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Den traditionsrige legatfest var igen i 
byrådssalen efter et års corona-pause.

På billedet ses modtagerne af SMVaalborgs legater 
(foto: Michael Bo Rasmussen)

Læs om legatfesten på side 8.
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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.

BLAD 
DEADLINE

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
Sekretær
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

 
SUPPLEANT
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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Aldrig har der været så mange i beskæftigelse i 
Aalborg Kommune. Ved udgangen af 2. kvartal var 
der 111.421 i job. Det er 4.781 flere – en stigning på 
4,5 % -end samme tidspunkt for et år siden. Af de 
større byer kan kun Odense vise en større vækst.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

Væksten   
og fremtiden

3

Men vi har altså blot én af erhvervsrå-

dets 17 stemmer, og kan ikke drømme 

om – i modsætning til andre – at tage 

hele æren for erhvervsvenlige beslut-

ninger i en kommune i vækst. Måske 

er vi for beskedne i markedsføringen 

af vor indsats. Måske bakker vi den 

op med for få af den type events, der 

trækker overskrifter og feststemte 

medlemmer. Vor position som Nord-

jyllands største erhvervspolitiske for-

ening er ikke opnået på grund af store 

armbevægelser, men på en vedvarende 

indsats på områder, vore medlemmer 

finder væsentlige.

SMVaalborgs bestyrelse var 29. sep-

tember samlet til strategiseminar i 

Håndværkerhuset for at finde svar på 

spørgsmålet: Hvordan ser vi SMVaal-

borg om fem år? Svarene er ambiøse:

›   En forening, der er kendt i alle bran-

cher inden for SMV

›   En forening, der udviser vitalitet

›   En forening, der bliver lyttet til

›   En forening, der har medbestem-

melse om uddannelserne gennem de 

faglige udvalg.

Vi vil tiltrække ny foreninger/organisa-

tioner/medlemmer ved bl.a. at tilbyde 

faglige arrangementer, info om pen-

sionsordninger, foredrag i forbindelse 

med lovændringer, som er relevante for 

Set fra SMVaalborgs position er det 

glædeligt at konstatere, at 3.592 af det 

øgede antal jobs er i den private sektor. 

Vækst skal jo finansieres.

Siden 1848 har Aalborg Haandværker-

forening – nu SMVaalborg - været for-

eningen for ”produktions-Aalborg”. 

Grundlagt i en tid, da håndværk be-

vægede sig mod industri. I dag en for-

ening, som med sin mangfoldighed af 

tilknyttede laug og mesterforeninger 

afspejler byens udvikling. Vi er den lo-

kale, erhvervspolitiske forening og har 

som vort stærke bagland SMVdanmark 

til nationalt at synliggøre og kæmpe for 

de små og mellemstore virksomheders 

vilkår.

I år er SMVaalborg vokset markant med 

indmeldelsen af Dansk Bilbrancheråd 

og Nordjyllands Slagtermesterforening, 

og vi har orienterende samtaler med 

andre repræsentanter for små og mel-

lemstore virksomheder uden et sam-

lende lokalt talerør. Så på et eller andet 

plan må vi og vore resultater være syn-

lige for dem, der kan bruge os til noget.

I Aalborg Erhvervsråd har SMVaalborg 

en af de syv pladser, der er afsat til er-

hvervslivets repræsentation. Det er en 

aktiv position, hvor vi på vores måde 

kan være med til at påvirke spørgsmål 

af særlig interesse for alle kommunens 

små og mellemstore virksomheder. 

medlemskredsen. SMVdanmark har en 

central rolle i udviklingen af lokale akti-

viteter i samarbejde med laugene og me-

sterforeningerne.

En af vore styrker er åbenheden for sam-

arbejde med institutioner, der har samme 

forståelse for udvikling og nødvendig-

hed, som vi har: Varelotteriet, Aalborg Er-

hvervsråd, Aalborg Kommunes Ungestra-

tegi, Aalborg Alliancen, Early Warning, 

netværksgruppen ”Kom-Videre-Mand” og 

gæstelærerordningen i kommunens fol-

keskoler.

SMVaalborg har ingen ansatte. De syv be-

styrelsesmedlemmer deler ansvarsområ-

derne mellem sig, og nogle opgaver er så 

omfattende, at der er brug for holdindsats. 

Lige nu arbejdes der koncentreret på etab-

leringen af præsentations-domen på Nibe 

Festival 2022. Oprindeligt var det en idé 

til 2020, men COVID-19 kom på tværs, og 

projektets indhold og dimensioner er vok-

set under vejs.

Vi glæder os over Aalborgs vækst. Vi vil 

gerne være en del af den, og vi arbejder 

konstant på at bevise SMVaalborgs kamp-

kraft og berettigelse.
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       2021 
  30. november kl. 17.00 
 Borgmestermøde

  16. december kl. 16.00 
 Besøg i Aalborg ZOO

2022

  26. januar kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  9. februar kl.16.00 
 Besøg hos Beierholm

  23. februar kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  19. marts  kl. 13.00 
 Frokostjazz

  30. marts kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  27. april kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  27. april kl. 18.00 
 Generalforsamling

  3. maj kl. 19.00 
 Legatuddeling i byrådssalen

  25. maj kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  29. juni kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

Øvrige arrangementer annonceres  
via mail og på hjemmesiden.

 

AKTIVITETER 

SMVdanmark har for første gang ud-

sendt en analyse af de danske kom-

muners erhvervsvenlighed: SMVba-

rometer. Eftersom 99 % af alle landets 

virksomheder er små og mellemstore 

og de 26 måle-parametre er tilpasset 

dem, er det mere end svært at sam-

menligne SMVbarometer med f.eks. 

