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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
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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  
2021-2022:
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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Inden for det seneste halve år har yderligere 
to nordjyske brancheorganisationer meldt sig 
kollektivt ind i SMVaalborg: Først Nordjyllands 
Slagtermesterforening og senest Dansk 
Bilbrancheråd Aalborg. Dermed har det samlede 
medlemstal passeret de 1.300, og SMVaalborg 
er klart Nordjyllands største erhvervspolitiske 
forening med en pondus, der underbygges af, 
at stort set samtlige medlemmer har en daglig 
funktion som ejerledere.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

Væksten   
og tilliden

3

SMVaalborgs bestræbelser på at ud-

brede kendskabet til erhvervsuddan-

nelsernes mange muligheder for en 

spændende karriere. Med kompetente 

gæstelærere i folkeskolen og med ud-

delingen af de årlige legater til elever i 

mange brancher er SMVaalborg med til 

at belønne og øge interessen. Både for 

erhvervsuddannelserne som helhed og 

for de enkelte branchers indsats for at 

uddanne fremtidens kvalificerede, fag-

lige arbejdskraft”.

SMVaalborg repræsenterer mange 

brancher, og jo flere, vi er, desto mere 

bliver vi hørt. Men vækst i  antallet af 

medlemmer er ikke et mål i sig selv. Vi 

ønsker ikke at ende som en ”eventfor-

ening” med mange medlemmer uden 

interesse for vort klare formål: at være 

en erhvervspolitisk forening med gen-

nemslagskraft.

Den situation har vi prøvet, og den var 

da ganske festlig: I 1956 havde Aalborg 

Haandværkerforening (siden januar 

2019 SMVaalborg) 3.0000 medlemmer, 

og foreningens bygning – Haandvær-

kerforeningen på Østeraa - lagde rum 

Fælles for de to nyeste medlemsorga-

nisationer er, at de med indmeldelsen 

i SMVaalborg har ønsket at udvide de-

res eksisterende, faglige netværk med 

en lokalforankret, aktiv forening med 

et erhvervspolitiske sigte udelukken-

de rettet mod de små og mellemstore 

virksomheder. For os er det et signal 

om tillid og om det ansvar slagter-

mesterforeningen og bilbrancherådet 

påtager sig over for både deres forret-

ninger og deres brancher. Det er vi i 

SMVaalborg taknemmelige for og ser 

det som udtryk for, at vi som en lokal 

organisation lever op til vore løfter og 

forpligtelser – stærkt bakket op af vores 

moderorganisation SMVdanmark.

Om baggrunden for indmeldelsen siger 

formanden for Nordjyllands Slagter-

mesterforening, Leif Tranholm: ”Vi vil 

være med, hvor der udveksles ideer og 

træffes beslutninger om emner af be-

tydning for håndværket og især de små 

og mellemstore virksomheder i Nord-

jylland”.

Formanden for Dansk Bilbrancheråd 

Aalborg, Jan Bloch:: ”Vi fokuserer på 

til juletræsfester, baller og besøg af kendte 

kunstnere inden for scenekunst og mu-

sik. Det var byens største forening, og alle 

kunne være med.

Da en lokal avis i 1931 interviewede for-

eningens formand, fabrikant Lars Mørch, 

om foreningens vigtigste opgave, svarede 

han: ”Vi søger og har altid søgt at holde 

sammen på borgerskabet. Det ser jeg som 

hovedopgaven”.

I dag er hovedopgaven en helt anden:  

At holde sammen på og repræsentere de 

små og mellemstore virksomheder in-

denfor alle brancher. Det behøver ikke at 

være kedeligt at tænke i erhvervspolitik 

og skabe gode rammevilkår, men event-

jagten overlader vi trygt til andre, mens vi 

og vore medlemmer koncentrerer os om 

det væsentlige: At skabe fremgang for det 

nordjyske erhvervslivs stærke element af 

SMV.
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       2021 
  7. september kl. 19.00 
 Legatuddeling

  29. september kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  27. oktober kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  3. november kl. 19.00 
 Andespil

  10. november kl. 17.00 
 Repræsentantskabsmøde

  24. november kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  30. november kl. 17.00 
 Borgmestermøde

  22. december kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

 

Øvrige arrangementer annonceres  
via mail og på hjemmesiden.

 

AKTIVITETER 

Da SMVaalborg afviklede sin gener-

alforsamling 2020 skete det efter fire 

måneders Corona-udsættelse, og også 

2012-mødet var udskudt – til 16. juni i 

Håndværkerhuset. Med Per Danielsen 

som dirigent blev det et stilfærdigt 

møde.

Formand Svend Aage Suhr henviste til 

bestyrelsens fyldige skriftlige beret-

ning i medlemsbladets juniudgave og 

nævnte, at SMVaalborg med nu 1.300 

medlemmer er Nordjyllands klart 

største erhvervspolitiske forening og 

roste den indsats, SMVdanmark har 

gjort for at afværge krisens følgevirk-

ninger.

Som en kommentar til den efter-

hånden ophidsede debat om en tredje 

Limfjordsforbindelse over Egholm, 

understregede formand endnu en 

gang, at SMVaalborgs medlemskab af 

Aalborg Alliancen ikke er udtryk for 

en stillingtagen til Egholm. I valget af 

placering er SMVaalborg fortsat helt 

neutral

I beretningen glædede Svend Aage 

Suhr sig over den øjeblikkelige positive 

udvikling i tilgangen til erhvervsud-

dannelserne og ser frem til, at fore-

ningens indsats med gæstelærere i 

folkeskolen snart kan genoptages i 

fuldt omfang.

Beretningen blev godkendt uden debat,

og alle valg var genvalg.

