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Den 6. april genåbnede frisørsalonerne
Corona-perioden har været hård, og flere saloner
har allerede drejet nøglen. Nu ser Aalborg
Frisørlaug fremad og glæder sig til gen at møde
medlemmerne.
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Igen i år er Nibe Festival aflyst som følge af Corona-restriktioner.
SMVaalborgs ambitiøse dome-projekt på festivalpladsen er
opgivet, men der arbejdes videre på det til festivalen i 2022.
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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

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.

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A

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

Restaurant

ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

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

Henning Sørensens eftf. ApS
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Alt i malerarbejde

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, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer,
mesterforeninger, laugsmedlemmer,
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@smvaalborg.dk
www.smvaalborg.dk
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RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING...
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 flødeskum og marcipanbånd.
På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!
Ring på 7250 5775
Vi snakkes ved mandag-torsdag 7-16 og fredag 7-13.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

Bestyrelsens beretning 2021

Frisørernes festdag
tændte et lille lys i mørket
Et år i Corona-skygge. Aflysninger og begrænsninger
har spændt ben for fællesskabet og gode oplevelser.
Vejen til begyndende optimisme er så

lere og cykelstier med bedre plads til

lang, at selve det, at frisørerne igen

ladcykler vil løse det påtrængende pro-

måtte fatte saksen - mod forevisning

blem med effektiv varetransport over

af gyldigt Coronas-pas – gjorde 6. april

fjorden.

til en festdag. Forhåbentligt den første

Corona-restriktionerne ramte undervisningssektoren hårdt, og det gik også ud

af mange, for der er meget at indhente.

En udbygget forbindelse over fjorden

over SMVaalborgs gæstelærerordning.

Også i SMVaalborg.

skal ses i lyset af ehvervsudvikling –

Den var ellers i god gænge med stigende

iværksætterlyst og ny arbejdspladser

efterspørgsel, og vi glæder os til at tage fat

skal ikke jordes af kødannelser.

igen, når en normal hverdag indfinder sig.

ling 26. august 2020, var vort medlem-

I skyggen af COVID-19 og de verbale

Legatfesten, som er et af årets højdepunk-

skab af Aalborg Alliancen og debatten

slagsmål om Egholm har der heldigvis

ter, faldt for forsamlingsforbuddet, så i

om placeringen af en ny Limfjordssfor-

og været positive tendenser at spore.

stedet for eet arrangement i byrådssalen

bindelse i fokus. Siden da har debatten

Iværksætterlysten afspejles i, at Aal-

blev det til fem selvstændige hvoraf de tre

taget til, og tonen og argumenterne er

borg Kommune i i tredje kvartal 2020

i Håndværkerhuset. Den samlede legat-

blevet skærpet. Egholm-modstanderne

registrerede 469 ny CVR-numre. Gan-

sum var på næsten 300.000 kr., og blandt

har domineret. SMVaalborg er en af de

ske vist er det blot 3 % flere end tilsva-

nyhederne var uddelingen af tre rejse-og

meget få, der har forsvaret Aalborg Al-

rende kvartal 2019, men det var det før-

studielegater på hvert 20.000 kr. samt en

liancen i læserbrevsspalterne. Lad os

ste kvartal med fremgang. Der har også

særlig kulturpris og en Praktik Pris, der

slå fast endnu en gang: Alliancen er

været run på NOVIs to iværksætter-

blev tildelt henholdsvis arkitekten Las-

etableret med det hovedformål at frem-

huse, hvor der snart er 100 nystartede

se Andersson, direktør for KUNSTEN, og

skynde en ny forbindelse over fjorden.

virksomheder samlet.

praktikcenterchef Per Dennis Kristensen.

de med placeringen. Blot den kommer

Mod forventningerne var der også

Vi hentede spændende erfaringer med de

hurtigt. For os er hovedformålet med

fremgang i søgningen til erhvervsud-

fem, spredte legatfestligheder, men glæ-

alliance-medlemskabet at fremme be-

dannelserne. I november 2020 blev der

der os alligevel til at vende tilbage til by-

skæftigelsen i Aalborg og som altid at

på landsplan indgået 3.543 uddannel-

rådssalen med én fest. Den er der allerede

have fokus på rekrutteringen af elever

sesaftaler. 9 % flere end tilsvarende

sat dato på: 7. september, hvis ikke Coro-

til erhvervsuddannelserne.

måned 2019. Samlet set blev der på 12

naen endnu en gang spænder ben.

måneder indgået 47.343 ny aftaler; 8

I det forgangne år har vi været stolte af at

Det fokus er druknet i debatten, som er

% flere end tilsvarende året forud. På

være en del af SMVdanmark, som ofte og

blevet mere og mere skinger. Nu er der

Tech College Aalborg steg antallet af

markant har ladet stemmen høre i Coro-

også etableret et ”grønt” valgforbund

uddannelsesaftaler med 6 % til 2.300

na-debatten. Især omkring etableringen

mellem fem parter, som går sammen

i 2020. Alligevel var det blot 19,27 % af

af hjælpepakker har SMVdanmark sat ty-

til kommunalvalget i november med

årets afgangselever fra folkeskolen,

deligt præg på vegne af sine medlemmer:

det ene formål at sætte en kæp i hju-

som valgte en erhvervsuddannelse. Det

18.000 små og mellemstore virksomheder.

let på Egholm-forbindelsen. Et af par-

nationale mål var 25 %.

Lige nu er vi mange, der holder vejret:

tierne går så langt som til at ønske, at

SMVaalborg har tilgangen af elever til

Hvor mange virksomheder må bukke

en del af motorvejs-pengene i stedet

erhvervsuddannelserne som sin hjerte-

under som følge af den manglende ind-

anvendes til fremme af kollektiv tra-

sag, og der er god grund til, at kæmpe.

tjening? For at støtte de konkurstruede

fik og etableringen af bedre forhold for

En analyse fra Arbejdernes Erhvervs-

virksomheder har SMVaalborg indledt

cyklister. I SMVaalborg tvivler vi stærkt

råd forudser, at der i 2030 vil mangle

på, at selv busser med påkoblede trai-

100.000 faglærte på arbejdsmarkedet.

Da foreningen med fire måneders udsættelse afviklede sin generalforsam-

I SMV-aalborg er vi bedøvende ligegla-

- fortsættes side 4 

3

4

- fortsat fra side 3 

henvises til er præget af individuel – og endda geografisk – tolkning. Oven på minkmas-

samarbejde med Early Warning, der tilby-

sakren blev syv nordjyske kommuner lukket

der rådgivning og hjælp til konkurstruede

ned med betydelige tab til følge for virksom-

virksomheder. Early Warning er organise-

heder ikke blot nord for fjorden, men også i

ret i det regionale erhvervshus og har siden

søndenfjords kommuner med nordenfjords

2007 bistået over 7.000 virksomheder.

arbejdskraft. Imens buldrede COVID-19 videre i ishøj og andre af hovedstadsområdets

Som Nordjyllands største erhvervspolitiske

vestegnskommuner uden vidtgående ind-

forening, dækker SMVaalborg bredt blandt

greb. Set fra Nordjylland var den situation

de små og mellemstore virksomheder i

mere udtryk for forskelsbehandling end for

mange brancher. Senest har også Nordjyl-

”samfundssind”.

lands Slagtermesterforening meldt sig ind,
og vi glæder os til e aktivt samarbejde.

Der bliver meget at indhente, når/hvis? Corona-spøgelset slipper sit greb. SMVaalborg vil

AKTIVITETER
2021

 26. maj kl. 16.30
Bestyrelsesmøde



27. maj kl. 18.00
Repræsentantskabsmøde



16. juni kl. 18.00
Generalforsamling



30. juni kl. 16.30
Bestyrelsesmøde



25. august kl. 16.30
Bestyrelsesmøde



7. september kl. 19.00
Legatuddeling



29. september kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

I et turbulent år har ordet ”samfundssind”

hilse optimismen velkommen og gøre, hvad

fået en særlig placering, Det er ikke en-

vi kan for at genvinde den aktive hverdag.

tydigt. Hvilket samfund og hvis sind, der

hjemmesider
print
tryksager
design
annoncer
logo
facebook

+ meget mere...

Øvrige arrangementer annonceres via
mail og på hjemmesiden.

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.
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Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at blive
mere synlig. Du kan også læse mere om os
på novagraf.dk – eller ringe og høre mere
på tlf. 9635 7777.

 Novagraf A/S
Lyngvej 3
9000 Aalborg
www.novagraf.dk
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Hold dit næste
møde i AKKC
Vi tilbyder mødefaciliteter
til både små og store møder

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

SAMARBEJDSAFTALE
MED ADVOKATFIRMAET
VINGAARDSHUS A/S
SMVaalborg har indgået samarbejdsaftale
med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S,
der sikrer vores medlemmer juridisk bistand lokalt og på højt niveau.
Som medlem af SMVaalborg får du et
gratis formøde, og klar besked på din
juridiske udfordring.

✔ Bæredygtige rammer med plads
til at mødes
✔ Fleksible mødelokaler fra 2 op til
240 personer
✔ Vi kan skabe coronasikre
omgivelser for dit næste møde
✔ 40 mødelokaler i huset

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

Læs mere på AKKC.DK/MØDER
KONTAKT vores mødeteam
på tlf. 9935 5555
for et uforpligtende tilbud

 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret

 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte

 Køb og salg af virksomheder
Se mere på www.vingaardshus.dk.

Europa Plads 4, 9000 Aalborg · akkc@akkc.dk · 9935 5555 · AKKC.DK
AKKC er certificeret bæredygtig efter både DNV GL’s verdensmålcertificering
og efter den internationale standard ISO 20121 for bæredygtige events.

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 SMVaalborg.”
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6
 Af Poul Krabbe

Så kom der igen

gang i saksen
REPRÆSENTANTANTSKAB
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

Tirsdag 6. april var en glædens dag på frisørsalonerne. Ovenpå fem
Corona-lukkede måneder blev der på én gang meget travlt. Kunder
med usædvanlige frisurer mødt frem med coronapas eller højst tre
dage gamle negative testresultater – nogle med synlige resultater
på ikke helt vellykkede hjemmeklipninger – og ordrebøgerne fik nyt
liv mange dage frem. Men i travlheden kunne salonejerne ikke helt
glemme tiden, der var gået forud. Frustrationen over at have savnet
håndværket, og bankkontoens grimme tegn på manglende indtjening
forsvinder ikke bare lige. De første kolleger er gået konkurs, og
flere er på vej, forudser Aalborg Frisørlaug, som med 144 aktive
medlemmer fra Hobro til Brønderslev er Danmarks største.

-I en sådan periode har der været brug

af dem, der har fundet ud af, at det kan

for sammenhold, men det var svært at

være hyggeligt at gå hjemme.

få skabt. Alle laugets arrangementer
blev aflyst på grund af restriktionerne,

Det økonomiske pres

og hver for sig er vi nok også gået lidt i

Økonomien har været hårdt ramt. Trods

flyverskjul med hver vore bekymringer

hjælpepakker til faste omkostninger og

og frustrationer. På rådgivningssiden

løntilskud til hjemsendte medarbejdere, er

har DOFK (Danmarks Organisation for

der stadig et hul:

Selvstændige Frisører og Kosmetologer)
været meget aktiv, og SMVdanark har

Nibe Erhvervsråd
Kristen Langkjær

været fremragende til at tage de politi-

Maskinmesterforeningen
Jan Blæsbjerg

så stor interesse i medierne, siger ol-

Sangforeningen
Henrik Gertsen

Lige nu og de kommende måneder er

Journalist
Poul Krabbe
Hals Erhvervsforening
Carsten Kristensen
Nordjyllands Slagtermesterforening
Leif Tranholm

ske kampe, vi som forening er for små
til. Aldrig har vort fag været fulgt med
dermand Hane Danielsen.

præget af travlheden, men hvad så
derefter? Den mistede omsætning kan
vi ikke indhente, og vi kan ikke vide,
hvilken vej vinden blæser. Coronaen
vil være et langvarigt spøgelse, og selv
når alle er vaccineret, vil der stadig
være mennesker, der føler sig utrygge
i det offentlige rum. Mange har fundet ud af, at de savner de ting, vores

Repræsentantskabsmøder
afholdes den anden onsdag i marts
og november måned.

fag kan, men der er også mange, der
har fundet ud af, at det ikke gør ondt
at være langhårede. I den usikkerhed
vil der helt sikkert være kolleger, der
vælger at lukke salonen tidligere end

BLAD NR. 2 - 2021

planlagt. Der er trods alt også nogle
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Salonejerne har selv skulle udrede de

I økonomiske krisetider bliver solida-

sidste 20 % af lønnen, og månederne

riteten sat på prøve. Mange har hørt

uden indtjening har mange steder

om frisører – også salonejere - der har

drænet reserven. Især yngre og ny-

benyttet ”friheden” til at etablere en

startede har ikke haft den buffer, der

rullende forretning med klipninger i

kan bære hele vejen.

private hjem. Når de ellers indberetter det til Skat, er det jo ikke ulovligt,

Eleverne har ikke været hjemsendt og

men det er usolidarisk over for faget,

har kunnet bruge de kundefri dage til

og hvis en frisør har fire-fem hjemme-

at træne i salonen. Nu er der igen pres

besøg om dagen, kan det hurtigt blive

på og brug for eleverne, så det kan

medvirkende til spredning af smitten.

være nødvendigt at skubbe skolepe-

Allerede i april 2020 henvendte DOFK

rioderne.

sig til Sundhedsstyrelsen for at få forbudt klipningen i private hjem, men

Hos nogle frisører er der opstået huller

uden resultat.

i ellers fuldt bookede aftalekalendere.

På gensyn

Nogle har glemt coronapasset eller

Sideløbende med genåbningen af sa-

testfristen.

loner og restauranter er der udsigt til

-Så må vi jo sige nej til dem og forsøge

yderligere lempelse af forsamlingsre-

at finde en ny tid. På det punkt er der

striktionerne. Det glæder de sig til i

ingen diskussion. Det er ikke sjovt at

Aalborg Frisørlaug, hvor oldermanden

skulle fungere som kontrollant over

og bestyrelsen er gået i gang med at

for kunden, men sådan er det jo, og

genoverveje kalenderen med alle de

det er ikke frisørerne, der har bestemt

arrangementer, der er blevet aflyst un-

de regler. Jeg kender til flere tilfælde,

der vejs.

hvor politiet har tjekket salonerne.
Om nogle er afsløret for manglede

-Vi glæder os til igen at kunne invitere

kontrol, ved jeg ikke, men sker det, er

vore medlemmer til at mødes om både

det en dyr forglemmelse for salonen,

faglige emner og socialt samvær. Der

siger oldermand Hanne Danielsen.

er meget at tale om, og jeg ser frem til
at høre kollegerne fortælle om deres
oplevelser under nedluknigen og om,
hvordan de har oplevet den assistance,
de har kunnet trække på hos DOFK,

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

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

SMVdanmark og lauget, siger Hane Danielsen.
Selv kan oldermanden se tilbage på
øget strikkeaktivitet og daglige spadsereture på seks-syv kilometer sammen med hunden. At være tilbage på
salonen for sammen med de to assistenter og den nyansatte elev at tage
mod kunderne er allerede en stor, daglig glæde.

Frisørmester Hanne Danielsen, Salon
Noble. Næstformand SMVaalborg.
Foto: © Michael Bo Rasmussen /
Baghuset.
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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

GRATIS
RÅDGIVNING
Har du brug for tips til, hvordan du kan
fastholde dine medarbejdere eller tackle
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du
at vide mere om fx virksomhedspraktik,
mentorordninger for unge eller den nye
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.
Vi er et landsdækkende videns- og netværkshus, og vi tilbyder blandt andet:
	Gratis telefonisk rådgivning om
fleksjob, sygefravær, mentor- eller
seniorordninger og meget andet. Vi
bliver ugentligt kontaktet af 15-20
virksomheder på vores hotline, som vi
hjælper med konkrete problemstillinger i virksomheden.
	Gratis medlemskab af et landsdækkende virksomhedsnetværk. Over
3.440 er medlemmer af VirksomhedsnetværkCabi, som afholder cirka 30
gratis arrangementer om året fordelt
over landets fem regioner.
	Gratis viden, tips og nyheder. Cirka
5.000 medarbejdere abonnerer på
vores nyhedsbrev til virksomheder.
Læs blandt andet om arbejdsmiljø,
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer,
integration og fleksjob.
Du kan læse mere og tilmelde dig vores
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på
telefon 8612 8855.

Den lige vej til job
– Med målrettede kurser og erhvervsuddannelser
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

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C /
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855
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 Af Søren V. Nielsen, Bestyrelsesmedlem SMVaalborg, Medlem af ungestrategiens ledergruppe i Aalborg kommune

Aalborg klarer sig
utroligt godt
med uddannelsespladser til erhvervene
På trods af coronakrise er antallet af uddannelsespladser
steget i Aalborg kommune. Der var ellers en velbegrundet
frygt sidste år, for at det modsatte ville ske. Men med
trepartsaftalen indgået tidligere på året 2020, med
arbejdsmarkedets parter er bla. en af årsagerne til det
positive resultat.

snittet på landsplan. Og det skal vi være
glade for, da det sikrer højt kvalificeret og
specialiseret arbejdskraft til fremtiden
og dermed øgede aktiviteter i fremtiden.
Dette giver plads til mange nye unge i de
kommende år og er med til at der er uddannelse til alle i Aalborg kommune.
SMVaalborg håber at corona epidemien

Der til skal lægges en øget aktivitet i bla.

er det kun 11,6%. Det er her skoleprak-

snart er på retur, så alle vores unge kan

byggeriet og en bevidsthed ved virksom-

tikken kan sikre, at de unge kommer i

komme i skole igen og at der til næste

hederne om at erhvervsuddannede med-

gang med uddannelsen. Op imod 99%

år er gode brobygningstilbud, til alle de

arbejdere er fundamentet for, at de mange

finder senere en uddannelsesaftale med

unge der ønsker en erhvervsuddannel-

byggerier m.m. kan gennemføres. Og ikke

en virksomhed fra skolepraktiksyste-

se. Vi vil igen, så snart det er forsvarligt,

mindst at de unge vil erhvervsuddannel-

met.

komme på skolebesøg i folkeskolen med

serne.

elever fra erhvervsuddannelserne, så der
På alle parametre klarer virksomhe-

gennem dialogen mellem de unge kan

Sidste år på samme tid var der 5862 elever

derne og uddannelsesinstitutionerne

bidrage til en fortrolighed med erhvervs-

i gang med deres hovedforløb, I år er tallet

og ikke mindst de unge i Aalborg kom-

uddannelserne, inden det vigtige uddan-

på 6324, altså en flot stigning på 7,9%. Tal-

mune sig betydeligt bedre end gennem-

nelsesvalg skal træffes.

let for hele landet er 5%.
5378 havde sidste år en uddannelsesaftale, som i år på samme tid er steget til
5881, stigningen er på hele 9,4 %. Tallet på
landsplan er 4,8 %, altså næsten dobbelt så
godt som landsgennemsnittet.
Antallet af skolepraktikelever er faldet fra
458 elever til 422, et fald på 7,9 %. Et tal
hvor vi havde forventet en stor stigning,
men heldigvis kan virkeligheden overgå
de bedste eksperters vurdering. Skolepraktikelever er elever som ikke har en
uddannelse, men gennemføre en del af
praktikuddannelsen, som skolebaseret
hvis en virksomhedsaftale ikke er muligt.
På landsplan er der en stigning på 7,4%.
Når eleverne er færdige med deres Grundforløb og skal videre var der i år 111 der ikke havde en uddannelsesaftale ved grundforløbets afslutning. Dette er 26 færre end
sidste år, eller et fald på 18%. På landsplan

 Af Poul Krabbe

Huset Venture Nordjy
at tage socialt ansvar
”Vi tør, vi handler, og vi ser muligheder, hvor andre måske giver op”. Så kort og direkte
præsenterer Huset Venture Nordjylland (HVN) sig. Siden 2007 har den registrerede
socialøkonomiske virksomhed skabt og formidlet beskæftigelse til hundredvis af
fleksjobansatte. Fra mennesker med mange barrierer og få kompetencer til personer med
gode kompetencer og arbejdserfaringer. Nedsat arbejdsevne er den fælles udfordring.
Ønsket om at være en del af fællesskabet på en arbejdsplads det fælles ønske. Som de
siger hos HVN: ”Alle taler om social ansvarlighed – vores kunder gør noget ved det”.

-Her i landet har vi klare holdninger til

nu 53 ansatte, hvoraf 46 er i fleksjob.

i få timer, kan ansættelsen ske gen-

den diskrimination, som knytter sig til

Af dem arbejder ca. 30 i huset med

nem HVN – der så blot fakturerer den

race, køn og seksuel præference, men

serviceopgaver for kunder, mens re-

aktuelle virksomhed for de timer, den

ikke til den diskriminerende barriere,

sten har deres arbejdstimer ude hos

fleksjobansatte arbejder. Det kalder

som eksisterer i forhold til mennesker

kunder.

HVN ”FleXansat”.

et fysisk, psykisk eller socialt handi-

”No cure, no pay”

Har en kunde behov for at en opgave

cap. Hos HVN har vi den grundhold-

Husets indtjening kommer fra salg af

løses kontinuerligt og uden risiko for

ning, at ressourcer er summen af det,

ydelser udført af fleksjobansatte inden

f.eks. fravær pga. sygdom, kan HVN

man kan, og det man vil. Når menne-

for områderne:

via sit unikke ”FlexAnsat Plus”-kon-

sker bliver henvist til fleksjob og kom-

◗ P
 raktisk virksomhedsservice som

cept garantere for fremmøde, efter-

med nedsat arbejdsevne som følge af

mer her i huset for at få hjælp til en

f.eks. ejendomsservice, rengøring,

fremtid på arbejdsmarkedet, lægger

kantineservice og opgaver indenfor

de deres handicap fra sig og arbejder

detail, lager og logistik

det antal timer, de kan klare. Mens der
mange andre steder i ”systemet” er

◗ R
 egnskab, bogholderi og administration

- Det er en succes, når en af vores
fleksjobansatte får arbejde ude hos en
kunde. Vedkommende kommer i job,

fokus på de manglende evner, tænker

◗ R
 eklame; grafisk/web design til både

vi i ressourcerne. De fleste mennesker

on- og offline brug samt tekstforfat-

løfter samtidig et socialt ansvar. Vi

med funktionsnedsættelser kan mere,

ning og kommunikation

ved, at netop det sociale medansvar er

end de tror, og i HVN ser vi det som

kunden får løst en konkret opgave og

bærende i mange af vores kunderelati-

vores opgave at løfte dem op og gøre

Alle ansatte er på overenskomstløn,

dem i stand til at bestride et job. Om

og afregning med kunder sker på mar-

det så er tre eller ti timer om ugen, er

kedsvilkår – og ud fra den faktisk le-

Mange kundegrupper

ikke afgørende.

verede service. Kunderne betaler der-

Kundelisten hos HVN er bredspektret.

med kun for det, de får; ”no cure, no

Den største enkeltgruppe er 24 me-

pay”.

nighedsråd, som får udført regnskab

Sådan siger direktør i Huset Venture
Nordjylland, Dorte Boddum Kronborg,

10

som Huset stiller med en backup.

oner, siger Dorte Boddum Kronborg.

og administrative opgaver – og nogle

som har været på posten siden 2017.

Ordningen er yderst fleksibel og kan

af dem også produktion af kirkeblad.

I de sidste 4 år er HVN vokset meget,

tilpasses kundernes konkrete behov.

Blandt de øvrige kundegrupper er små

og da pladsen blev for trang, flyttede

Ønsker en given virksomhed at spare

og mellemstore virksomheder, for-

virksomheden i 2020 til Kystvejen i

den ansættelsesadministration, der

eninger osv. for hvem HVN laver alt

Nørresundby, hvor der i et nybygget

måske i sig selv kunne være en hæm-

fra bogføring til praktiske serviceop-

kompleks er blevet bedre plads til de

sko for ansætte en person i fleksjob

gaver.
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ylland gør det let
r på arbejdsmarkedet
Huset Venture Nordjylland arbejder

i kontakten vægt på at se den enkelte

Læs mere om Huset Venture på siden

også tæt sammen med JobCenter Aal-

som det menneske, hun eller han er.

www.hv-nord.dk

borg og udfører bl.a. særlige jobskabel-

At øge deres selvtillid er også at øge

sesforløb for ledige fleksjobsøgende.

deres motivation på vej mod et job,
fortæller Dorte Boddum Kronborg.

DET KAN VI HJÆLPE
DIN VIRKSOMHED MED:

også selv hos HVN for at få hjælp til at

SMVaalborg og Huset Venture

◗ P raktiske serviceopgaver som

komme i job - og har de ikke de nød-

SMVaalborg har benyttet HVNs ser-

vendige kvalifikationer til en aktuel

vice i adskillige år. Som it-rådgiver og

ansættelse, hjælper HVN også med af-

senest som skaber af foreningens ny

klaring af vejen til opkvalificering og

hjemmeside:

Mange fleksjobsøgende henvender sig

- SMVaalborg vælger udelukkende fagI bestræbelserne på at forankre det

ligt kvalificerede leverandører, som

rummelige arbejdsmarked i den virke-

udfører deres opgaver i henhold til

lige verden afsøger HVN til stadighed

overenskomster og konkurrencebe-

samfundet for nye grupper af fleksjo-

tingelser. Det gør Huset Venture Nord-

bansatte med særlige behov. F.eks. er

jylland, og samtidig kan vi som lokal,

der skabt indsats for veteraner med

erhvervspolitisk forening være med

psykiske eller fysiske handicap efter

til at bære et socialt ansvar for men-

udsendelse til krigszoner. Tre vetera-

nesker, der uden egen skyld er sendt

ner er allerede ansat, og flere er på vej.

ud på den yderste kant af arbejdsmar-

Som noget helt nyt har HVN også i for-

kedet, siger SMVaalborgs formand,

året 2021, sammen med virksomhe-

Svend Aage Suhr.

modtaget EU-midler til
et arbejdsmarkedsrettet
projektforløb, ”JobStyrke
i Nord”, for mennesker
med en psykisk sårbarhed. Der skal i alt 100
personer igennem dette

service m.m.
◗ Administration og regnskab/
bogholderi
◗ Kommunikation, tryksager og

lignende.

den Topvirk i Frederikshavn og CABI,

rengøring, lager, pedel, kantine-

digitale medier
Du kan købe opgaver indenfor
ovenstående i præcis det timeantal, du ønsker. Og du betaler
kun for de timer, du får; aldrig for
”spildtid”. Opgaverne bliver løst af
medarbejderstaben, der helt unikt
består af 90 % fleksjobansatte - og
som med deres høje grad af faglighed garanterer dig en perfekt service/produkt til konkurrencedygtige priser. Og til tiden.
Vi hjælper dig også gerne med gratis råd og vejledning om, hvordan
du kan tænke mere i socialt ansvar.
Ring og hør nærmer på: 9930 1616

forløb – og HVN glæder
sig meget til at få skabt
nye veje ind til virksomheder for denne særlige
målgruppe.
- Der desværre er en høj
grad af ledighed blandt
mennesker, som er henvist til fleksjob, og mange er på grænsen til at
miste modet. Vi lægger

Direktør i Huset Venture
Nordjylland, Dorte Boddum
Kronborg

 Af Poul Krabbe

Trepartsaftale om
flere lærepladser
Med Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt
ansvar af 21. november 2020 blev det aftalt, at de faglige
udvalg får ansvar for at indgå flerårige aftaler om
anvendelse af midler til lærepladsunderstøttende arbejde
i regi af de faglige udvalg og erhvervsskolerne, samt at
søgning og kvalitet på erhvervsskoleuddannelserne øges.
Der afsættes en økonomisk ramme af AUB-midlerne
(Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) på 121 mio. kr. i 2021
og 119 mio. kr. årligt i 2022 og frem til dette formål.

ovenstående opgaver, analyser af lærepladssituationen lokalt, regionalt og
nationalt, samarbejdsaftaler med andre faglige udvalg mv.
Skolens bestyrelse kan afvise det faglige udvalgs indstilling med henblik
på revurdering i det faglige udvalg.
Såfremt erhvervsskolen ikke kan tilslutte sig det faglige udvalgs indstilling, træffer børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra REU
(Rådet for grundlæggende Erhvervs-

Det enkelte faglige udvalg beslutter,

Det gælder generelt, at det enkelte faglige

rettede Uddannelser) beslutning om

hvordan midlerne anvendes bedst,

udvalg selv vurderer, hvordan opgaven

midlernes anvendelse.

herunder fordeling mellem erhvervs-

bedst løses, herunder om der er behov for

skolerne og fagligt udvalg. For så vidt

nye opsøgende indsatser, strukturelle æn-

Tidsplanen er ambitiøs, da det er en

angår midler til erhvervsskolerne har

dringer af uddannelsen f.eks gennem flek-

stor og ny opgave. Den kan derfor va-

det faglige udvalg ret og pligt til at

sibilitetspulje, særlige regionale indsatser,

riere afhængigt af dialogen mellem de

indstille til den enkelte skole, hvordan

tiltag vedrørende rekruttering af elever,

enkelte faglige udvalg og erhvervssko-

midlerne bør anvendes for at opfyl-

særlig indsats ved lokalt mismatch, tiltag

lerne. Det er dog ambitionen, at stør-

de de centrale mål. Denne indstilling

til at nedbringe frafald, supplerende læ-

stedelen af midlerne kan udbetales i

vedrører alene disse midler og må ikke

repladsopsøgende indsatser, samarbejds-

maj måned til brug for igangsættelse

vedrøre skolens øvrige aktiviteter.

aftaler med erhvervsskoler om løsning af

af indsatser.
(Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet)

Praktikcenterchef
Per Dennis Kristensen
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årlig pulje på over 133 mio.
årlig
pulje på over 133 mio.
spil med i 6 trækninger for kun 285 kr.
spil med i 6 trækninger for kun 285 kr.
FORHANDLERE I AALBORG LOTTERIKREDS
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9460 BROVST
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& PAPIR
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9460 BROVST
98 23 10 41
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SERVICECENTER
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98 24 62 11
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Hjallerup
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BOULEVARDEN 33
9362 GANDRUP
KASTETVEJ 115
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Gandrup
KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
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9000 AALBORG
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31 31 01 74
BYENS KIOSK
GULDBAGEREN VESTBYEN
BOULEVARDEN 33
98 12 53 55
AALBORGVEJ 18
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG
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9000 AALBORG
Aalborg
31 31 01 74
BYENS KIOSK
PHOTOCARE AALBORG
98 25 16 99
98 12 53 55
Hals
HOLTE VINLAGER
AALBORGVEJ 18
VINSHOPPEN
ØSTERAAGADE 4
BUDOLFI PLADS 5
9370 HALS
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG
9000
AALBORG
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AALBORG
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25
16
99
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HOLTE VINLAGER
9000 AALBORG
98 16 71 77
VINSHOPPEN
32 16PLADS
21 225
ØSTERAAGADE
4
BUDOLFI
98 12 63 35
HADSUNDVEJ
12
9000 AALBORG
9000 AALBORG
Gudumholm
9000 AALBORG
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Svenstrup
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DANMARKSGADE
9293 KONGERSLEV
98 33 22 59

Kongerslev
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Aalborg Bugt

 Af Poul Krabbe

Turbo på at skaffe
flere lærepladser
Den 1. august 2020 var 447 elever uden uddannelsesaftale i skolepraktik
på Tech Colleges praktikcenter i Nørresundby. 1. marts i år var tallet faldet
til 422. At det 1. november var helt nede på 347, fortæller noget om den
rutchebanetur, corona-epidemien har været medvirkende til.
-Skønt tallet stadig er højt, er vi stolte

ne, der siger tak til virksomhederne,

i restaurationsbranchen, som har været

over, hvad vi sammen med de lokale virk-

fordi de har været med til at kæmpe os

helt lukket ned og har sendt elever hjem

somheder har opnået i en svær periode.

igennem krisen. Vi har stået sammen

– og ikke har indgået ny uddannelsesaf-

Når tingene igen bliver normale, bliver

om det, siger praktikcenterchef Per

taler. Vi begynder at se et lys forude, men

der ryk på, og min forventning er, at an-

Dennis Kristensen.

der er lang vej hjem.

Vore konsulenter vurderer, at mange ud-

Frisørerne er begyndt at tage elever til-

Af de 422 skolepraktikelever er de 86 i

dannelsesaftaler ligger klar til at blive sat

bage, mens kosmetikerne fortsat er til-

gang med uddannelserne inden for data-

i gang. Lige nu forbereder vi en kampag-

bageholdende. Den største udfordring er

området, mens tallet er 73 for elektrikere

tallet af elever i skolepraktik vil rasle ned.

og 37 for personvognsmekanikere. De
laveste tal er for mediegrafikere og VVS
med henholdsvis 8 og 6 elever uden uddannelsesaftale.

Nordjylland forrest
Erhvervsskolereformen 2014
havde som målsætning, at 25
% af eleverne i folkeskolens
9. og 10. klasser i 2020 skulle
søge ind på en erhvervsuddannelse. Sådan gik det ikke.
Tallet endte i år på landsplan
på 19,9 %, mens gymnasieuddannelserne tiltrak 72,1.
I 2021 er Nordjylland den
eneste region, som når op
over de 25 %. I Aalborg Kommune er tallet 20,8.
-En aktuel analyse fra AE viser, at Danmark i 2030 vil

Per Dennis Kristensen og medarbejderne på praktikcentret ser med
optimisme på etableringen af praktikpladser de kommende måneder
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TECHCOLLEGEs praktikcenter
Teglværket 2 i Nørresundby

mangle 100.000 faglærte, hvis udvik-

hvervsuddannelse. Det kan være med

i tilstrækkelig grad lagt op til samar-

lingen i uddannelsesvalg ikke vender.

til at øge den samlede interesse.

bejde og dialog, og der bliver set for

Det er en katastrofe, og det er svært at

lidt på den enkelte skoles indsats og

se, hvad der skal til. Tilstrømningen

Trepartaftalen og de 121 mio. kr.

til gymnasierne er der ikke de store

Den 21. november 2020 blev indgået

antal lærepladser er en fælles opgave,

udsving i. Overordnet set er det et re-

en aftale mellem regeringen og ar-

hvis vi skal have løst den fremtidige,

sultat af en ændret ungdomskultur

bejdsmarkedets parter med etablering

katastrofale mangel på faglært ar-

med en tilsyneladende begrænset in-

af flere lærepladser som det overord-

bejdskraft. At flytte 121 mio. kr. rundt

teresse for de praktiske fag – og hvor-

nede ansvar. De faglige udvalg, som

i Danmark er ikke nødvendigvis den

dan vælger vennerne? Unge i dag er

på landsplan repræsenterer de enkelte

rigtige løsning. Udgangspunktet i ind-

i grundskolen knap så afklarede om

erhvervsuddannelser og har paritet

satsen for flere lærepladser er sam-

deres fremtidige job, og så vælger de

mellem arbejdsgivere og arbejdstage-

arbejde og dialog, så de erfaringer og

den nemme og længerevarende skole-

re, er udset til at løse opgaven. I 2021

resultater, som allerede er skabt på lo-

løsning: gymnasiet. Mener Per Dennis

arbejder de med en økonomisk ramme

kalt plan udnyttes bedst muligt.

Kristensen.

på 121 mio. kr. og de følgende år 119
mio. kr.

For at styrke interessen for erhvervs-

resultater. At skaffe det nødvendige

For mig er trepartaftalen et udtryk for
mistillid til erhvervsskolernes evne

uddannelserne skal faglærere fra er-

Et mål i denne trepartsaftale er, at 60

til at skaffe lærepladser, og retorikken

hvervsskolerne i langt højere grad

% af eleverne på erhvervsskolerne skal

skaber kampe i stedet for bred tillid

ud og samarbejde med grundskolen

have en læreplads inden for de første

mellem parter, der vil tage det fælles

for at øge elevernes kendskab til mu-

15 uger og 80 % ved afslutningen af

ansvar for at uddanne – og fastholde –

lighederne. Jo tidligere, de ved, hvad

grundforløbet. De mål skal de faglige

fremtidens faglærte arbejdskraft.

der venter dem, desto større er chan-

udvalg i samarbejde med skolerne for-

cen for, at de tænker mere på valget.

søge at realisere, men det er faktisk

Det er noget af en opgave, der venter.

I den politiske retorik er der holdnin-

erhvervsskolerne, der får ansvaret for

Trepartsaftalens mål er, at der skal

gen ”Hvis der er tilstrækkeligt med

at skaffe pladserne.

skaffes 8.000 – 10.000 flere læreplad-

lærepladser, er der også nogle, som

ser i 2025. Hvis det tal deles ud på sko-

søger dem”. Så enkelt er det ikke, for

Dialog og samarbejde

erhvervsskolerne har ikke været i

Praktikcenterchefen Per Dennis Kri-

ca. 500. Vi har allerede været med til

stand til at skaffe det fornødne antal

stensen er ikke udelt begejstret for ud-

at skabe de 400 uddannelsesaftaler,

lærepladser. Efter min mening skal

formningen af de faglige udvalgs kom-

så vi mangler blot 100 for at have ydet

vi alle arbejde på en kulturændring,

missorium:

vort bidrag til aftalens realisering in-

som meget gerne må resultere i, at

lerne, bliver Tech Colleges andel på

den 2025. Det skal vi nok komme i mål

mestrene tidligere end nu får under-

-Erhvervsskolerne får nu ansvaret

med, og med de fælles ressourcer, der

skrevet uddannelsesaftaler, så folke-

for at skaffe lærepladserne, men det

nu bringes i anvendelse, skal vi da ger-

skoleeleverne ved, der er en læreplads,

er jo ikke os, der har ansættelsesret-

ne komme endnu længere, siger Per

som venter dem, hvis de vælger en er-

ten i virksomhederne. Der bliver ikke

Dennis Kristensen.

16

GENERALFORSAMLING

Der indvarsles hermed til

generalforsamling
Onsdag 16. juni 2021 kl. 18.00

i foreningens lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20.
Generalforsamlingen starter med et indlæg af
Direktør Mads Sølver Pedersen, Springeren
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

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

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2.	Beretning af formanden om foreningens
virksomhed i regnskabsåret
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5.	Valg af bestyrelse: På valg:
Hanne Danielsen
Søren V. Nielsen
Svend Aage Suhr
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af repræsentantskab
8.	Valg af suppleant til repræsentantskabet
9. 	Meddelelse om indstilling af personskifte
blandt delegerede repræsentanter
10. Valg af 2 ”kritiske revisorer”
11. Eventuelt.

Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 22 84 05 82
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Bedre rådgivning
Prisgaranti
Fri telefonsupport
Se mere på
www.revision-plus.dk
Tlf.: 88 44 77 99
kontakt@revision-plus.dk

Overrækkelse
af rejselegater
Medlemmer, som også ønsker
at deltage i den lette fortæring
efter generealforsammlinge,
bedes af hensyn til serveringen
meddele det til vort sekretariat
senest tirsdag den 8. juni på mail
info@smvaalborg.dk
Forslag som ønskes behandlet
på generalforsamlingen,
skal være sekretariatet i
hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Formand for Aalborg
Haandværkerforening
Svend Aage Suhr
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

abcdefghjklmn
FÅ DET PÅ SKRIFT
opqrstuvxæøå
abcdefghjklmn
opqrstuvxæøå
abcdefghjklmn
opqrstuvxæøå
abcdefghjklmn
opqrstuvxæøå
abcdefghjklmn
opqrstuvxæøå
abcdefghjklmn
- reklametekster der sælger

Huset Venture Nordjyllands tasteklare tekstforfattere skriver med
skarpt. Vi skriver tekster, der får folk til at tænke og handle.
Skal du skal have noget ned på papir, så ring os op.
Vi klar til at lade blækket flyde.

Vi kan:
•
Sætte ord på din virksomheds spidskompetencer,
produkter, ydelser og tilbud.
•
Læse knivskarp korrektur på dine egne tekster.
•
Gennemskrive og indholdsoptimere din egen tekst,
så den får præcist det løft, du ønsker.
•
Skrive alle dine tekster helt fra bunden
– på baggrund af briefing fra dig.
•
Oversætte dansk/engelsk/dansk.
•
Rådgive om kommunikation.
•
Oprette Facebook- eller LinkedIn-profiler for dig
- og skrive dine opdateringer.
•
Vi kan faktisk skrive alt. Til alle medier. På din måde.

Vi er en del af:
Huset Venture Nordjyllands kreative afdeling, der bl.a. tæller grafikere,
billedbehandlere og webdesignere.
Sammen med dem løser tekstteamet alle typer markedsførings-,
kommunikations- og reklameopgaver.
Vi opererer på markedsvilkår
– men altid til særdeles konkurrencedygtige priser.
Vi skriver - det sælger

Kontakt Bente Maria Rosenthal
tlf. 9930 1616 - bma@hv-nord.dk - www.hv-nord.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

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

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.

AALBORG TØMREROG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

AALBORG FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

BLAD NR. 2 - 2021
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9812 0099
Tlf.: 4046
7944

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

Utzon Center, nybyg

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Tlf.: 9812 0099

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

- siden 1887

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vi løser din virksomheds
opgaver - og gi’r social
ansvarlighed med i købet
Huset Venture Nordjylland er en socialøkonomisk, 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 medarbejderstab, der helt unikt består af 90 % fleksjobansatte - og som med deres høje grad af
faglighed garanterer dig en perfekt opgaveløsning til konkurrencedygtige priser.
Som kunde hos os tager du samtidigt et
socialt ansvar.
Vi har bl.a. udført SMV Aalborgs hjemmeside, 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 hjemmesiden. Der findes også informationer om
foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om rabatordninger.
Der er endvidere links til SMVdanmark,
Pension for Selvstændige og Varelotteriet.
Adressen er:

www.smvaalborg.dk

BLAD NR. 2 - 2021

Er
Fådu
10.000 kr. til
optaget
af
efteruddannelse
produktionsudvikling,
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

- siden 1887

HUSK

AT MEDDELE ÆNDRINGER
i medlemsoplysninger til sekretariatet
på e-mail. Info@smvaalborg.dk
Så hjælper du os og dig selv.
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PALLE MØRCH A/S

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

01 t
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O ce
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r
ce

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

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Let administrationen

og få mere tid til at
udvikle forretningen

SAMARBEJDE MED TRYG

Vi har indgået en samarbejdsaftale med
TRYG som giver store rabatter til vore
erhvervsmedlemmer.
Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Esben Nedermark, 2220 8174.

LICITATIONER

Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og
licitationer kan du se direkte på vor hjemmeside www.aalborg-hvf på forside hvor
der er et direkte link til de seneste udbud.
Benyt dig af denne lette adgangsvej samt
vore tilbud om samarbejde.

EJERSKIFTE

Det kræver tid og indsigt at planlægge og
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksomhedsoverdragelse” til familie eller andre, kan du
få nyttige informationer og hjælp ved at
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

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

RABATPORTALEN

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

Læs mere på beierholm.dk/BeJour

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

33 93 86 00

info@pfs.dk

Følg os på:

Afs.: SMV Aalborg
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.novagraf.dk

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