Dansk Industris analyse af den lokale 

erhvervsvenlighed.

I SMV undersøgelsen er Aalborg place-

ret som nr. 34. De 26 måle-parametre 

er samlet i seks hovedtemaer, og resul-

taterne er indplaceret i tre vurderinger: 

Bund, midt og top.

Indenfor syv punkter er Aalborg place-

ret i topgruppen:

›   Transporttid for pendlere

›   Internet hastighed

›   Uddannelse og arbejdskraft

›   Personer med erhvervskompetence-

givende uddannelser

›   Adgang til at skaffe kvalificeret ar-

bejdskraft

›   Kommunens støtte og hjælp til at 

etablere og drive virksomhed

›   Udlicitering til private virksomheder.

Aalborg er placeret som ”bund” på syv 

emner:

›   Pris på erhvervslejemål

›   Parkeringsmuligheder

›   Håndtering af erhvervsaffald

›   Skatter og afgifter

›   Kommunal sagsbehandling

›   Kommunikation fra kommunen

›   Kommunale betalingsfrister

På landsplan topper Herning, Ishøj og 

Ikast-Brande kommuner SMVbarome-

ter. Rebild er som nr. 8 den bedst place-

rede i Nordjylland. Vesthimmerland er 

nr. 15, Thisted nr. 17 og Frederikshavn 

nr. 25. Dårligst placeret er Brønderslev 

som nr. 73 og Jammerbugt som nr. 68.

Blandt storbykommunerne er Herning 

placeret på analysens førsteplads. 

Esbjerg er nr. 19, Odense nr. 28, Aalborg 

nr. 34, Aarhus nr. 39 og Randers nr. 62. 

 Af Poul Krabbe

SMVBAROMETER:

Aalborg nr. 34 i
erhvervsvenlighed
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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

• dedikeret og professionel projektstyring
• 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

 L
Æ

S 
M

E
R

E
 P

Å
 A

K
K

C
.D

K

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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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

Dansk Industri placerer  
Aalborg som nr. 54 – 
fremgang på 1o pladser
Efter fusionen mellem DI (Dansk Industri) 

og Dansk Byggeri er der for første gang 

udarbejdet en fælles analyse af de danske 

kommuners erhvervsvenlighed. Fem ø-

kommuner indgår ikke i undersøgelsen, og 

blandt de resterende 93 indtager Aalborg 

Kommune i 2021 en plads som nr. 54. I 

sammenligning med DI’s analyse for 2020 

er der for Aalborg tale om en fremgang på 

10 pladser.

Analysen er baseret på tal fra tre steder: 

Tilfredshedsundersøgelse blandt lokale 

virksomheder, en spørgeskemaundersø-

gelse blandt kommunaldirektører samt 

statistisk materiale. Undersøgelsen har 

målt den enkelte kommunes formåen på 

ni parametre.

Aalborgs højeste placering blandt de 93 

kommuner er en 18. plads på ”Digitale 

rammer”. På ”Infrastruktur/transport” og 

”Grøn udvikling” er Aalborg placeret som 

nr. 27. Placeringen på de øvrige parametre 

er:

›   Uddannelse nr. 31

›   Adgang til kvalificeret arbejdskraft nr. 

48

›   Information og dialog med kommunen 

nr. 60

›   Kommunal sagsbehandling nr. 69

›   Skatter, gebyrer, erhvervsarealer nr. 73

›   Brug af private leverandører nr. 74

Blandt kommunerne i Nordjylland er Mor-

sø vurderet som den mest erhvervsvenlige 

og placeret som nr. 11 – en fremgang på 

seks pladser. Thisted er nr. 13 (fremgang 

på tre placeringer) og Rebild er nr. 30 (en 

tilbagegang på 19). Størst fremgang har 

Brønderslev fra nr. 63 i 2020 til nr. 32 i 2021 

og størst tilbagegang Mariagerfjord fra nr. 

45 i 2020 til nr. 75 i 2021.

Blandt de ti højst placerede i analysen er 

de 9 jyske. De tre mest erhvervsvenlige 

kommuner er Ikast-Brande, Silkeborg og 

Hedensted.

Den højeste placering på de ni parametre 

i Nordjylland er Rebilds andenplads inden 

for uddannelse. Morsø er landets tredje-

bedste på kommunal sagsbehandling og 

Vesthimmerland nr. 6 på grøn udvikling.

 Af Poul Krabbe
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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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I de sidste 15 år har vi beregnet moms for en lang række små og mellem-
store virksomheder, og vores dygtige medarbejdere løfter også gerne 
opgaven for dig.

Vi gennemgår dine køb og salg, foretager beregningerne, indsender 
oplysningerne til SKAT til tiden og sørger for, at dit momsregnskab bliver 
et redskab til udvikling af din virksomhed. Ikke din hovedpine.

Huset Venture Nordjyllands regnskabs- og administrationsafdeling 
foretager alle typer regnskabsservice og arbejder passioneret på at 
hjælpe virksomheder til en velplejet bundlinje.