 Af Poul Krabbe

 Af Poul Krabbe

Endelig 
generalforsamling

Positivt  
årsresultat
Corona tiden har med sine mange afly-

sninger af aktiviteter påvirket årsregn-

skabet for SMVaalborg. De samlede 

indtægter i 2020 har været 534.468 kr. 

mod 664.131 kr. i 2019. Til gengæld er 

de direkte omkostninger faldet med 

75.000 kr. – til 177.224. Samlet giver det 

et dækningsbidrag i 2020 på 357.244 kr. 

mod 411.465 kr. i 2019.

Årets resultat er 31.555 kr. mod 68.161 

kr. i 2019. Nedgangen i indtjening 

kan bl.a. tilskrives, at udlejningen af 

foreningens lokaler har været stærkt 

faldende i det forløbne år. Også det er et 

resultat af Corona.
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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.”

Hos os får I ikke bare fleksible, lyse lokaler 
og moderne teknisk udstyr, som er tændt og 
testet, når I ankommer. I får et arrangement 
i bæredygtige rammer. Og for at sikre den 
bedst mulige planlægning og afvikling får I

• professionel projektstyring og afvikling
• hjælp til udvikling og planlægning af events
• ypperlig gastronomi med vores nye 
 bæredygtige madkoncept

 SMAG FOR  
BÆREDYGTIGHED?
  Hold jeres næste møde eller konference i AKKC
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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

SPRINGEREN kom til 
Aalborg for en krone
Forud for generalforsamlingen fortalte 

Mads Sølver Pedersen om SPRINGEREN 

– Maritimt Oplevelsescenter, som han er 

direktør for. I fjor blev centret besøgt af 

24.000 mennesker, og direktøren, som un-

derstregede, at han ikke er sømand, men 

købmand, koncentrerede sig om stedets 

hovedattraktion: U-båden SPRINGEREN, 

som også lagde navn til centret, da det i 

august 2012 skiftede fra at være Aalborg 

Søfarts- og Marinemuseum.

Båden med skrognummer S329 var den 

sidste, der blev bygget på det nu nedlagte 

orlogsværft på Holmen og blev søsat 26. 

april 1963. 30. juni 1989 var der sidste 

kommandostrygning.

Da Aalborg Søfarts- og Marinemuseum 

blev indviet 24. maj 1992 af Dronning Mar-

grethe og Prins Henrik, var SPRINGEREN 

på plads som centrets hovedattraktion.

Forud for SPRINGERENs 

ankomst til Aalborg i 

1990 var gået l lang-

varige forberedelser. Det 

begyndte med, at et par 

initiativrige mennesker 

fik en idé, og i 1986 blev 

ført de første forhan-

dlinger mellem Aalborg 

Kommune og Søværnet. 

Det vile være første gang, udfaset krigsma-

teriel blev overdraget til en privat forening.

Med i de afgørende forhandlinger med 

museets formand, rådmand Inge Nes-

gaard. Søværnet mente ikke, at SPRING-

EREN skulle overdrages helt uden betaling, 

og det endte med, at prisen blev sat til én 

krone. Inge Nesgaard havde en enkrone i 

sin pung og lagde den på forhandlingsbor-

det. Betalingen blev accepteret, og båden 

var på vej til Aalborg. På honørkajen i Aal-

borg blev en den under musikledsagelse 

overdraget til Aalborg. Herefter kom den 

i flydedok og blev rengjort og 98 tons bat-

terier blev som det eneste fjernet, resten 

er historie og i dag står Ubåden stadigvæk 

som hovedattraktion på Vestre Fjordvej.

 Af Mads Sølver 
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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
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mobilvenlige
hjemmesider

499o,-fra kr. excl. moms

Vi designer eller opdaterer din hjemmeside, 
så den bliver et flot og effektivt mødested 
mellem din virksomhed og dine kunder. 

Du ejer selv hjemmesiden og har derfor ingen 
bindinger, licensudgifter eller abonnementer, 
du ikke selv har tilvalgt.

Priser starter ved 4.990,- excl. moms for en  
startklar, professionel hjemmeside, du selv 
kan redigere. 

Kontakt os for et uforpligtende oplæg og et 
godt tilbud.

Kontakt:
Pia Brix - Tlf. 5096 6688 - pbr@hv-nord.dk

Brigitta Rosengren - Tlf. 4178 5641 - bra@hv-nord.dk
Tlf. 9930 1616 - www.hv-nord.dk

Design og udvikling af brugervenlige hjemmesider
der fungerer på alle enheder 

Vores kunder ta’r socialt ansvar

www.hv-nord.dk

- vi bygger din hjemmeside

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
SPRINGEREN kom til 
Aalborg for en krone
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 Af Poul Krabbe

Nu er bilbranchen også 
medlem af SMVaalborg
SMVaalborg har fået tilslutning fra endnu en interesseorganisation: Dansk Bilbrancheråd 
Aalborg med 85 medlemmer. DBR med 2.000 medlemmer fordelt på 33 lokalafdelinger er i 
forvejen medlem af SMVdanmark og har ikke mindst i Corona-perioden følt sig rigtigt godt 
serviceret med information og med initiativer til gavn for landets små og mellemstore 
virksomheder. Nu bliver den nationale indsats udbygget med den lokale i SMVaalborg.

Dansk Bilbrancheråd er Danmarks 
største interesseorganisation inden for 
bilbranchen, og Aalborg afdelingen med 85 
medlemmer er nu medlem af SMVaalborg  
(Foto Michael Bo Rasmussen/BAGHUSET)

DBR Aalborg er den anden interesseorganisation, som i 2021 
kollektivt har indmeldt sig i SMVaalborg og er med til at fast-
holde positionen som Nordjyllands største erhvervspolitiske 
forening. Tidligere i år var det Nordjyllands Slagtermester-
forening, der meldte sig ind med 20 aktive medlemmer.
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Når formanden for DBR Aalborg, Jan 

Bloch, skal nævne den afgørende år-

sag til indmeldingen i SMVaalborg, er 

han ikke i tvivl: Indsatsen for at til-

trække flere til erhvervsuddannelsen.

-Der bliver uddannet for få mekani-

kere, og branchen begynder at mærke 

mangel på svende. I det perspektiv 

har vi fulgt SMVaalborgs indsats på 

det lokale plan. Bestræbelserne på at 

udbrede kendskabet til erhvervsud-

dannelsernes mange muligheder for 

en spændende karriere underbygges 

af SMVaalborgs gæstelæreordning i 

folkeskolen, og de årlige uddelinger af 

legater til elever i mange brancher er 

med til at øge interessen. Både for er-

hvervsuddannelserne som helhed og 

for de enkelte branchers indsats for 

at uddanne fremtidens kvalificerede, 

faglærte arbejdskraft, siger Jan Bloch.

Danmarks største med øget bredde
Dansk Bilbrancheråd er Danmarks 

største interesseorganisation inden 

for bilbranchen. Indtil for fem år siden 

var organisationen kendt som CAD, 

men samtidig med navneskiftet blev 

bredden i medlemsvirksomheder øget. 

DBR dækker i dag autoværksteder 

– med og uden salg af biler – under-

vognsbehandling, skadeudbedring og 

lastvognsopbygning.

-Der er sket meget i bilbranchen på 

få år. Meget af værkstedernes arbejde 

er i dag computerstyret, 

og selv de må værkste-

der arbejder med hy-

brid- og elbiler. Det kræ-

ver uddannelse, både 

grundlæggende og som 

overbygning. Når vi be-

gynder at mærke man-

gel på svende, skyldes 

det blandt andet, at 

mange udnytter meka-

nikeruddannelsen som 

et springbræt til f.eks. 

vindmølleindustrien og 

andre brancher med be-

hov for den ekspertise 

og omstillingsparathed, 

en uddannet mekaniker 

har, siger Jan Bloch.

Værkstedernes øgede anvendelse af 

computere er attraktive for nogle, mens 

andre foretrækker et arbejdsliv med me-

re traditionelle værktøjer. I ”gamle dage” 

kom unge på deres hjemmereparerede 

knallerter kørende til værkstederne for 

at spørge, om der måske var en lærlinge-

plads. Dem ser vi ikke så mange af mere, 

og jeg kan godt savne dem.

Undersøgelse af medlemsønsker
For snart to år siden afhændede Jan 

Bloch det værksted, han har drevet i Gi-

strup i 30 år for i højere grad at koncen-

trere sig om handel med biler. Skiftet 

gav ham bedre tid til arbejdet i DBR. Ef-

ter fire år i den lokale bestyrelse overtog 

han formandsposten.

Lige nu arbejder Jan Bloch, der blev ud-

lært som automekaniker på Auto Cen-

tralen i Aalborg i 1985, sammen med 

bestyrelsen på en omfattende medlems-

undersøgelse. Sammen med afdelin-

gerne i Skive og Vesthimmerland er DBR 

Aalborg af landsorganisationen udpeget 

som ”piloter”. Målet er at få konstate-

ret, hvilke arrangementer og initiativer 

medlemmerne forventer/ønsker af DBR.

-Vi ønsker at have en forening, vore 

medlemmer kan bruge til noget, og som 

de har lyst til at mødes i. Både til faglige 

og sociale arrangementer. Også set i det 

lys ser vi medlemskabet af SMVaalborg 

som en ny, lokal inspiration, siger Jan 

Bloch.

Formanden for DBR 
Aalborg, Jan Bloch

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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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 net-
værkshus, 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 Poul Krabbe

Det handler ikke om, 
hvordan du har det,  
men hvordan du ta’r det
Når konkursen truer – måske som en følge af Corona-epidemien 
– venter ubehagelige samtaler med banker og kreditforeninger. 
Den situation bliver af mange af de truede samtidig oplevet 
som et personligt nederlag og et stærkt mentalt pres oven i det 
økonomiske. Hvor har jeg fejlet? Især mænd er dårlige til at tale 
om de ting, der gik galt, og den tendens er tydeligere, jo længere 
mod nord i landet, den ramte bor, og hvor Janteloven i forvejen 
foreskriver, at ”Du skal ikke tro, du er noget”. I den pressede 
mentale situation er det vigtigt at erkende:” Det handler ikke 
mest om, hvordan du har det, men hvordan, du ta’r det”.

Den erfaring har Niels Richard Hansen 

med, når han for Early Warning rådgiver 

og støtter mennesker på kanten af kon-

kurstruende kriser. I den opgave er han 

tæt knyttet til SMVaalborg, og selv om der 

endnu ikke har været så mange konkurser 

i Coronaens kølvand som frygtet, er bered-

skabet på plads.

-Når den truende situation opstår, er det 

altafgørende, at den krisetruede har nogen 

at tale med for at få sat ord på den aktuelle 

livssituation og for at forstå, at han ikke er 

alene; at andre deler skæbne med ham, og 

at der kan findes en vej ud af moradset. Jeg 

oplever, at en times samtale kan føre ind 

bag facaden på mennesker i dyb krise. De 

begynder at fortælle og sætte ord på ople-

velsen og tilstanden. Mennesker kan være 

ufatteligt skrøbelige, og hvis der i tanke-

mylderet f.eks. også indgår familieproble-

mer og sygdom, kan det være firmasitua-

tionen, som får det hele til at boble over og 

gøre tilværelsen helt uoverskuelig, fortæl-

ler Niels Richard Hansen.

I den mentale kaossituation er det for mig 

hjørnestenen, at få det krisetruede men-

neske til at ændre tankegang. Gør du ikke 

det, fortsætter du det samme adfærds-

mønster og får det samme resultat i ste-

det for at komme videre. En økonomisk 

krisesituation kan udløse mental krise, 

som måske også kan føre til fysisk ube-

hag. Den ramte skal huske at ”få ho-

vedet med”; at ændre den tankegang, 

som dybest set kan være den væsentlig-

ste årsag til, at det hele bliver truende 

uoverskueligt.

Egne erfaringer
Niels Richard Hansen har egne erfaringer 

at trække på i sit møde med mennesker, 

der har behov for mental støtte. Da han 

af helbredsmæssige årsager var nødt til 

at stoppe som luftkaptajn i SAS, oplevede 

han en identitetskrise. Samtidig udlø-

ste sygdom et tab af erhvervsevne. Hans 

krop kan i dag ikke holde til mere end 

fem timers ugentligt arbejde – og de kon-

centrerede timer bruger han på at hjælpe 

krisetruede medmennesker.

Værktøjerne til at hjælpe andre ud af kri-

sesituationer samlede han sammen i lø-

bet af de ti år som sergent i søværnet og 

25 år i den civile flybranche. Begge ste-

- fortsættes side 14 

Niels Richard Hansen  
er klar til at hjælpe 
mennesker på kanten  
af økonomisk krise



der fungerede Niels Richard Hansen som 

instruktør, og som kaptajn i SAS var han 

med i en task force med stresshåndtering 

som speciale. Sideløbende blev han uddan-

net som coach og supplerede med videre-

uddannelser.

-I samtalerne er en af mine opgaver at så 

de positive frø og få selvtilliden til at vende 

tilbage, så den krisetruede bliver i stand til 

at tale med f.eks. revisor og advokat for at 

få løst de faktuelle problemer, der udløste 

den mentale krise. Det kan være en lang-

som proces, der gerne skal munde ud i en 

erkendelse af, at den aktuelle livssituation 

kan ændres til det bedre, og at du med ny 

erfaringer om dig selv kommer styrket ud 

på den anden side.

Set i forhold til en konkurssituation kan 

stress være både årsag og virkning. Det er 

en tilstand, kroppen befinder sig i, 

og som skal tages alvorligt. Du kan 

ikke bare flygte fra det firma, der 

har udløst stresssituationen. Det 

er vigtigt at forstå, hvordan hjer-

nen fungerer og at være i stand tl 

at skifte fokus, komme væk fra si-

tuationen, stoppe ulykken og se 

fremad.

Kom bare videre, mand
Sideløbende med Early Warning er 

Niels Richard Hansen engageret i 

det kommunale projekt ”Kom bare 

videre, mand”. I hver gruppe er der 

otte mænd i et bredt aldersspek-

trum og med ”ondt i livet”. I otte 

uger beskæftiger de sig med otte 

emner.

-Som coach og behandler er det 

en givtig opgave. Jeg giver noget af 

mig selv og arbejder – som også i 

Early Warning – under tavsheds-

pligt. Følelsesmæssigt skal jeg for-

stå at lukke dørene mellem opga-

ven og mit private jeg. Det er ikke 

altid let, men jeg har værktøjer til 

det. Et af dem er daglig meditation, 

der virker som et mentalt bruse-

bad, fortæller Niels Richard Han-

sen.

Niels Richard Hansen  
•  54 år 
•   Gift med Lene
•  To børn. 
•   Bosiddende i hus i Hasseris.
•   10 år som sergent i søværnet 

og derefter 25 år som pilot i 
Cimbrer Air og SAS.

•   Pensioneret i 2015 efter at 
have fået konstateret psoria-
sisgigt.

•   Fungerede både i søværnet og 
i flybranchen som instruktør. 
Uddannet coach.

•   Frivillig rådgiver i Early 
Warning 2021.

Læs mere om Early Warning i  
SMVaalborgs blad nr. 1, marts 
2021 eller på earlywarning.dk
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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



tryksager
annoncer

facebook
+ meget mere...

print

logo
design
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- fortsat fra side 21 
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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

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

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�

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

Dansk Bilbrancheråd 
Jan Bloch

Nibe Erhvervsråd 
Kim Nielsen

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
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I 1887 stiftede danske håndværkerforeninger 
Varelotteriet. De første 100 år var gevinsterne 
købmandsvarer og andre produkter til husholdningen, 
men derefter er gevinsterne udbetalt i kontanter. Der er 
205.000 lodsedler, og hvert kvartal udtrækkes 166.000 
gevinster med 3 mio. kr. som den største. 62 % af 
indsatsen betales tilbage til spillerne, mens overskuddet 
formidles til velgørende sociale og humanitære formål 
som De Samvirkende Blindeforeninger, Mødrehjælpen, 
Det kriminalpræventive Råd og Rådet for sikker Trafik.

 Af Poul Krabbe

at skolen ikke havde kendskab til mulig-

heden for at ansøge Varelotteriet om hjælp 

til anskaffelsen, inden Svend Aage Suhr 

pegede på muligheden og senere anbefa-

lede ansøgningen.

-Det er en glædelig sidegevinst at have 

muligheden for at være med til at fremme 

et godt formål. Jeg har kendskab til Vittrup 

Fri Fagskole og den indsats, skolen yder for 

elever med særlige udfordringer og over-

vejelser om en fremtid inden for erhvervs-

livet. At 75 % af eleverne i 2020 fortsatte på 

en kompetencegivende uddannelse, og at 

11 af dem kom på en erhvervsskole, taler 

sit tydelige sprog om det gode arbejde, der 

udføres på skolen i Vittrup, siger Svend 

Aage Suhr.

Skolen i Vittrup er en af Danmarks 13 fri 

fagskoler. De 40 elever, der kommer fra he-

le landet men primært fra lokalområdet, 

bor på skolen og oplever stor opbakning 

fra områdets erhvervsliv, når de ønsker at 

komme ud i praktikforløb.

Skole med historie
Vittrup Fri Fagskole har en historie, der 

går 100 år tilbage. I 1920 blev der etable-

ret folkeskole, i 1993 og 20 år frem blev det 

til en efterskole med fokus på udeliv. Da 

efterskolen lukkede, stiftede 50 lokale an-

partshavere i 2017 Vittrup Centret ApS, for 

at tilføre bygningerne nyt liv. 22. oktober 

2017 flyttede de første elever ind på 

Vittrup Fri Fagskole, som i dag er en 

selvejende institution.

Skolen udbyder i dag forløb inden for 

Håndværk og Erhverv, Gastronomi og 

Event, Game Design, Care og afgangs-

prøver i dansk og matematik. En tred-

jedel af undervisningen er inden for 

praktiske fag.

-Eleverne har i den grad glædet sig til 

at tage den ny sav med de mange ind-

stillingsmuligheder i brug til under-

visningen, og som underviser er det 

en fornøjelse. Nyt udstyr er lig med 

ny muligheder og måske endda øget 

interesse. Her på skolen er det vor op-

gave at hjælpe eleverne med at blive 

afklarede om fremtidige valg af ud-

dannelse eller job. Det er ikke alle vo-

re elever, der  har haft det let, inden 

de kom til Vittrup. Vi griber fat om 

den enkelte, og med eleverne boende 

på skolen har vi megen tid sammen 

på vej mod målet, siger underviser 

Nikolaj Grønberg.

Fra Venstre: 
Eleverne Nikolaj Ebbesen og  
Tobias Meulengrath.  
Underviser Nikolaj Grønborg.

Blandt lotteriets stiftere var også Aal-

borg Haandværkerforening – i dag SM-

Vaalborg – og foreningen modtager sam-

men med 31 andre jyske håndværker- og 

borgerforeninger hvert år et beløb base-

ret på antallet af solgte lodsedler hos de 

21 kollektører i Aalborg lotterikreds. I år 

kommer beløbet op på 130.000 kr. – et 

beløb, der efter ansøgning kan øges som 

støtte til konkrete projekter.

-Varelotteriet er, som det fremgår af 

vort regnskab SMVaalborgs største ind-

tægtskilde, og det er helt uundværligt 

for foreningens drift og hele overle-

velse. Samtidig kan vi glæde os over, 

at lotteri og forening har fælles inte-

resse i lærlingeuddannelsen inden for 

håndværk og industri, siger Svend Aage 

Suhr, formand for SMVaalborg og med-

lem af Varelotteriets jyske bestyrelse.

Saven til Vittrup
De lokale foreninger har også indflydel-

se på uddelingen af penge til lokale ini-

tiativer. Senest har Vittrup Fri Fagskole 

modtaget 50.000 kr. til anskaffelse af en 

bordsav, der anvendes i skolens under-

visning inden for håndværksfag.

-Vi har længe ønsket en sådan avance-

ret og sikker sav i undervisningen, men 

har ikke kunnet finde de nødvendige 

50.000 kr. på budgettet, fortæller for-

stander Carsten Nellemann og tilføjer, 

Det helt nødvendige Varelotteri
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Det helt nødvendige Varelotteri
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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 hjem-
meside 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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

 Af Poul Krabbe

Legater 
til studierejser
De første to af årets rejse- og studielegater blev overrakt i tilknytning til årets ge-

neralforsamling. Legaterne er på 20.000 kr., og modtagerne redegjorde kort for de 

planer, der knytter sig til anvendelsen.

Lotte Rolighed Kristensen, som til september bliver udlært som frisør hos Vibeke 

Carøe i Hår Shop, har planer om et ophold på Vidal Sassoons klippeskole i London.

Frederik Wassard Thomsen, der har været elev hos Intego på Håndværkervej i Aal-

borg, fik overrakt sit legat ugen efter, at han havde bestået sin svendeprøve som 

elektriker på TECHCOLLEGE som afslutning på et EUX-forløb. Han vil anvende 

pengene til en studie- og arbejdsrejse til New Zealand. Oprindeligt var det aftalt, 

at rejsen skulle 

gennemføres 

sammen med fi-

re kolleger, men 

de er faldet fra – 

uden at det har 

ændret Frederiks 

planer om den 

et halvt år lange 

rejse.

  

Er du tilfreds med  
din erhvervsbank?
Høj kundetilfredshed er noget, man skal gøre sig 
fortjent til. Det kræver fuld fokus på kundernes behov, 
skarp rådgivning og skræddersyede løsninger. Dét ved 
erhvervsholdet i Spar Nord Aalborg. 

Book et møde på 96 16 17 00 og hør,  
hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Legatmodtagerne Lotte Rolighed Kristensen 
og Frederik Wassard Thomsen
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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
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 KON-TUR HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

93 89 11 30

KON-TUR DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34

9330 DRONNINGLUND
93 84 54 22

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18

9370 HALS
98 25 16 99

FLAUENSKJOLD KORN
AALBORGVEJ 592

9330 DRONNINGLUND
98 86 10 22

GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG

98 12 53 55

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

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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AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

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 

Elefantmanden 
med det store 
hjerte

De tre elefanter kom til Aalborg Zoo i 1985, Paw Gosmer  
otte år senere (Foto Michael Bo Rasmussen/BAGHUSET)
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Da studievejlederen i folkeskolen spurgte Paw Gosmer 
om fremtidsplanerne, fik han svaret ”Jeg vil passe 
elefanter”. Vejlederen mente, at der var brug for en 
plan B, for muligheden for at blive netop elefantpasser 
var stærkt begrænsede. Paw holdt sig til sin plan A og 
som udlært dyrepasser har han siden 1993 været ansat 
i Aalborg Zoo  med ansvar for elefant- og girafafdelingen. 
Uden for lokalområdet er han kendt for sin kamp for de vilde 
dyrs levevilkår i Afrika – ikke mindst beskyttelsen mod de 
krybskytter, som en overgang har truet artens beståen.

For 49-årige Paw Gosmer er der en dyb 

sammenhæng mellem de tre hunele-

fanter i Aalborg Zoo og deres arts-

fællers livsvilkår på den afrikanske 

savanne. En daglig påmindelse om 

en enestående dyreart, der trues af 

krybskytter på jagt efter stødtænder-

nes elfenben: De tre dyr, der skønnes 

at være født i 1982, kom til Aalborg i 

1985, efter at deres flok var blevet ned-

lagt af krybskytter i Kruger National 

Park i Sydafrika. Handlen med tuede 

dyr – eller dele af dem – er verdens 

fjerdestørste kriminelle økonomi, og 

hver dag lider 50 elefanter en unatur-

lig død. For 100 år siden var der ca. 10 

millioner elefanter. I dag omkring en 

halv million.

-Det er langt fra optimalt at have ele-

fanter i zoo, men når vi har dem, er 

det vigtigt at bruge dem rigtigt: Som 

ambassadører for deres artsfæller i 

Afrika og som en påmindelse om det 

fælles ansvar for artens overlevelse og 

trivsel, mener Paw Gosmer. 
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De omsorgsfulde elefanter
Paw har interesseret sig for elefanter, 

så længe han kan huske, og som ef-

terspurgt foredragsholder og rejsele-

der på safarirejser til Afrika taler han 

langt og kærligt om sit personlige for-

hold til de store dyr.

-De er omsorgsfulde i en grad, som vi 

mennesker kan lære noget af, og de 

holder sammen Som dyr er 

de enestående. Ingen har en 

bedre lugtesans, og de har ”ører 

i fødderne”. Deres rolle i naturen 

er interessant og vigtig. De sørger 

for, at savannen ikke vokser i skov og 

fjerner livsbetingelserne for alle de 

ÅRETS ÆRESHÅNDVÆRKER
Legatet er indstiftet af Aalborg 
Kommune i 2004 og gives til en i 
Aalborg Kommune aktiv håndværker, som 
gennem sin faglige dygtighed og evnen til at 
videregive den i særlig grad medvirker til at holde 
sit fags tradition i hævd.

Legatet på 10.000 kr., tildeles i 2021  
dyrepasser Paw Gosmer, Aalborg Zoo.

DYREPASSER-UDDANNELSEN
Dyrepasser er en erhvervsfaglig uddannelse på minimum 3 år og 
to måneder med mulighed for en EUX-overbygning. Uddannelsen 
findes seks steder i Danmark; bl.a. på TECHCOLLEGE i Aalborg.

Det er en uddannelse med adgangsbegrænsning. For at komme 
ind på den skal eleven have en uddannelsesaftale eller være 
heldig at opnå en kvoteplads.

Uddannelsen har flere specialer. Et af dem er ”Dyr i zoologiske 
anlæg”.

Paw Gosmer er uddannet dyrepasser under erhvervsskolernes 
tidligere EFG-system med skoleophold i Vindinge ved Vejle og 
praktik i Aalborg Zoo.

- fortsættes side 23 
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Vi løser din virksomheds 
opgaver - og gi’r social  
ansvarlighed med i købet

Huset Venture Nordjylland er en social-
økonomisk, non-profitvirksomhed, som 
udfører opgaver for små og mellemstore 
virksomheder indenfor:  
•  Administration og regnskab/bogholderi  
•  Praktiske opgaver som rengøring, lager, 

pedel, kantineservice m�m�  
•  Tekstforfatning, tryksager og digitale medier 

Opgaverne bliver løst af vores medarbejder-
stab, der helt unikt består af 90 % fleksjob- 
ansatte - og som med deres høje grad af 
faglighed garanterer dig en perfekt opgave-
løsning til konkurrencedygtige priser. 
Som kunde hos os tager du samtidigt et 
socialt ansvar�
    
Vi har bl�a� udført SMV Aalborgs hjemme-
side, og giver også gerne dig et godt tilbud� 
Se 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 
efteruddannelse
Er du  
optaget af 
produktions-
udvikling, 
byggeri eller 
ledelse? 

Eller måske flere af 
tingene på en gang?
Med vores erhvervsrettede og praksisnære 
videreuddannelser kan du bygge ovenpå 
dine kompetencer – for eksempel med en 
produktions- eller byggelederuddannelse.

Vil du vide mere? Så kontakt Vicki på  
vbff@ucnact2learn.dk eller 72691734

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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vidt forskellige dyr, der også lever på 

savannen. Set i det perspektiv er det 

godt at se, at interessen for at bevare 

biodiversiteten i Danmark i stigende 

grad udmøntes i, at heste og kvæg hol-

der bevoksningen nede i mange af vo-

re tidligere helt skovfri områder.

I vild tilstand indtager en voksen han-

elefant op til 500 kg føde om dagen, og 

deres valg er tilpasset klimaets sæso-

ner: Fra grønt græs, over bark, blade, 

bær og nødder til rødder, når de er 

sæsonens sidste fødeemne. I Aalborg 

Zoo bliver de tre elefanter fodret 10-

12 gange om dagen med samlet op til 

200 kg – godt 6 % af dyrets kropsvægt. 

Foderpiller er blandet med strå på jor-

den, og hø er placeret højt oppe. Ele-

fanterne skal arbejde for at gøre målti-

det afvekslende.

Den kvindelige omsorg
Paw Gosmer og Aalborg Zoo er aktive 

i projektet ”Black Mamba”, som i 2013 

blev etableret i Sydafrika for at gøre 

en indsats i naturbevaringen og være 

frontkæmper i kampen mod krybskyt-

terne. Black Mamba er blevet navnet 

på den gruppe kvinder, som ubevæb-

nede afpatruljerer området omkring 

Kruger National Park. Gruppen består 

i dag af 36 lokale kvinder, der ofte til-

bagelægger en snes km om dagen for 

at overvåge parkens dyreliv. Aalborg 

Zoo donerer 100.000 kr. om årets til 

kvindernes felt-

forplejning, og  

havens gæster 

yder til stadighed 

også et bidrag til 

projektet, som se-

nest er blevet ud-

videt med ”Bush 

Babies”; et projekt, 

hvor Black Mam-

ba’erne undervi-

ser i skoler for at 

gve de fattige børn 

forståelse for na-

turens sammen-

hæng og vigtig-

hed.

-Man kan ikke for-

hindre krybskyt-

teriet med våben, 

og man kan ikke 

trække forståel-

sen for dyrenes 

samlede livsvil-

- fortsat fra side 21 

kår ned over hovedet på de fattige lo-

kale. Der skal kærlighed ind i billedet, 

og Black Mamba har vist os, at det er 

kvinderne bedst til. De føler ansvar og 

giver omsorg. At deres indsats virker, 

kan vi tydeligt se. De to første år med 

Black Mamba blev krybskytteriet 

nedbragt med 76 %. Da projektet 

blev etableret, blev der grinet af os: 

”Udelukkende kvinder. Hvad kan de 

gøre?”. I dag er de omgivet med re-

spekt og tjener som inspiration for 

andre projekter. Det er vi stolte af. 

Også i Aalborg.

Paw Gosmer har også 
ansvaret for girafferne 
i Aalborg Zoo

Paw Gosmer, dyrepasser 
med hjertet på rette sted
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Larsen og klubberne 
• Jan Larsen er født i Vadum 28.oktober 1965 som den yngste af tre søskende. Begyndte tidligt at spille hånd-

bold i Vadum IF. Tjente lommepenge som flaskedreng hos købmand Birger Bech, hvor han efterfølgende blev 
uddannet som kommis. Fortsatte karrieren som juniorsælger i Karat Kaffe og salgskonsulent hos Nestlé, 
Rebok, Duracell og OK Olie og Benzin.

•  Som 1. års ynglingespiller flyttede Jan Larsen til Aalborg KFUM og var på det hold, der sluttede på tredje-
pladsen ved ynglinge-DM. Fortsatte som senior på Aalborg KFUMs hold i den bedste danske række og blev 
spillende træner. Spillede sin sidste betydende håndboldkamp som 31-årig. Efter KFUMs nedrykning i 1997 
flyttede han som træner tilbage til Vadum IF, der stadig var i den bedste række.

• Jan Larsen var aktiv i bestræbelserne for at skabe et fælles elitehold – sammen med blandt andre Ejgil 
Christensen, der var en af drivkræfterne bag Vadum IF. I maj 2000 blev Aalborg HSH, (Håndbold Samarbejdet 
Herre) etableret med Jan Larsen som sportschef. Holdet spillede i den bedste række på Vadum IF’s licens

• Allerede i 2001 overtog AaB koncernen en tredjedel af den udvidede kapital i Aalborg HSH og markedsførin-
gen af ligaholdets sponsor- og produktprogram. To år senere overtog AaB de resterende to tredjedele, og 
fra 2003 blev navnet ”AaB Håndbold”.

• Jan Larsen flyttede som sportschef med i den ny konstellation og flyttede fra kontoret i Hasserisparken til 
AaBs anlæg med ansvar for ikke blot håndbolden, men også for markedsføring og salg i AaB Fodbold og AaB 
ishockey.

• Den 1. januar 2011 sagde AaB farvel til håndbolden (efter at have vundet DM i 2009-2010). I stedet blev Aal-
borg Håndbold en realitet med Ejgil Christensen som hovedaktionær og Jan Larsen som 10 % medejer. Siden 
indgik også erhvervsmanden Mark Nielsen i ejerkredsen

• De første ti år med Aalborg Håndbold har indbragt danske mesterskaber i 2013, 2017, 2018, 2020 og 2021 
plus AaBs mesterskab i 2010, som er overført til Aalborg Håndbold.
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skab og deltagelse i Final Four stævnet i 

Champions League. Nu har vi vist, hvad vi 

kan, og alle vore modstandere går efter at 

få vores skalp.

-Vi skal være smartere
Aalborg Håndbold har vist sin evne til at 

integrere ny spillere i ikke blot holdet, men 

i klubbens sociale liv. Det har betydet, at 

mange talenter gerne vil til Aalborg.

-Vi skal stadig være dygtige til at finde de 

ny talenter, men på det økonomiske plan 

kan vi slet ikke matche de europæiske stor-

klubber. Vi skal være smartere end dem til 

at sammensætte holdet, at finde de rigtige 

typer, for hos os går holdet forud for den 

enkelte spiller. Det ser jeg som min største 

udfordring ved siden af selve det at sætte 

målet og retningen. Prisen for at have vore 

ambitioner er også en erkendelse af og re-

spekt for, at hver begivenhed og hver med-

virkende har sin egen historie.

Lige nu er en af de store udfordringer, at de 

5.000 pladser i Gigantium ikke er tilstræk-

kelige til billetefterspørgslen på de store 

kampe. Klubben vil gerne have 7.500 og for-

handler med Aalborg Kommune, der ejer 

Gigantium, om en løsning, men har også 

selv nogle ideer, der rækker helt til at bygge 

sin egen arena.

-En løsning er ikke så ligetiil. Hvis vi f.eks. 

skal rive taget af for at lave en udbygning, 

vil det betyde, at vi et år kun kan spille for 

2.500 tilskuere. Det her vi ikke råd til.

Landsholdsspiller Larsen
I det daglige er Jan Larsen omgivet af lands-

holdsspillere. De fleste har sikkert glemt, 

at han selv har spillet på landsholdet. To 

kampe i oktober 1989 mod Jugoslavien og 

Czekoslovakiet. Han debuterede sammen 

med René Boeriths (der var to år yngre og 

opnåede 110 landskampe), og Jan E. Jørgen-

sen var et af holdets helt store navne.

-Jeg husker ikke at have haft et eneste or-

dentligt skud på mål i de to kampe. Da 

landstræner Anders Dahl-Nielsen ringede til 

mig, stod han med syv-otte afbud, og jeg er 

helt bevidst om, at mit talent slet ikke rakte 

til landsholdet, siger Jan Larsen, der så kan 

glæde sig over, at talentet rakte til meget an-

det i den internationale håndboldverden.

Vindermentalitet og glødende temperament er 

synlige kendetegn. Selv siger Jan Larsen, at han 

forsøger at tøjle temperamentet. Alle vi, der 

jævnligt ser direktøren stå i sit eget hjørne af 

Gigantium til en kamp, mener nok ikke, at det 

lykkes helt. Og tak for det.

Hjertet skal være med
-Selvfølgelig har det været en lang vej at nå til, 

hvor Aalborg Håndbold er nu. I den position, 

jeg har, stiller jeg store krav til mine omgivel-

ser. Ikke blot på banen, men på alle områder. Du 

skal have hjertet med, hvis du vil være en del af 

Aalborg Håndbold. Vi har skabt et projekt, der 

viser sig at være holdbart blandt andet i kraft af 

kontinuiteten i vores medarbejderstab. Det har 

taget 21 år at nå positionen som topklub. Det 

har været alle pengene og al sliddet værd.

 Forventningerne til den kommende sæson er 

enorme. Vi vinder nok ikke alle kampe, men 

vi har en tro på, at vi kan. Der er 35 betydende 

kampe fra sæsonstarten og frem til jul. Bl.a. er 

Aalborg Håndbold inviteret med til VM for klub-

hold i Saudi-Arabien 2.-10.oktober foruden alle 

opgaverne på vej mod endnu et dansk mester-

Når nogen taler om, hvor godt det er gået de seneste ti år, er de 
tilbøjelige til at overse, at der er gået andre ti år med hårdt slid.  
Nu høster vi frugterne af, at vi har brugt alle årene på at bygge op  
lag på lag. Vi har bevist, at det kan lade sig gøre fra bunden at skabe 
en klub, som kan markere sig på europæisk plan. Og udviklingen 
stopper ikke her. Vi forsøger hele tiden at hæve overlæggeren og 
at gøre klubben endnu bedre. Ikke blot sportsligt, men også for 
sponsorer og publikum. Tingene kan ikke og skal ikke skilles ad.

I de 21 år, der er gået, siden Vadum IF og Aal-

borg KFUM i fællesskab skabte Aalborg HSH, 

der endte med at blive til Aalborg Håndbold, 

har Jan Larsen været i front. Hans stolthed 

over den slidsomme proces på vejen mod må-

let er berettiget.

Et af de store spring i klubbens udvikling blev 

taget, da verdens bedste håndboldspiller, Mik-

kel Hansen, sagde ja til .at flytte karrieren til 

Aalborg fra Paris.

-Da muligheden for at hente Mikkel til Aal-

borg opstod, vidste vi, at hvis vi sagde ja, var 

der ingen vej tilbage. Ved at hente tidens stør-

ste sportsbrand til netop vores klub, viste vi 

vore ambitioner, og at vi var på vej mod stjer-

nerne. Siden har vi bekræftet det ved at skrive 

kontrakt med verdensstjernen  Aron Palmars-

son fra Barcelona og en række andre interna-

tionale stjernespillere. Reaktionen har været 

fantastisk. Vi har i Aalborg Håndbold haft en 

uhørt fremgang på sponsorater, og der er kø-

dannelse for at se os spille i Jutlander Bank 

Arena Gigantium , fortæller Jan Larsen, der 

aldrig har turdet at få målt hvilepuls.

Aalborgs egen  
Mr. Håndbold

SMVAALBORGS HÆDERSPRIS 2021
tildeles direktør for Aalborg Håndbold, Jan Larsen. Klubben har 
eksisteret i ti år, men i de foregående 11 år var Jan Larsen med til at 
skabe fundamentet for den klub, som med seks danske mesterskaber og 
en andenplads i Champions League 2021 markerer sig som et af dansk 
idræts absolutte flagskibe. Jan Larsen har med sin indsigt og ukuelige 
engagement skabt stolthed i Aalborg og Nordjylland. Hædersprisen på 
10.000 kr. er finansieret af Aalborg Haandværkerforenings Fællesfond.
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Bevar friheden
– husk at sikre dig i tide

Book et møde på 
www.pfs.dk 

– eller ring på 
33 93 86 00

Som selvstændig 
bestemmer du selv 
– også hvornår du 
vil gå på pension

Få styr på dine forsikringer, 
mens du er rask, 
og begynd at 
spare op så 
tidligt som muligt.

 33 93 86 00   info@pfs.dk   Følg os på:


