 
installatør på UCN. Du kan læse fuld tid med almindelig 
undervisning eller læse fleksibelt online. Du kan også 
tage autorisationen ved siden af jobbet.

Læs mere på 
ucn.dk/elinstallatør  |  ucn.dk/vvsinstallatør

Har du spørgsmål? 
Kontakt Gitte Carstens på 
gc@ucn.dk eller tlf. 72 69 13 30

Klar til din 
autorisation?

Læs 
online

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
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Utzon Center, nybyg
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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

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

   Let administrationen  
og få mere tid til at  
  udvikle forretningen

BeJour er en online service, der letter hverdagen  
i mindre og mellemstore virksomheder.
 
Kan tilpasses efter dine behov og integreres med  
andre systemer i din virksomhed. 

– Nem håndtering af bilag, løn og dokumenter
– Overblik over deadlines og hovedtal
– Direkte sparring med din personlige revisor

Læs mere på beierholm.dk/BeJour

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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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�
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Bevar 
friheden
– husk at sikre dig selv i tide

LIVET SOM 
SELVSTÆNDIG KAN 
BÅDE GÅ OP OG NED
Mister du evnen til at arbejde, 
er det vigtigt med forsikringer, 
der kan hjælpe dig!

Pension for Selvstændige tilbyder 
forsikringer og pensionsordninger 
skræddersyet til selvstændige.

Få mere at 
vide eller book 
et møde på: 
www.pfs.dk 

– eller ring til os 
på 33 93 86 00