Momsregnskab 
behøver ikke være din hovedpine

Kontakt Jette Christiansen 
på 99 30 16 16 eller jc@hv-nord.dk 
for et uforpligtende møde om, hvad vi kan gøre for dig

Vo
re

s kunder ta'r

socialt a nsvar

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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 Tekst Poul Krabbe · Foto: Michael Bo Rasmussen

I 2004 flyttede Aalborg Haandværkerforening sin årlige legatuddeling fra Det 
Lille Teater i Aalborghallen til byrådssalen. Den placering har været gældende 
lige siden. Bortset fra i fjor, da Corona-epidemiens forsamlingsbegrænsninger 
førte til, at den ene, store og fælles fejring af de unges dygtighed blev spredt ud 
på fem mindre arrangementer. 7. september var alt igen ved det ”normale”, og 
med næsten 200 tilstedeværende blev de 24 legatmodtagere behørigt hyldet af 
SMVaalborg, da årets legatsum på 300.000 kr. blev fordelt.

Legatfest  
i vante rammer

Muncka direktion. Koret, som også har 

været ramt af forsamlingsbegrænsnin-

ger, lagde ud med Elvis Presleys ”I can’t 

help falling in love with you” og slut-

tede – som det efterhånden er traditio-

nen – med temaet fra Olsen Banden.

En messingblæser-sekstet fra Aalborg 

Garden var legatfestens ny, musikalske 

indslag. Flot og festligt og afsluttet med 

”Congratulation”. Så var tonen slået an.

Aftenens festtale var overladt til Chri-

stian Helweg, der i 2018 selv modtog 

Aalborg Kommunes iværksætter-

legat. Referatet af hans iværk-

sætter-hyldest kan læses andet 

sted i dette blad.

Legatuddelingen blev af-

sluttet med fællessangen 

”Vi håndværkssvende”, 

og efterfølgende var 

Aalborg Kommune 

vært ved et hyggeligt 

”afterparty” til smukt, 

diskret jazz-akkom-

pagment.

- Det er en kæmpemæssig fornøjelse at 

byde velkommen i aften. Vi er tilbage 

i byen – i byrådssalen. I unge, der er til 

stede her, er creme de la creme inden 

for det, I er uddannet til. I har det til 

fælles, at I kan noget med jeres hæn-

der. I Aalborg lægger vi stor vægt på at 

bevare de håndværksmæssige traditio-

ner, og vi er stolte af det erhvervsliv, I 

er med til at skabe, sagde borgmester 

Thomas Kastrup-Larsen i sin velkomst.

Musikalsk indramning
Legatuddelingen blev musikalsk ind-

rammet. Aalborg Haandværker-Sang-

forening under Arne 

Legatmodtagerne
SMVaalborg uddelte 10 legater på 10.000 

kr. plus foreningens medalje og en lod-

seddel til Varelotteriet. Modtagerne var:

Kok Martin Hjerrild Nielsen

Skorstensfejer Mads Bundgaard

Automekaniker Christopher Sørensen

Tjener Henriette Hjort Høgh

Anlægsstruktør Jonas Frederiksen

Frisør Jennifer H. Weesgaard

Industritekniker Jonas Godsk Jensen

Tandklinikassistent Maria Bang Nielsen

Elektriker Simon K. Lyngsø

Årets højdespringer, 15.000 kr.: Ernæ-

ringsassistent Ngoc Tuyen Truong

Borgmester Thomas  
Kastrup-Larsen og  
dyrepasser Paw Gosmer

Borgmester  
Thomas Kastrup-Larsen

Aalborg Garden
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Legater fra laug og mesterforeninger
Frisør Jeanette Vinter Sørensen

EUX elektriker Nicolai Sand Rasmussen

Tømrer Patrick Ørbæk Pedersen

Tømrer Frederik Duun Jensen

Smed Jon Aslak Kristensen

Smed Nikolaj Steensballe

”De ekstraordinære”
Årets æreshåndværker:  

Dyrepasser Paw Gosmer

Aalborgs iværksætterlegat:  

Møbelpolstrer Thomas Dyg

Drop In Prisen:  

S.P.Jensen A/S

Hæderslegatet:  

Direktør Jan Larsen, Aalborg Håndbold

Årets team på TECHCOLLEGE:  

Team Læring

Praktikprisen:  

Arne Andersen Vrå A/S

Kulturprisen:  

Jørgen Nissen, Skråen

Direktør Jan Larsen, 
Aalborg Håndbold

Ernæringsassistent 
Ngoc Tuyen Truong

Borgmester  
Thomas Kastrup-Larsen

Studierejselegat 
Bygningskonstruktør-
studerende Frederik 
Elb har modtaget 
foreningens 
studierejselegat 
på 10.000 kr. til et 
studieophold i Budapest i 
november måned.Rådmand Maj-Britt 

Iversen overrækker 
Drop In Prisen til 
S.P.Jensen A/S
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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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Voergaardvej 2 | 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 72 00 | beierholm.dk

	 Håndværkerløsningen
fra	Beierholm	giver
  mindre papirarbejde
	 	 	 	 og	mere	tid
   til kunderne

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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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

hjemmesider

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.

 Af Poul Krabbe
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 Af Poul Krabbe

Tillykke fra iværksætteren 
med de mange kasketter

Kasketten er Christian Helwegs meget synlige kendetegn. Han 
har den på, hvad enten han holder festtalen til legatfesten 
i byrådssalen eller som direktør i Råt & Godt er synlig i 
værkstederne på Hjulmagervej. I overført betydning bærer han 
et utal af kasketter i sine bestræbelser på lede en socialansvarlig 
og bæredygtig forretning, der hjælper socialt udsatte unge i 
alderen 18-33 år med at finde vej gennem livet på vej mod et job 
eller en uddannelse.

Christian Helweg grundlagde Råt & Godt i 2015, 

og i 2018 modtog han Aalborg Kommunes iværk-

sætterlegat. Allerede da blev det aftalt, at han 

skulle holde festtalen til en af de kommende le-

gatfester i byrådssalen. Corona’en kom i vejen, 

men den 7. september besteg han – med kasket 

–talerstolen i byrådssalen for som moden iværk-

sætter at ønske aftenens legatmodtagere til-

lykke.

-I er creme de la creme af vores ungdom. Det er 

enormt inspirerende at høre om jeres vej frem 

mod legat-belønningen. Det er en beretning om 

hårdt arbejde, flid og nysgerrighed. Håndværk 

handler om at kunne noget med hænderne, men 

det handler også om jeres indstilling og karak-

tertræk. Da jeg i 2018 modtog iværksætterle-

gatet, gav det mig yderligere blod på tanden og 

motiverede mig til at blive ved med at omsætte 

ideer til handling.

Da Christian Helweg etablerede Råt & Godt 

i 2015 – sideløbende med et fuldtidsjob – var 

han alene. I dag beskæftiger virksomheden 

47, hvoraf de 36 er på kanten af arbejdsmar-

kedet.

I kan gøre en forskel
-Der er i dag større efterspørgsel på arbejds-

kraft end nogen sinde. Derfor spiller I legat-

modtagere en helt særlig rolle, fordi I er med 

til at inspirere andre. Vi skal gerne have 

større tilslutning til erhvervsuddannelserne 

og flere ud i praktik. Det stiller også større 

krav til uddannelserne og til at matche de 

globale udfordringer, der adresseres i FN’s 

17 verdensmål i en tid med særligt fokus 

på bæredygtighed, socialt ansvar og miljø. 

I har mulighed for at gøre en forskel. Det 

handler om at skabe interessante og inspi-

rerende arbejdspladser, der kan tiltrække 

arbejdskraft, og på det område er I allerede 

nu med til at inspirere som forbilleder for 

andre unge.

Nordjylland kan noget helt specielt. Lands-

delens størrelse, lysten og muligheden for 

samspil mellem de offentlige og de private 

sektorer er i Nordjylland helt unik. Tak for 

indsatsen. Bliv ved. Tænk stort og gå jeres 

egen vej. Vi har brug for jer. Stort tillykke.
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Siden Arne Andersen under beskedne forhold etablerede sin 
tømrervirksomhed i Vrå i 1975 har den stærkt ekspanderende 
forretning varetaget uddannelsen af 136 lærlinge. Da firmaet 
i 2015 fejrede 40 år jubilæum, blev elev nr. 100 rundet. I de 
efterfølgende seks år er altså indgået 36 uddannelsesaftaler. 
I øjeblikket har Arne Andersen Vrå i sine to afdelinger – Vrå 
og Aalborg – 12 elever i gang med en uddannelse til tømrer/
snedker. Det stærke fokus på lærlingeområdet indbragte i 
september firmaet SMVaalborgs ”Praktikprisen”.

Student, voksenlærling som murer og deref-

ter bygningsingeniør.

Hverdagen og stoltheden
I det daglige er det afdelingschef tømreren-

trepriser Michael Abildgaard Hansen, der har 

ansvaret for elevuddannelsen, og med i ba-

gagen har han en plads i det lokale lærlinge-

udvalg på EUC Nord i Hjørring.

-Vi har lærlinge i både Vrå og Aalborg, og for 

at spare dem for transporttid tilstræber vi at 

ansætte dem fra den skole, der ligger tættest 

på: EUC Nord eller Techcollege.

-Hvad er den første udfordring for en ny elev hos 

jer?

-At blive vænnet fra deres mor, siger Michael 

Abildgaard med et skævt grin. De skal lære 

at møde til tiden og have et seriøst forhold til 

sygemeldinger. Og så er der mange, som skal 

finde ud af, at mobiltelefonen ikke skal blan-

des ind i arbejdstiden. De fleste lærer hurtigt, 

at sådan er det hos os. Så går alting lettere, 

og de bliver glade for at møde på arbejde.

De unge er stolte af at kunne udføre et godt 

stykke håndværk. Vi skylder dem at vise ve-

jen til det, men hvis de ikke vil eller kan følge 

vores vej, er det et forkert match. Vi vil gerne 

uddanne nogle verdensmestre, men mindre 

kan gøre det. Det vigtigste i motivationen er, 

at de unge får en forståelse af, at det er lette-

re at bide sig fast på arbejdsmarkedet, hvis 

man er dygtig til sit håndværk.

Størrelse og variation
Arne Andersen Vrå er en af de større ak-

tører på det nordjyske byggemarked og er 

også begyndt at brede sig uden for lands-

delen. Lige nu arbejdes med projektering 

af totalentreprisen på 72 almene boliger i 

Vejlby-Risskov, der skal være indflytnings-

klare i 2023.

-Vi har så mange forskellige opgaver, 

at vore elever kan nå at komme rundt i 

mange af håndværkets hjørner. Blandt op-

gaverne er også renovering af historiske 

bygninger, så de unge får mulighed for at 

stifte bekendtskab med traditionsrige tek-

nikker. De unge er heldigvis også nysger-

rige – og kritiske. Jeg er glad, når en af dem 

kommer og fortæller, at han ville have det 

bedre, hvis….. Så må vi se på det og gøre 

noget ved det.

Den første kontakt mellem firma og en 

potentiel elev kan have forskellige ind-

gangsvinkler. Nogle opstår gennem med-

arbejdernes netværk, andre dukker selv 

op for at spørge, om der er en plads, og der 

samarbejdes tæt med både de to tekniske 

skoler og med 3F. Eleverne er stadig i alt-

overvejende grad af hankøn og unge, men 

Arne Andersen Vrå har også haft tre kvin-

delige elever adskillige voksenlærlinge.

Hos Arne Andersen Vrå er diplomet for 

modtagelsen af SMVaalborgs ”Praktikpri-

sen” synligt ved siden af det tilsvarende 

for ”Drop In Prisen”, som firmaet i fjor 

modtog for ”sin helt særlige indsats for 

at hjælpe mennesker, der af den ene eller 

den anden grund har svært ved at finde 

fodfæste på arbejdsmarkedet”. Den pris er 

indstiftet af Aalborg Kommunes beskæfti-

gelsesområde og SMVaalborg i fællesskab.

Arne Andersen Vrå A/S har som målsæt-

ning, at mindst 10 % af medarbejdersta-

ben består af håndværkselever, og i fir-

maets værdisæt kan læses: ”Vi ønsker at 

skabe plads til unge og dynamiske med-

arbejdere….. Vi ønsker at opretholde vor 

position som en god arbejdsplads – også 

for lærlinge – og herved bidrage til sikring 

af fremtidens arbejdsstyrke”.

-I Nordjylland er der tradition for man-

ge håndværkerfamilier, og vi er ikke så 

hårdt ramte på at skaffe kvalificerede 

lærlinge, som de er andre steder i landet. 

Tømreruddannelsen er populær, og jeg 

ser det ikke som en underskudsforret-

ning at uddanne eleverne.  Ved at påtage 

sig også det samfundsansvar sikrer vi os 

en kontinuitet i medarbejderstyrken. Når 

opgavemængden er til det, tilstræber vi, 

at beholde de nyudlærte i en periode, så 

de kan komme godt i gang som svende, 

fortæller administrerede direktør Erik 

Pedersen.

Da Arne Andersen 1. januar 2017 stoppe-

de som administrerende direktør og blev 

bestyrelsesformand, blev han afløst af 

Erik Pedersen, der havde været afdelings-

leder i Aalborg i tre år og har en uddan-

nelsesbaggrund, der synes skræddersyet 

       til en lederstilling i byggebranchen: 

Dygtige lærlinge er  
fremtidens arbejdsstyrke

 Af Poul Krabbe



Afdelingschef Michael Abildgaard 
Hansen med en af de aktuelle 
 lærlinge, Mikkel Lauritzen
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Dygtige lærlinge er  
fremtidens arbejdsstyrke

Formand Svend Aage Suhr 
overrækker Praktikprisen 
til administrerende 
direktør Erik Pedersen
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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



 Af Poul Krabbe

SMVaalborg har indledt et samarbejde med 
selvhjælpsgruppen ”Kom-Videre-Mand”, der tilbyder 
at medvirke til at løse udfordringer med svære 
livssituationer og ensomhed. I denne artikel fortæller 
selvhjælpsgruppens leder/mentor Knud Kristensen 
om gruppens tilbud. I ”Kom-Videre-Mand” har også 
Niels Richard Hansen en rolle som mentor. Han har 
de seneste måneder været tilknyttet SMVaalborgs 
bestyrelse, der ser gruppens indsats som et relevant, 
medmenneskeligt tilbud til medlemmer i en svær, 
personlig situation.

Målgruppe
Målgruppen er mænd i alle aldre (25+ og 

op), som er gået lidt i stå i deres liv. År-

sagen til deres vanskeligheder kan være 

mange – stress, skilsmisse, arbejdsløs-

hed, dødsfald i det nærmeste netværk, 

langvarig sygdom, svigt helt tilbage i 

barndommen, ensomhed m.v.

Deltagerne gennemgår en forudgående 

visiteringssamtale, inden forløbet star-

ter, hvor de bliver testet på grundlæg-

gende vilje og evne til at gennemføre 

et KVM-forløb. Misbrugere og perso-

ner med dybere psykiske lidelser falder 

udenfor målgruppen, men mere end 

90% af de mænd, der melder sig, ender 

med at komme med i et KVM-forløb. 

Indhold
Et KVM-forløb gennemføres i en gruppe 

på 8 mænd, som ikke kender til hinan-

den i forvejen. Der sker opstart, så snart 

der er 8 mænd på venteliste.

Mændene mødes 8 ugedage (eks. tirs-

dag) i træk i tidsrummet 18.30-21.30. 

Møderne faciliteres af en ”gruppele-

der”, som har til opgave at lede mændene 

igennem forløbet.

Hver aften er der et bestemt tema, som 

der tages udgangspunkt i. Til eksempel 

er temaet den første aften ”at tale om det, 

der er svært (for mig)”, og mændene til-

deles taletid på skift bordet rundt. De øv-

rige 7 deltagere træner i at lytte og være 

helt nærværende. Når ”mand 1” har for-

talt sin historie, reflekterer de andre syv 

mænd på det, de har hørt, og sådan fort-

sætter mødet, indtil alle 8 mænd har for-

talt deres historie.

Andre temaer er styrke relationer, styrke 

ressourcer, kommunikation, ansvarlig-

hed m.v., men mødeformen er den sam-

me alle 8 aftener, så kort fortalt handler 

møderne om fortællinger, lytning og re-

flektioner. 

Det er vigtigt, at deltagerne – så vidt det 

overhovedet er muligt – deltager i alle 8 

møder. 

Effekt
Et KVM-forløb har vist sig at have en for-

bavsende positiv effekt på deltagernes 

livskvalitet.

Der er efterhånden kørt mange grupper 

igennem rundt i landet – og herunder 

også i Aalborg – så forudsigeligheden af 

virkningen for deltagerne er ved at være 

ganske høj. 

Der indtræffer forskellige mekanismer 

i løbet af de 8 uger, som virker i den rig-

tige retning. Deltagerne føler sig hurtigt 

trygge i gruppen, de oplever, de møder 

respekt fra de 7 andre mænd, de begyn-

der at få ideer til at tage nye initiativer, 

Ide og Baggrund
Ideen bag ”Kom-Videre-Mand”-pro-

grammet (KVM) er, at selvhjælpsgrup-

per bedst løser udfordringer med svære 

livssituationer og ensomhed og øger 

deltagernes handlekraft og skaber tro 

på, at situationen kan ændre sig i posi-

tiv retning.

Selvhjælpsarbejdet i Danmark er typisk 

udviklet af kvinder, og de fleste hidtidi-

ge grupper har haft størst appel til kvin-

der. Der er derfor opstået en ide om at 

udvikle et selvhjælpsprogram målrettet 

til mænd.

KVM er udviklet af Cand. Psych. PHD 

Max Bøhling, Center for Funktionel Psy-

kologi, Cathrine Sort, selvhjælpskon-

sulent fra Frivilligcentre & Selvhjælp 

Danmark (FriSe) og coach Jørgen Juul 

Jensen.

Programmet er udviklet og startet i Kø-

benhavns-området for 4-5 år siden og 

har siden bredt sig til resten af landet – 

herunder Aalborg og Nordjylland i løbet 

af 2017.  

Få hjælp, når   
livet er svært

- fortsætter side 18 
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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

de begynder at tænke på en anden måde, 

de begynder at se sig selv i et nyt og bedre 

perspektiv (selvmedlidenheden glider i bag-

grunden) og meget andet.

Det er ikke ualmindeligt, at deltagerne – el-

ler nogen af dem – efter de 8 uger fortsætter 

med at mødes i deres nyetablerede netværk, 

hvor den opståede tryghed, tillid og åben-

hed er vigtige værktøjer til varige venskaber.  

Summe summarum – det virker – og det er 

ekstremt vigtigt at få så mange mænd som 

overhovedet muligt med i et KVM-forløb, så 

de kan få det gode liv, som alle fortjener.

Se endvidere på www.komvideremand.dk 

Økonomi
KVM-programmet er i Nordjylland i som-

meren 2018 blevet tildelt en donation fra 

Spar Nord Fonden på 345.000 kroner, og SNF 

har netop bevilget yderligere 350.000 kroner. 

Denne donation sikrer driften af program-

met langt ud i fremtiden, samtidig med, at 

vi også opfatter tildelingen som en værdi-

fuld opbakning til den samfundsmæssige 

værdiskabelse, som programmet giver.

Det er gratis at deltage i et KVM-gruppefor-

løb. 

Første – vigtige – skridt
KVM er i Aalborg forankret i De Frivilliges 

Hus (DFH), i det tidligere Vejgaard Bibliotek 

på Hadsundvej.

Kontakt på enten telefon 98111344 eller mail 

frivillighuset@frivillighuset.dk.

 Du vil møde en venlig og meget hjælp-

som person, som vil invitere dig til en 

KVM-samtale, hvor du kan få svar på alle 

tænkelige spørgsmål om programmet. 

Det er faktisk ret sjældent, at en mand, 

som har været til denne indledende sam-

tale, ikke ender med at melde sig til et 

forløb.  

Knud Kristensen
Knud Kristensen, 69 år, har været grup-

peleder/mentor i ”Kom-Videre-Mand si-

den januar 2018. Han er født i Brande 

og indledte sin karriere i den finansielle 

sektor som bankelev i Vejle i 1972. Efter-

følgende blev han som sergent tilknyt-

tet Jyske Brigade i Fredericia, og i 1982 

vendte han tilbage til bankverdenen som 

chef i Aktivbankens organisationsafde-

ling i Vejle.

Efter ledende stillinger i Sydbank og Ny-

kredit kom Knud Kristensen i 2001 til 

Spar Nord som kreditkonsulent. To år se-

nere blev han afdelingsdirektør og chef i 

Spar Nords kreditafdeling og bestred stil-

lingen frem til 2016.

Knud Kristensen har siden 1982 været 

gift med Inge, der er frivillig i Røde Kors. 

Selv beskriver han sine interesser som: 

Foreningsarbejde, socialt arbejde, moti-

on, sport, personlig udvikling og livslang 

læring.

”Min lederstil er baseret på høj grad af 

tillid og frihed, og jeg lægger vægt på at 

kommunikere grundigt om ”hvorhen og 

hvorfor” i højere grad end ”hvordan og 

hvornår”.

Knud Kristensen, 
gruppeleder/mentor i 
”Kom-Videre-Mand”

 fortsat fra side 17...
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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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 Af Poul Krabbe 

Skråens Nissen
”Jørgen Nissen har styret Skråen gennem både gode og dårlige tider. Hans begejstring 
og vovemod har tiltrukket store musiknavne og har medvirket til at samle en evig flok 
af aktive venner om det ene punkt: At føre Skråen videre som et spillested af national 
betydning”.

som leder af Skråen. Udsigten til en pensionisttilværelse 

er bestemt heller ikke tiltrækkende. I det halvandet år, da 

Skråen måtte Corona-aflyse 300 koncerter og refundere 

eller udskyde 100.000 billetter fik han en forsmag på livet 

væk fra hallerne i Nordkraft.

-Jeg var desperat over at skulle sidde så meget hjemme. 

Det var simpelt hen rædselsfuldt, siger han.

I den negative vurdering tæller ikke Jørgen Nissens kone, 

Signe, som er Skråens bookingchef. De traf hinanden på, 

da hun blev ansat på Skråen som Jørgens eneste medar-

bejder i 1993. I 2000 blev de gift i Klosterkirken samme 

dag, som deres søn, Christoffer blev døbt, og siden har de 

holdt sammen og arbejdet side om side.

-Nogen kan nok komme i tanker om negative sider ved at 

skulle arbejde sammen på det samme sted dag ud og dag 

Vittige hoveder kan forledes til at tro, at baggrun-
den for dette portræt af Jørgen Nissen er ”Sejrens 
Palmer”. Sandheden er, at palmerne er hans egne 
og udlånt fra sommerhussamlingen af hørpalmer 
i Blokhus. De kan blive en hel del højere end de nu 
tre-fire meter, og Jørgen er fascineret af at følge 
væksten; at se ting gro. Palmer og Skråen.

De rosende ord var mange, da lederen af spillestedet Skråen, 

Jørgen Nissen, 7. september blev tildelt SMVaalborgs kultur-

pris. Men hovedpersonen var ikke til stede. Ramt af en lille 

blodprop havde han en fuldgyldig undskyldning for til en af-

veksling at sige nejMusM til et stort arrangement. Prisen på 

de 10.000 kr. blev modtaget af en stedfortræder.

Nu er Nissen på højkant igen, men de tre måneders forbud 

mod at køre bil er en hård belastning. Han plejer at besøge 

sommerhuset i Blokhus et par gange om ugen. Blandt andet 

for at pleje de fire-fem meter høje hørpalmer – en af de få in-

teresser, som ikke dufter af Skråen. De 10.000 kr. har han al-

lerede givet videre til Skråen som et vitamintilskud til et af 

hans hjertebørn: Spejlteltet med nycirkus. Måske Skråens 

internationale topnummer, men også et af de økonomisk set 

mere risikable.

Musikken vandt
Jørgen Nissen var som ingeniørstuderende i et festudvalg 

med til at grundlægge Skråen på Strandvejen i Aalborg for 

44 år siden. Selv har han aldrig spillet et in-

strument, men musikken trak mere i ham 

end studierne. Han var i gang med sit af-

gangsprojekt inden for it og styring, da han 

traf beslutningen: Skråen er mit fremtidspro-

jekt.

I april 2022 runder Jørgen Nissen de 70 år, men 

der er ikke sat slutdato på hans ansættelse 
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Skråens Nissen
ind. Men sådan er det ikke for os. Vi har hver vores define-

rede opgaver at varetage, og vi er jo heller ikke på Skråen 

hver aften. Tingene er så godt planlagte, at overraskel-

ser for det meste kan klares på mobiltelefon eller SMS. Til 

gengæld er vi på telefonen i alle vågne timer syv dage om 

ugen, så Skråen fylder da noget i vore liv. I øvrigt var Sig-

ne nok den, der var mest chokeret over min blodprop. Hun 

indså, at jeg  ikke skulle regne med at leve evigt.

Kom nu, frivillige
2019 nåede at blive Skråens rekordår med en omsætning 

på 27 mio. kr., men den igangværende efterårssæson kan 

slå alle rekorder. Antallet af koncerter er voldsomt, fordi 

også en del af de Corona-udsatte er på programmet, og 

publikum har gemt penge til oplevelser på Skråen. Men 

come backet er ikke uden bekymringer. Antallet af frivil-

lige er ikke kommet op på normalen. Lige nu mangler der 

20-30 til at supplere Skråens egne folk: Syv fuldtidsansat-

te og ti timelønnede.

-Det er både usædvanligt og lidt bekymrende, at frivillige-

antallet efter Corona’en ikke er nået op, hvor det plejer, og 

set i forhold til Tall Ship arrangementet næste år, som vi 

har underholdningsansvaret for, må vi håbe, situationen 

ændrer sig. Da der var Tall Ships seneste i Aalborg, arbej-

dede jeg sammen med 17 foreninger og sportsklubber, og 

der var næsten 400 frivillige i gang.

Bedst i baggrunden
Jørgen Nissen er de seneste 44 år blevet interviewet i 

hundredvis af gange, men han bryder sig faktisk ikke om 

det. Han har det bedst i baggrunden og har det fint med, 

hvis nogen skulle få den tanke, at han grundlæggende er 

lidt indadvendt.

-Jeg har ikke noget med programlægningen at gøre. Det 

klarer Signe. Jeg er mest købmanden, der skal sørge for at 

tilbyde noget, som tiltrækker de mennesker, som kan lide 

at komme på Skråen. Det er mit held, at jeg har kunnet 

beskæftige mig med det så mange år – og endda få penge 

for det.

Sted: 
Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg 

Betaling: 
Der ydes et stort tilskud, derfor er prisen 
kun 50 kr. Betales kontant ved ankomst.

Tilmelding på email:  
Snarest og senest den 8. december 2021 på 
e-mail : info@smvaalborg.dk

Mødesponsor:

MEDLEMSARRANGEMENT

Velkommen til en stor oplevelse

Jul
i Zoo
Onsdag den 15. december 2021, kl. 16.00



Møbelpolstrer Thomas Dyg foran 
værkstedsbutikken i Vingaardsgade

se mig i arbejde, og at jeg kan se dem og 

hilse, når de passerer forbi. Det er pengene 

værd”.

Efter 16 år som ansat er det en udfordring at 

etablere sig som selvstændig:

-I kraft af, at jeg har arbejdet så mange ste-

der, har jeg en solid og varieret baggrund 

som håndværker, men som selvstændig er 

Thomas Dygs arbejde som møbelpolstrer kan 

følges fra gadeplan, for hans arbejdsbord står 

midt i lokalet. Bordet kan udbygges alt ef-

ter den igangværende opgaves omfang, men 

pladsen er ikke ubegrænset. Som den 45-åri-

ge polstret siger: ”Når man gerne vil have sit 

værksted centralt beliggende midt i byen, er 

kvadratmeterprisen højere end i udkanten. 

Men det betyder noget, at forbipasserende kan 

 Af Poul Krabbe
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I vinduet ud mod Vingaardsgade står Thomas Dygs 
svendestykke som møbelpolstrer fra 2004: En øreklapstol. 
Ved siden af er det indrammede dokument, der fortæller, at 
han i september modtog ”Aalborgs iværksætterlegat for unge 
håndværkere”. Siden han blev udlært hos Martin Christensen 
& Søn i Vejle, har han som ansat været vidt omkring: Fire 
steder i Nordjylland foruden ansættelsen hos George Smith i 
England, der med speciale i engelske herregårdsmøbler har 
butikker i London, Houston og Los Angeles. 5. oktober 2020 
gik hans drøm om egen værkstedsbutik i opfyldelse, da han 
flyttede ind i Vingaardsgade 32.

Synlig
polstring

der også andre opgaver at engagere sig i: 

Tilbudsgivning, indkøb, fakturering og 

regnskab. Heldigvis lærte jeg at give til-

bud, det sidste sted, jeg var ansat, og un-

der vejs har jeg lært de gode leverandører 

at kende.

Nyt liv til møblerne
Overordnet set består Thomas Dygs op-

gaver i at give møbler nyt liv. Det kan væ-

re danske klassikere fra Hans J.Wegner, 

Børge Mogensen eller Arne Jacobsen, men 

det kan også være tante Odas gamle sofa, 

der er gået i arv og nu trænger til ny pol-

string og et tidssvarende betræk.

-Jeg har taget det bedste af håndværket 

med fra de steder, jeg har arbejdet. Alsi-

dighed og ny oplevelser har suppleret og 

udbygget mit eget håndværk. Hvert eneste 

møbel er spændende og har sin egen hi-

storie for ejeren. Jeg synes, det er stort, at 

så mange mennesker vil ”genbruge” de-

res møbler og give dem nyt liv. Klassikere 

som ”Ægget”, ”Svanen” og ”7-eren” er dyre 

møbler, hvor det kan betale sig at restau-

rere dem, men andre møbler bliver ikke 

bevaret ud fra en økonomisk vinkel. Nogle 

af dem fortjener det bare på grund af de-

res historie og betydning for ejeren. Over-

ordnet set er det at istandsætte et møbel 

et modsvar til ”brug og smid væk menta-

liteten”, og det er jeg glad for at være med 

til, siger den 45-årige møbelpolstrer.

Møbelpolstring kan være et fysisk hårdt 

arbejde. Syarbejdet er hårdt for fingrene, 

og selv med et arbejdsbord i den rette høj-

de kan det være hårdt at skulle stå op så 

mange timer hver dag. Som Thomas Dyg 

siger: ”Jeg står så meget op, at jeg er blevet 

dårlig til at sidde”.

Det første år som selvstændig er gået ”rig-

tig godt”. Den aktuelle interesse for at be-

vare godt håndværk har sammen med 

værkstedsbutikkens beliggenhed givet et 

godt skub, og iværksætterlegatet har givet 

ekstra synlighed.

-Det er personligt rart at blive værdsat. Le-

gatet er et klap på skulderen, som både jeg 

og forretningen kan have glæde af.
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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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Føler du også, at administration 
og papirarbejde er en tidsrøver i 
din virksomhed? Hvis ja, så er du 
ikke alene…

Derfor inviterer SMVaalborg og Beierholm til 
arrangement som giver dig input til, hvordan 
du kan få startet det digitale bogholderi og 
opnå administrative lettelser i det daglige.

Hos Beierholm lettes den økonomiske administration for håndværkere 
i hele landet med en ny løsning, der samler og forenkler hele din virk-
somheds økonomi. Beierholm har indsigt i dagligdagen hos danske hånd-
værksmestre og ved, at jo flere projekter og medarbejdere du får, jo 
større overblik kræves der.

Med Beierholms Håndværkerløsning tager Beierholm sig af dit boghol-
deri og hjælper dig med at holde styr på registrering af timer og mate-
rialer gennem løsningens integration til Minuba. Fakturering sker til ti-
den med vished om, at du altid bliver betalt korrekt for de opgaver, du 
klarer. Igennem økonomisystemet i BeJour, der findes både som desktop 
og app, er det gjort enkelt at håndtere de mange tidskrævende opgaver i 
den økonomiske administration.

Beierholm ved, at alle virksomheder er forskellige, og derfor har du altid 
en fast sparringspartner, som kender dig og din forretning og kan hjælpe 
med at finde ud af hvilke løsninger, der giver dig de bedste fordele.

Det foranstående skal overordnet hjælpe med at du kan fokusere mere 
på det, du brænder for – servicere dine kunder!

Deltagelse er gratis og vil slutte af med en sandwich og en øl/vand.

Tilmelding på email:  
Snarest og senest den 1. februar 2022 på e-mail : info@smvaalborg.dk

Mødesponsor:

MEDLEMSARRANGEMENT

Den digitale 
håndværker 
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 17.00 – 20.00
Beierholm, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV
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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:


