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 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

Politisk fokus      
på de unges  
erhvervsvalg:
Onsdag 11. januar havde SMVaalborg  fået optaget et  
synspunkt i Nordjyske, hvor vi kommenterede indholdet  
i statsminister Mette Frederiksens nytårstale vedrørende 
fokus på de erhvervsfaglige uddannelser. 
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ver. Men det er som om at interessen 

for håndværket også øger lysten til at 

kende teorierne bag det enkelte hånd-

værk. Mulighederne er der altid for at 

kombinere en håndværksmæssig ud-

dannelse med en teoretisk.

Det er almen dannelse på højniveau.

 

Succes med det praktiske arbejde 

øger lysten til at lære nyt praktisk, 

teoretisk og innovativt. Det kan være 

nye metoder, nye materialevalg, le-

delse, salg, administration, perso-

nale pleje, planlægning, økonomi og 

strategi. Ikke mindst er erhvervsud-

dannelserne på forkant når det gæl-

der bæredygtighed. Der skal fokus på 

dem, der vælger håndværket til. ”

- Vi er ikke partipolitiske men har kla-

re erhvervspolitiske visioner og hold-

ninger om uddannelsessystemet. Det 

er derfor dejligt, at den brede regering 

hen over midten har sat ambitiøse mål 

op for ændringer på området.

- Vi skal have flere mønsterbrydere 

med omvendt fortegn. Vi skal støtte de 

unge der tilvælger en erhvervsuddan-

nelse – både dem, der alene prioriterer 

håndværket og dem, der kombinerer 

en erhvervsuddannelse med gymna-

siale fag. Mere objektiv information 

om - og fokus på området er tiltrængt.

Her er et uddrag af synspunktet, som 

især handlede om de unges overvejel-

ser vedrørende deres uddannelse og 

hvem der påvirker de unges valg:

”Statsminister Mette Frederiksen (S) 

brugte en del af sin taletid 1. januar på 

at fremhæve de erhvervsfaglige uddan-

nelser - og dermed ramte hun som en 

kompetent tømrer hovedet på sømmet.

Citat fra nytårstalen: ”Lige nu er der en 

kultur i uddannelserne – ja, i hele samfun-

det – som begrænser. Det er, som om vi har 

glemt værdien af godt håndværk. Vi skal 

have en skole, hvor der er plads til både det 

praktiske og det boglige. Erhvervsuddan-

nelserne skal være førstevalget for mange 

flere.”

- SMV Aalborg bakker klart op om at 

håndværket igen skal have den for-

tjente anerkendelse og respekt.”

- En gang var man mønsterbryder 

hvis man som ung fra et arbejderhjem 

havde boglige evner og kompetencer 

til at tage en akademisk uddannelse. 

Nu bryder man som ung normerne, 

hvis man siger nej tak til et traditio-

nelt bogligt gymnasium og i stedet for 

vælger en faglig og erhvervsmæssig 

uddannelse, og bemærk venligst - her 

slipper man heller ikke godt afsted 

uden også at kunne bruge hovedet, 

læse fagbøger og løse teoretiske opga-

- Vi er i SMVaalborg klar til at bistå med 

vores erfaringer og viden på området. Vi 

har allerede etableret skole-besøgs ord-

ning, hvor lærlinge fra virksomhederne 

kommer ud folkeskolen og fortæller om 

deres fag og karrieremuligheder - og ele-

verne er videbegærlige og stiller relevan-

te spørgsmål til en, der måske kun er fire 

fem år ældre end dem selv.”

- Lærerne, der i folkeskolen er studie- og 

erhvervsvejledere, skal opkvalificeres så 

de også kan markedsføre erhvervsud-

dannelser bedre, når de vejleder de unge 

på de ældste klassetrin. Folkeskolen skal 

prioritere praktiske fag såsom sløjd, me-

talsløjd osv. Der skal positivt fokus på de 

unge, der vælger håndværket til.”

Vi ser frem til at de gode intentioner fra 

regeringens side vil blive ført ud i livet. 

Vi vil fortsat arbejde for at fremme ud-

dannelse af flere unge på erhvervsskoler-

ne – så SMV-virksomhederne kan få kva-

lificerede medarbejdere i fremtiden.

”Vi har en årlig legatuddeling, hvor 

unge der er i lære i forskellige hånd-

værksfag bliver belønnet for deres 

indsats og personlighed. SMVaal-

borg sidder også med i Unge strate-

giens ledergruppe i Aalborg.”
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 Af Finn Lange

En vigtig aktør i den 
fremtidige erhvervs-
udvikling i Aalborg

Kristian Thulesen 
Dahl ser som ny adm. 
Direktør for Port of 
Aalborg frem til skulle 
levere resultater, der 
kan måles og vejes. 
Skåltaler på en ølkasse 
hører det til i den 
politiske verden.    
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- fortsættes side 6 

I 50 år havde trafikken mellem Danmark og Grønland 

base i Aalborg. Det sidste Royal Arctic Line skib 

forlod Aalborg 22.juni 2022. Samme dag var Kristian 

Thulesen Dahl til ansættelsessamtale som ny 

havnedirektør i Aalborg.

akademiske medarbejdere, der arbejder strategisk med udvik-

ling for området, og hvis jeg drejer til højre, får jeg fx en god 

snak med Jørgen Guldmand, en af de uundværlige medarbej-

dere der flytter gods - med kraner og trucks. Begge funktioner 

i havnen er vigtige og medarbejdere yder en indsats, der kan 

måles på bundlinjen. Og det giver mig energi til dagens ar-

bejde.

- Til forskel fra min hidtidige karriere i politik er det fanta-

stisk at arbejde med noget som kan måles og vejes økono-

misk. I politik er der for mange fine skåltaler på ølkasser om 

alt det gode, som vi burde gøre - en gang i fremtiden. Her 

handler det mere om at eksekvere i den daglige drift, deltage i 

udviklingsprojekter og vise resultater.

- Noget af det som jeg kan byde ind med, er tålmodighed og 

evnen til at være løbende i dialog med personer internt og 

eksternt – således, at alle er med på, hvad vi skal og tager 

ejerskab på opgaverne. Inddragelse skaber ejerskab og mind-

sker risikoen for modstand og konflikter.

Fik udarbejdet et CV
Kristian Thulesen Dahl havde faktisk ikke lagt en karriere-

plan, der sagde, at han - efter et langt politiske virke - skulle 

være havnedirektør i Aalborg. Det blev til 28 år i Folketinget, 

først repræsenterede han Fremskridtspartiet et par år og si-

den valgt ind 27 år for Dansk Folkeparti, som han var leder af 

i 10 år fra 2012 til 2022. Det er mindre end et år siden at han 

stoppede i politik og meldte sig ud af det parti, han selv var 

med til at stifte.

- Faktisk brugte jeg sidste forår kræfter på at skrive et profes-

sionelt CV, der kunne vise, hvad jeg kunne byde ind med efter 

28 år i Folketinget. CV’et pegede på et lederjob i en offentligt 

ejer virksomhed. Og Port of Aalborg så derfor et godt match i 

mig.

- Så jeg blev nok ikke kun ansat, fordi jeg ligesom formanden 

for Port of Aalborg,  socialdemokraten Lasse Frimand Jensen 

er Liverpool fan, griner Kristian Thulesen Dahl.

- Det er fint at have visioner for fremtiden. Det skal politikere 

have, men det er endnu bedre at være med til at føre projek-

terne ud i livet – med succes. Det er de resultater, der tæller 

og i den virkelige verden er der en bundlinje, der vejer tungt. 

Sådan er det ikke altid i politik. Her kan magtkampe desværre 

være destruktive. Det ser man i flere partier.

- Vi skal bare blive ved med at fortælle den gode historie om 

alle de muligheder, der er her på havnen og i industriområ-

det omkring vores ”lille” virksomhed. Når jeg siger lille, er det 

fordi den kommunale virksomhed Port of Aalborg faktisk kun 

har 92 medarbejdere.

- Omkring os er der mange tusinde arbejdspladser i erhvervs-

området, som er på hele 4,1 mio. kvadratmeter. Medarbejder-

ne er ansat i både store produktionsvirksomheder og mindre 

virksomheder - i mange forskellige brancher.

   

Grøn mand i grønt job
Kristian Thulesen Dahl er – med et ½ års erfaring – en ”grøn” 

administrerende direktør for havnen. Og den grønne farve 

passer også til de grønne ambitioner for området, der alle-

rede rummer store virksomheder, der arbejder med udvikling 

og produktion inden for vindmølle-teknologien – her iblandt 

Siemens Gamesa og Bladt Industries - og snart kommer der i 

området et stort testanlæg inden for det nye i energisektoren 

– Power to X.

- Det gælder om at erstatte de fossile brændstoffer med alter-

nativer og Power To X handler om at genere brint som energi-

kilde samtidig med at nedsætte co2 påvirkning på kloden.

Kristian Thulesen Dahl ser store vækstmuligheder i området 

og han vil efterleve bestyrelsens ambitioner om at skabe yder-

ligere 5000 arbejdspladser, der relaterer sig til området – in-

den 2030.

- Bestyrelsen så også gerne, at der kommer 10-15 internatio-

nale firmaer til området - men vi har drøftet om ikke 100 min-

dre virksomheder der generer ligeså mange arbejdspladser – 

er lige så godt. Det har bestyrelsen nikket ja til. Det giver også 

en mindre sårbarhed i forhold til et internationalt firma, der 

kan finde på at træffe hurtige strategiske beslutninger, der be-

tyder at de ikke vil være her længere.

Inddragelse skaber ejerskab
Kristian Thulesen Dahl glæder sig hver dag til at møde op på 

kontoret i havnen:

- Hvis jeg efter porten drejer til venstre, når jeg kommer om 

morgenen, kan jeg møde professor Jesper Raakjær, en af vores 

Med en beliggenhed i relativ god afstand til centrum og boligområder har Port of 
Aalborg alle muligheder for at blive en væsentlig spiller for væksten i erhvervslivet. 
Her er nemlig plads til de virksomheder, der ikke må ligge andre steder.
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Målet er, at et testanlæg skal kunne producere 100.000 tons 

såkaldt e-metanol om året – allerede i 2025. Der er tale om 

meget store investeringer i et anlæg, der kommer til at pro-

ducere det klimaneutrale brændstof fx til fly og skibe. Noget 

som hele verden virkeligt skriger efter.

- Nu har jeg som direktør så et stort medansvar for at netop 

indholdet i den skåltale, som der blev holdt ved præsenta-

tionen af det ambitiøse projekt - bliver til noget. Det arbejde 

glæder jeg mig til på samme måde, som jeg vil eksekvere på 

de andre store projekter, som Port of Aalborg er involveret i. 

Vi skal være en hub for klimaomstillingen på mange måder. 

- Her skal jeg også bruge mine evner til at kommunikere med 

forskellige personer. Vi har en fælles interesse i at tingene 

fungerer og selvom nordjyder ikke er meget for store armbe-

vægelser, så burde de få hænderne op og juble lidt, når det 

gælder visionerne for området her. Vi vil være  en stor spiller 

i den grønne omstilling.

- Og tænk bare på hvad det praktisk og økonomisk kræver at 

omstille energiproduktionen – logistisk set. I fremtiden skal 

fx de kommende langt over 100 meter lange vinger til vind-

møller, som Siemens producerer her i Aalborg, flyttes ud til 

havvindmøllerparker. Det samme gælder Bladt Industries, 

der også skal have transporteret deres kæmpestore og tunge 

vindmøllefundamenter ud over havnekajen. En spændende 

opgave for havnen.

- Før skulle jeg som politiker stå til regnskab over for vælger-

ne og partiet, nu skal jeg drive en virksomhed og stå til regn-

skab for en bestyrelse og Aalborg Kommune som ejer. Det var 

spændende at være politiker, men det er mere givende men-

neskeligt – at være havnedirektør i Aalborg. 

For Kristian Thulesen Dahl traf selv beslutningen om at stop-

pe i politik. Hans viden kommer nu Port of Aalborg til gode:  

- Jeg har gennem årene som folketingsmand set andre byer i 

landet, hvor havnene naturligt og oprindeligt har været årsag 

til lokalsamfundets udvikling, men i dag ligger havnene ofte 

klemt inde midt i byen, hvor den nu generer omgivelserne. En 

havn giver jo trafik, støj og måske støv til omgivelserne. Der-

for har mange provinshavne det svært.

Tunnelbyggeri var starten
Der er anderledes i Aalborg. Havnen i Aalborg Øst nyder gavn 

af, at elementerne til Limfjordstunnelen for mere end 50 år si-

den blev produceret her - langt væk fra den oprindelige havn i 

Aalborg centrum. Det dengang nye havne-anlæg var medvir-

kende til at skibstrafikken til Grønland blev flyttet fra Køben-

havn til Aalborg i 1973. I området blev der også i en periode 

bygget katamaranfærger til Molslinjen, Standard Flex-glasfi-

berskibe til Søværnet - og Bladt Industries havde udvidet de-

res produktion og Siemens Wind power kom her til - og hele 

det store industriområde udviklede sig voldsomt.

- Vi vil gerne fortælle højt, at her går det godt og at vi har 

plads og rammer til flere - både store og mindre virksom-

heder. Men vi hverken skal eller kan konkurrere med Århus 

Havn, når det gælder antallet af containere, der lastes eller 

losses. Det har de succes med, men i Århus har man ikke me-

get plads til flere producerende virksomheder tæt på havnen 

- det har vi her. Vores DNA er at vi er en del af et pulserende 

erhvervsliv her i området.

Port of Aalborg er allerede kommet videre efter at havnen sid-

ste år sagde pænt farvel til godstrafikken til Grønland efter 50 

år tilstedeværelse i Aalborg. Havnen har overtaget container-

terminalen fra Royal Arctic Line og forventer en vækst i antal-

let af containere her i havnen. 

Det var en kort periode nogen, der troede, at Port of Aalborg 

lukkede ned, da Royal Arctic Line efter 50 år i Aalborg flyttede 

deres containertrafik til Århus. Det er slet ikke tilfældet.

- Og for at kunne betjene større skibe til containere og frem-

tidens udskibning af kæmpe vinger til havvindmøller skal vi 

sikre en fornuftig dybde i Limfjorden til skibene, og så skal vi 

markedsføre os på at vi kan omlade fra skib og til jernbane 

her i havnen. I gennemsnit kører der alle hverdage et godstog 

her til havnen. Hvem ved det?

Power to X projekt
Sidst men ikke mindst er Port of Aalborg gået ind i et spæn-

dende partnerskab om at udvikle fremtidens brændstof til bå-

de skibe og fly.

Der er indgået et samarbejde mellem Aalborg Lufthavn, Ko-

san Gas, Vertimass, Aalborg Universitet, Hydrogen Valley, Port 

of Aalborg og European Energy for at etablere et testanlæg for 

Power to X ved havnen.  

- fortsat fra side 5 



Med et nyt, stort Power-to-X- 

anlæg vil Aalborg for alvor 

konsolidere sig som et 

verdensførende knudepunkt 

for moderne og grøn 

energiteknologi, hvilket vil 

styrke vores muligheder 

for at tiltrække endnu flere 

investeringer og aktører. 

Både fra ind- og udland, 

siger Lasse Frimand Jensen, 

bestyrelsesformand i Port of 

Aalborg.

Han mener, at havnen på 

den måde vil kunne forene 

grøn omstilling, jobskabelse 

og vækstmuligheder - og 

samtidig bringe Aalborg helt 

ind i verdenseliten inden for 

fremtidens teknologier.

Power-to-X (PtX) er en 

proces, hvor grøn elektricitet 

omdannes til brint, eller andre 

brint-baserede produkter via 

elektrolyse og videreforædling. 

Brændstoffet kan bruges i 

sektorer, hvor elektrificering 

ikke er en oplagt mulighed. Fx i 

den tunge industri og den tunge 

transport. 

Efter 28 år i Folketinget er Kri-

stian Thulesen Dahl er vendt til-

bage til Aalborg, hvor han i 1995 

blev uddannet cand.merc.jur.
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- mød to kvinder, der har skiftet branche og karriere.

Vil være en  

tand bedre
 Af Finn Lange

Charlotte Lorenzen og Sisse Sass fin-

gerer en behandling af deres lærers 

tænder. Mette Rye Müller er kommet 

i gode hænder – ser det ud til.



Glæden og begejstringen lyser ud af 

øjnene på de to kommende tandkli-

nikassistenter, som stillede op til in-

terview her til SMVbladet i januar. Alle 

på efterårsholdet havde netop bestået 

deres første skoleophold på TECHCOL-

LEGE, og nu skal alle 30 ud i den vir-

kelige verden for at lære mere, og vise 

hvad de kan. Om tre år kan de så kalde 

sig for tandklinikassister, og det ser de 

frem til. 

For så bliver lønnen også lidt højere 

end den forhøjede SU, som de to voks-

ne ”lærlinge” lige nu må leve med og 

af. Med i bagagen har de to kvinder 

først i trediverne begge en anden ud-

dannelse i detailhandlen, og de har 

erfaringer som sælgere og ledere i bu-

tikker. 

Fra butik til klinik
Sisse Sass, er uddannet materialist og 

har været leder både hos Helsam og 

Matas. 

Hun har forfulgt sin drøm om at æn-

dre sin tilværelse:

- Det var et stort spring for mig – med 

et godt job og en god løn– i en butik at 

skulle i gang med en ny uddannelse. 

Men jeg var jo vant til kundekontakt 

og vant til at snakke med forskellige 

mennesker. Nu tjener jeg det der sva-

rer til dagpenge under uddannelsen, 

fordi jeg har fået det der hedder ud-

dannelsesløft som voksenlærling. 

De kommende arbejdstider i jobbet 

som tandklinikassistent passer bedre 

til Sisse, der har to mindre årige børn 

og en mand, der også har fuldtidsar-

bejde:

- Min mand var stolt af, at jeg kom i 

gang med uddannelsen for et halvt 

år siden, og jeg synes, at det er fagligt 

spændende at skulle være med til at få 

en tandklinik til at fungere.

    

Det er meget alsidige opgaver, som kli-

nikassistenterne har i en tandlægekli-

nik. Sisse har er drøm om i fremtiden 

at skulle arbejde med børn og deres 

tænder:

- Det kan handle om tandregulering 

og tandbørstning. Den dialog kræver 

både noget pædagogik og psykologisk 

indsigt, og det lærer vi også. Og jeg er så 

heldig, at jeg har fået læreplads i Vesthim-

merland Kommune, og der skal udvikle 

mig i kommunens skoletandpleje.

Selvstændige opgaver 
Charlotte Lundgren Lorenzen på 32 år 

kommer også fra detailhandlen og har ti 

års erfaring – senest som teamkoordinator 

- i Salling i Aalborg, hvor hun har været 

i børnetøjsafdelingen, skoafdelingen og i 

legetøjsafdelingen. Også for hende med to 

små børn var det svært at få dagligdagen 

til at fungere med de lange sene åbnings-

tider i butikkerne:

- For mig var dejligt igen at skulle læse og 

sætte mig ind i nye emner, og jeg så frem 

til nye udfordring, og på sigt at blive en del 

af et team hos en tandlæge. 

Charlotte er netop startet i lære hos tand-

lægehuset Års, hvor hun er klar til at tale 

med kunderne i telefonen og tage imod, 

når de kommer i klinikken. Her har hun 

også været i praktik to gange.

- En del af arbejdet er at ”dække” op til 

tandlægen, der skal udføre arbejdet i mun-

den på kunderne. Det handler her fx om 

at sørge for at alt er sterilt før brugen. En 

anden del er at gøre kunderne trygge i si-

tuationen.

En klinikassistent kan også selv have 

patienter i stolen. Det handler fx om 

at afpudse og fluorbehandle tænder og 

undervise i tandbørstning og tage rønt-

genbilleder.

Charlotte og Sisse er enige om, at tandsund-

heden er blevet bedre og at behandlingen er 

mere skånsom og ikke så smertefuld, som 

den kunne være i ”gamle” dage:

- Nu kan der så være nye udfordringer 

med at mange drikker for mange colaer og 

energidrikke, der ikke er god for tænder-

ne. Så det skal vi jo snakke med kunderne 

om. Og det er en af de opgaverne, som jeg 

ser frem til at være med til at løse.

Teknologien ændrer sig 
Sådan et besøg på tandklinikassistent-

uddannelsen kan godt sætte gang i en god 

En del af arbejdet er at ”dække” op til tandlægen, der 
skal udføre arbejdet i munden på kunderne.”

gang tandlægeskræk hos artiklens 

skribent. På skolen er der linet et utal 

af tandlægestole op, der er hvide in-

strumenter og spotlamper og lyd af 

udsugning. Men tilstedeværelsen af 

et par kompetente smilende og tillids-

vækkende klinikassistenter virker be-

roligende på nerverne. 

- Det er meget vigtigt for kundernes 

oplevelse af tryghed og sikkerhed, 

at klinikkens hygiejne er i top og at 

atmosfæren er afslappet. En klinik-

assistent medvirker positivt til den 

samlende oplevelse af behandlingen, 

fortæller underviser Mette Rye Mül-

ler:

- Og ved tandoperationer har tandlæ-

gen brug for assistance af en klinikas-

sistent, der er med til at sikre en opti-

mal hygiejne.

Mette Rye Müller er selv uddannet kli-

nikassistent for 9 år siden. Hun har 

været lærer på skolen siden 2019:

- Teknologien har udviklet sig hurtigt 

de senere år. Der er kommet nye ma-

terialer og 3D aftryk og modellering af 

tænder vinder indpas, der er fokus på 

hygiejne og værnemidler fordi vi ar-

bejder inde i munden på kunderne. Så 

vi skal hele tiden se tingene fra nye 

vinkler.

Fra næste år er Techcollege i Aalborg 

den eneste skole nord for Kolding, der 

udbyder uddannelsen. I Århus, hvor 

uddannelsen var en del af universi-

tetets udbud af uddannelser, har en 

faldende interesse for faget i Midtjyl-

land betydet, at man ikke økonomi til 

driften.

I Aalborg ser man dog positivt på 

fremtiden og her satser man på større 

interesse for uddannelsen - trods det 

at nogle elever får længere transport 

9

- fortsættes side 10 
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til Techcollege. Studievejleder Ditte Heiden Pedersen 

fortæller:

- Vi har normalt to hold om året på uddannelsen med 

cirka 30 elever på hvert hold. Med lukningen af uddan-

nelsen i Århus forventer vi en tilgang og skal måske op-

rette et hold mere om året. For der er efterspørgsel efter 

de udlærte. Hvis transporten hertil bliver et problem, så 

kan vi tilbyde eleverne bolig i vores skolehjem, der lig-

ger her lige ved siden af.

- fortsat fra side 9 

Om uddannelsen, der blev statsanerkendt i1973 

og siden er blevet udviklet

Tandklinikassistent - 
et arbejde med menne-
sker og sundhed
Uddannelsen er koncentreret om patientservice, 

forebyggelse af tandsygdomme, assistance ved 

tandbehandling, klinikhygiejne og klinikadmi-

nistration. Uddannelsen er en erhvervsuddan-

nelse, der veksler mellem ophold på skole og 

praktik på en tandklinik.

Tandklinikassistenten skal have overblik, psy-

kologisk sans, praktisk håndelag og besidde ev-

ne til samarbejde og kommunikation.

Tandklinikassistenten kan få arbejde på private 

tandlægeklinikker og i kommunal tandpleje. 

Som tandklinikassistent er din primære opgave 

at assistere tandlægen og sørge for, at patienter-

ne føler sig velinformerede og trygge.

Med et stort smil vil studievejleder Ditte Hei-

den Pedersen, TECHCOLLGE gerne reklamere 

for tandklinikassistentuddannelsen i Aalborg.
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Mødesponsor:

MEDLEMSARRANGEMENT

onsdag den 15. marts kl. 10.00

Besøg på  
FOODcollege
med rundvisning  
og bespisning

Mødested: Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg, vi 
mødes i foyeren. 

Pris: 100 kr. betales kontant på dagen.

Tilmelding på e-mail: info@smvaalborg.dk 
Senest den 5. marts 2023. 
Begrænset antal pladser, derfor først til mølle!

Venlig hilsen bestyrelsen
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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

SUPPORTCENTERET PÅ TECHCOLLEGE ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG, 
HVIS DU:

// mangler en elev/lærling og ønsker at finde det helt rigtige match.
// har spørgsmål til din elevs/lærlings 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/lærling har fødselsdag, og gerne vil  

overraske med en brunsviger.

 

På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!

Ring på 7250 5775

HAR DU FÅET LYST TIL AT FÅ NY 
VIDEN, GÅ-PÅ-MOD OG EKSTRA 
HÆNDER I DIN VIRKSOMHED? 

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · Telefon 7250 5775 · techcollege.dk

Foreningens medlemmer kan indstille  kandidater til modtagelse af 
legater. Se yderlig på hjemmesiden: smvaalborg.dk afsnit legater.

INDSTILLING AF KANDIDATER
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   22. februarkl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   8. marts 17.30
 Repræsentantskabsmøde

   15. marts kl. 10.00
 Besøg FOOD college

   Lørdag den 18. marts kl. 13.00
 Jazz & Sild

   29. marts kl. 16.30
 Bestyrelsesmøde

   12. april
  Medlemsarrangement,  

besøg på AAU Innovate kl. 16.30

   19. april kl. 16.30
 Bestyrelsesmøde

   19. april kl. 18.00
 Generalforsamling

   2. maj 19.00
 Legatuddeling i byrådssalen

   31. maj kl. 16.30
 Bestyrelsesmøde

   28. juni kl. 16.30
 Bestyrelsesmøde

Øvrige arrangementer annonceres  
via mail og på hjemmesiden.

 

AKTIVITETER 

 Af Finn Lange

Assistenterne   
er guld værd i klinikken

- Men der gælder nok det samme her, 

som andre uddannelser på tekniske 

skoler er ramt af - desværre. Altså en 

manglende interesse for de faglige ud-

dannelser. Der skal flere ressourcer til 

området, og ikke mindst skal der ske en 

bedre markedsføring af uddannelserne 

i folkeskolen. Fremover er tandklinik-

kerne afhængige af at have dygtige as-

sistenter i klinikken. Og for at få det, 

skal de også tage godt imod de enga-

gerede dygtige unge, der skal have en 

elevplads. Det holder begge parter up 

to date med hensyn til den faglige ud-

vikling.

I sit virke som konsulent følger Majbritt 

Jensen med i den udvikling, der sker i 

tandlægeklinikkerne, og hun er med 

til at  tilrettelægge efteruddannelse og 

kompetenceløft for alle de forskellige 

ansatte i klinikkerne. 

- Alle har en væsentlig rolle at spille og 

det gælder ikke mindst tandklinikas-

sistenterne, der mange steder har den 

primære dialog med og kontakt til kun-

derne.  

Desuden underviser hun på Techcollege 

og er censor ved den afsluttende eksa-

men for tandklinikassistenterne. Hun 

er begejstret for den store udvikling, 

som uddannelsen har været igennem:

- Hold da op en positiv udvikling, som 

tandklinikassistent-uddannelsen har 

gennemgået de senere år. Uddannelsen 

har virkeligt fulgt med tiden og ændret 

assistenternes roller og funktioner i en 

tandlægeklinik. 

Majbritt Jensen havde gennem 25 år 

egen klinik i Aalborg, men solgte den, 

da hun fik et nedsat syn, der gjorde, at 

hun ikke kunne fortsætte sin praksis:

- Jeg har altid sat en ære i at have elever 

i min klinik. Men for år tilbage var det 

opfattelsen blandt tandlæger, at tand-

klinikassistenten næsten skulle være 

usynlig  - et ”sugestativ”, der ikke havde 

selvstændige funktioner. Sådan var det 

ikke hos mig.

Gennem tiden er der sket en markant 

ændring i tandklinikassistentens rolle:

- De er en uundværlig del af teamet og 

spiller en stor og vigtig rolle. De ar-

bejder f.eks. med de avancerede 

digitale journaler, de foretager op-

tagelser af røntgenbilleder og gen-

nemfører digitale scanninger af 

tænderne. Vi taler om et firhændigt 

sammenspil mellem tandlæge og 

klinikassistenten. Selvstændigt kan 

de også foretage almindelige tand-

rensninger. 

Derfor undrer det Majbritt Jensen, at 

der har været en vigende tilgang til 

uddannelsen, når der er efterspørg-

sel efter de nyuddannede:

Majbritt Jensen er uddannet tandlæge og har tidligere 
drevet egen praksis. Hun har eget firma, Tandmaj og er 
nu blandt andet konsulent for en større tandlægekæde. 

Majbritt Jensen: Jeg vil gerne 
understrege, at der bør sættes 
mere positivt fokus på de faglige 
uddannelser fra samfundets side. 
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Tid: 
Lørdag den 18. marts, 2023, kl. 13.00

Sted: 
Håndværkerhuset,   
Kattesundet 20, 9000 Aalborg 

Betaling: 
Pris Incl. mad kr. 200,00
Betales kontant på dagen.
Drikkevarer til foreningspriser.

Tilmelding på email:  
Først til mølle, sendes til info@smvaalborg.dk
Senest den 6. marts 2023.

Venlig hilsen 
bestyrelsen

Mødesponsor:

MEDLEMSARRANGEMENT

Frokostjazz
New Orleans Four og Henning Barmer

 Af Finn Lange

Der indvarsles hermed til  

general- 
forsamling
Onsdag 19. april 2023 kl. 18.00
i foreningens lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20. 

Generalforsamlingen starter med et indlæg af 
Havnedirektør Kristian Thulesen Dahl

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:  
Svend Aage Suhr 
Hanne Danielsen 
Søren V. Nielsen 

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. 
 

Medlemmer, som også ønsker at deltage i den lette fortæ-
ring efter generealforsammlinge, bedes af hensyn til serve-
ringen meddele det til vort sekretariat senest tirsdag den 12. 
april  på mail info@smvaalborg.dk

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

Formand for SMVAalborg
Svend Aage Suhr Mødesponsor:

GENERALFORSAMLING
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 Af Finn Lange

Den nye 
erhvervsdirektør 
Mette Bugge mener, 
at evnen til at arbejde 
sammen på tværs af 
kompetencer er vigtig. 
Og virksomhederne 
skal måske blive bedre 
til at definere, hvilke 
krav og ønsker de har 
til de unge.

Den største opgave for den ny erhvervsdirektør i Aalborg 
bliver at implementere og understøtte den ny  erhvervs-
strategi for 2023-2026, som Aalborg Byråd vil vedtage her i 
foråret. Erhvervsstrategien har flere overordnede indsats-
områder, som skal være med til at definere og udvikle Aal-
borg som en erhvervsvenlig kommune:

1.  at være frontløber i den grønne omstilling i erhvervslivet
2.  at fremme iværksætteriet og tiltrække virksomheder
3.  at tage medansvar for positiv udvikling via dialog 

�Den nye erhvervsstrategi, er 
at gøre Aalborg til frontløber 
i den grønne omstilling.”
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Ny erhvervsdirektør   
skal eksekvere på flere områder

- Vi skal faktisk starte allerede i folkeskolen med at spotte dem 

med en skæv tilgang til opgaveløsningen. Evnen til at arbejde 

sammen på tværs af kompetencer er vigtig. Og SMV-virksomhe-

derne skal måske blive bedre til at definere, hvilke krav og øn-

sker de har til de unge. Det handler også om, at det ikke udeluk-

kende er dem, der går den boglige vej, der har de bedste ideer. 

Et anerkendt universitet
Mette Bugge fremhæver, at Aalborg har et sindssygt stærkt 

universitet, der er anerkendt verden over – især inden for in-

geniør og det naturvidenskabelige område, hvor der sker ny-

tænkning hele tiden.  Den viden, der er her, skal omsættes til 

produktion i det private erhvervsliv – og her er indsatsen med 

hensyn til den grønne omstilling som nævnt meget vigtig.

- Vi skal differentiere os i forhold til andre større byer i Dan-

mark og fortælle om vores kommunes kvaliteter over for inve-

storer og de udenlandske virksomheder, der kan kommerciali-

sere de ideer, der er i universitetsmiljøet. Det der kendetegner 

Aalborg er, at netværksrelationerne er stærke, og det skal vi 

værne om. Og det bliver også min rolle at være netværksska-

bende i erhvervslivet.

Dialog og et helt arbejdsliv
- Et område, der også optager mig er at kigge på det hele ar-

bejdsliv. Altså at give plads til unge, der måske har en ny tilgang 

til at løse opgaverne – dernæst så gælder det om at fastholde 

kompetencerne i området, selvom job i udlandet kan være til-

trækkende, og når det gælder de medarbejdere, der nærmer sig 

pensionsalderen, så skal vi indrette arbejdstider og betingelser, 

således at seniorerne har lyst at blive flere år i virksomhederne. 

Mange erfarne medarbejdere er måske fysisk nedslidte ,men de 

har en kæmpe måske skjult viden, som virksomhederne kan ha-

ve gavn af.  Der gælder ikke mindst, at de kan oplære de nye på 

arbejdspladsen i, hvordan arbejdet skal udføres.

- Jeg tror på, at en løbende dialog med virksomhederne om de-

res forventninger til fremtiden er vigtig. Netværk er givtigt, og 

vi i BusinessAalborg vil gerne være facilitatorer i den proces. 

Det er vigtigt med en bred dialog og kendskab til andres viden 

og kompetencer.

- Men et attraktivt relevant udbud af kultur og gode boliger er 

også væsentlige konkurrenceparametre, når vi sammenligner 

os med alternativer byer både i Danmark og i udlandet. Aalborg 

Kommune skal også i fremtiden være et godt sted at bo, leve og 

arbejde i for alle. 

Det første store område for BusinessAalborg og for erhvervs-

direktøren, i forhold til den nye erhvervsstrategi, er at gøre Aal-

borg til frontløber i den grønne omstilling. 

- Der er i forvejen en markant fælles opgave  for os alle i forhold 

til grøn omstilling, men der skal ske endnu mere, når det gæl-

der de  konkrete indsatser. Vi skal alle gøre en forskel, og det 

skal ske i såvel store som mindre virksomheder. Det gælder om 

at ændre adfærd og tænke anderledes, så vi ved fælles hjælp 

kan skåne miljøet og mindske klimapåvirkningen, fortæller 

Mette Bugge. 

Når det kommer til virksomheder, har mange allerede flyttet 

sig og f.eks. håndværksvirksomhederne og de, der producerer 

til byggeriet, er allerede omfattet af store krav til dokumenta-

tion med hensyn til bæredygtighedskrav. 

- Det handler om at træffe de rigtige valg med hensyn til ma-

terialevalg, energioptimering og ressourceforbruget. Kunderne 

skal og vil have dokumentation for, hvordan de købte produk-

ter påvirker miljøet. Det gælder både erhvervskunder, privat-

kunder, og når de skal levere til det offentlige. Der skal vi være 

klar til at hjælpe virksomhederne med at træffe de rigtige be-

slutninger.

Vækst med omtanke
Aalborg Kommune skal også understøtte innovationen, iværk-

sætteriet og mulighederne for at mindre virksomheder kan 

vækste, uden at de knækker nakken, når de har vokseværk.  

- Ser vi på antallet af virksomheder med base i Aalborg Kom-

mune, så har der været størst vækst i antal virksomheder med 

10-19 ansatte i 2021. Her er der en stigning på knap syv procent 

i forhold til året før.  Men når de mindre virksomheder bliver 

større, kan der opstå nye udfordringer med hensyn til ledelse 

af virksomheden – især hvis grundlæggeren er den innovative 

kraft i virksomheden. Potentialet er der rigtigt mange steder, 

men det er en stor beslutning for en leder af en mindre innova-

tiv virksomhed at vækste, da der så skal helt andre kompeten-

cer ind i virksomhed på ledelsesniveau. 

Mette Bugge har også stor opmærksomhed på, hvordan de un-

ge ser sig på arbejdsmarkedet: 

- Vi skal være gode til finde rollemodeller for de unge, der 

tænker og agerer anderledes end de fleste gør i forskellige 

brancher. De unge har en masse viden og løser udfordrin-

gerne på en anden måde, end man traditionelt gør, forklarer 

Mette Bugge:

- og  Mette Bugge har visionære tanker for fremtidens erhvervsliv i Aalborg. 
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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
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Leif Tranholm 
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 Af Finn Lange 

Alexander – en af de vilde   

brobyggere 
Brobygningskonkurrencen Verdens 
Vildeste Brobyggere afvikles i år 
2. juni i Aalborg. 45 lærlinge og 
ingeniør- og arkitektstuderende fra 
hele landet skal dyste i at bygge den 
bedste bro på tværs af C.W. Obels 
Kanal. I konkurrencen har de tre holds 
deltagere kun syv timer til at bygge 
netop deres unikke bro.

Som en af deltagerne kommer elektrikerlæring Alexander 

Helms fra Aalborg nu sammen med de andre på et fire uger 

langt talent- og uddannelsesforløb op til konkurrencen. Her 

skal han arbejde tæt sammen med andre håndværkerlærlin-

ge, ingeniør- og arkitektstuderende, og blive 

coachet af nogle af landets førende 

faglærere, ingeniører og 

arkitekter.

Billedet her er taget fra konkurrencen i Fredericia i 2022. 
Fotograf : Claus Fisker.
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Alexander – en af de vilde   

brobyggere 
Alexander Helms:
-Jeg elsker konkurrencer og store events, så jeg har 

meldt mig til det spændende projekt, fortæller 26-årige 

Alexander Helms, der ser frem til at skulle møde de an-

dre deltagere fra hele landet.

Alexander Helms skal 
bruge pæren, når han som 
elektrikerlærling skal bygge bro i 
Aalborg 2.juni. 

- fortsættes side 20 
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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

- Det bliver vildt spændende og sjovt at 

skulle præstere at bygge en bro – og så 

på tid - sammen med de andre fra alle 

mulige andre håndværksfag, 

- Jeg er vant til at konkurrere, når jeg 

gamer på computeren, hvor der også er 

tidspres, så mon ikke mit hold og jeg 

vinder brobyggerkonkurrencen, slutter 

aalborgenseren Alexander med et stort 

smil. Alexander Helms er i lære hos 

Bravida i Aalborg. 

Aalborg får tre nye broer
Verdens Vildeste Brobyggere er en 

brobygningskonkurrence, der hylder 

Danmark som bronation og åbner de 

unges øjne for, hvad man kan med en 

erhvervsuddannelse. På tværs af C.W. 

Obels kanal skal der som nævnt bygges 

- fortsat fra side 19 

Når Aalborg den 2. juni sætter rammerne for 
Danmarks eneste brobygningskonkurrence bliver det 
i selskab med TV-vært, Josefine Høgh, og youtuber, 
Johannes Matzen. Josefine Høgh gentager værtskabet 
fra sidste års konkurrence i Fredericia.

tre broer i materialerne stål, beton og 

træ. Broerne bliver beregnet, konstru-

eret og bygget af de lærlinge, elever og 

studerende, der har meldt sig til kap-

pestriden. 

Det er professionelle ingeniører, arki-

tekter og uddannelseskonsulenter fra 

hhv. Rambøll, COWI, Dissing+Weitling 

og 3F, der er dommere og kårer vinder-

broen når dagens strabadser er omme. 

Vinderholdet får 50.000 kr. i præmie. 

Verdens Vildeste Brobyggere bliver af-

viklet som en stor folkefest, hvor alle 

kan komme helt tæt på de entusiasti-

ske brobyggere. Verdens Vildeste Bro-

byggere blev afviklet første gang i 2021 

i København. Sidste år var Fredericia 

værtsby. 

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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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 TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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vi bygger din hjemmeside

Kontakt:

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

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

Tlf. 9930 1616 - www.hv-nord.dk

Design og udvikling af brugervenlige hjemmesider

der fungerer på alle enheder 

fra kr. excl. moms
Hjemmesidermobilvenlige

599o,-
Vi designer eller opdaterer din hjemmeside, så den bliver et flot 

og effektivt mødested mellem din virksomhed og dine kunder. 

Du ejer selv hjemmesiden og har derfor ingen bindinger, 

licensudgifter eller abonnementer, du ikke selv har tilvalgt.

Priser starter ved 5.990,- excl. moms for en startklar, 

professionel hjemmeside, du selv kan redigere. 

Kontakt os for et uforpligtende oplæg og et godt tilbud.

Vo
re

s k
under ta'r 

socialt a nsva
r

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Bedre rådgivning
Prisgaranti
Fri telefonsupport

Se mere på 
www.revision-plus.dk
Tlf.: 88 44 77 99
kontakt@revision-plus.dk
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 Af Sanne Maria Hostrup Hansen 

Varme, værdiskabelse og    

lækkert hår! 
Hårets betydning for vores selvværd 
og livskvalitet ligger dybt forankret i 
os, og har igennem tiderne været brugt 
på mange måder til at definere eller 
ligefrem udtrykke os på. Selv i Det Gamle 
Testamente kan vi læse om Samson 
der havde sin fysiske styrke i håret, 
indtil han forelskede sig i Filisterkvinden 
Dalila, der en nat klippede hans hår af, så 
filistrene kunne gøre ham til deres slave. 

Hos Toftild giver bæredygtige indsatser værdi på bundlinjen
Toftild er en specialforretning med 40+ års erfaring inden 

for parykker, toupéer og specialdesignede hårdele. Hver 

dag møder de mennesker, der på en eller anden måde op-

lever en sårbarhed, fordi de har mistet deres hår, og det er 

vigtigt for Toftild at møde dem med varme og respekt og 

forstå den enkeltes særlige behov. I forbindelse med en ny, 

gennemgribende digitalisering, tilbyder de nu derfor også 

en løsning, som gør det muligt at modtage rådgivning di-

gitalt, så kunden ikke behøver at komme til butikken, men 

kan sidde hjemme i trygge rammer og se de mange mulig-

heder, der er for at få rekonstrueret håret. 

Måske er det netop denne store forståelse for kunder-

ne, der har gjort det til en del af Toftilds DNA at tage 

ansvar og agere bæredygtigt. Kan man se mulighe-

derne, behøver det hverken at være besværligt eller 

omkostningstungt fx at leve op til FN’s verdensmål, 

tværtimod, så har Toftild oplevet en positiv effekt på 

bundlinjen ved at tænke i en bæredygtig og ansvar-

lig cyklus. Lise Toftild fortæller bl.a. om deres ind-

sats om at blive mere ’selvforsynende’ ved at mod-

tage hårdonationer fra både private og frisører. Håret 

genanvendes til nye produkter og da håret modtages 

gratis, har Toftild valgt at fastsætte en værdi for det 

hår de modtager. Beløbet indbetales til en fond, der 

hvert år videregiver beløbet til Knæk Cancer. Toftild 

får på den måde bæredygtige råvarer, der indgår i 

en cirkulær produktion til både direkte og indirekte 

gavn for fx kræftramte mennesker.  

Bæredygtighed handler ikke kun om at være  
mest ’grøn’, men også at tænke i nye løsninger  
og tage ansvar
Det er mange steder svært at skaffe den nødvendige 

arbejdskraft, og Lise spår, at det nok ikke vil blive 

lettere i fremtiden. Derfor opfordrer hun til, at man 

som virksomhedsejer tænker i nye måder at løse 

konkrete opgaver på. For Lise har det været oplagt at 

samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed, 
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Toftild’s affald bliver afhentet 
af miljørigtige biler, og der 
sikres korrekt håndtering samt 
registrering og dokumentation af 
affaldet, som lever op til de nye 
regler for affaldssortering.



Varme, værdiskabelse og    

lækkert hår! 
for at få de aktuelle opgaver, 

de ikke selv har ressourcer 

til. I første omgang blev det 

til en aftale om at lade Hu-

set Venture Nordjylland va-

retage bogføringsopgaverne. 

Efter vækst i Toftild blev op-

gaven efter nogle år taget 

’hjem’ igen -men lysten til at 

samarbejde med Huset Ven-

ture Nordjylland var intakt, 

og derfor var det også en gen-

sidig fornøjelse at genoptage 

kontakten, da en ny service 

med affaldshåndtering så da-

gens lys. 

Affaldshåndtering som lever 
op til  de nye krav for sortering 
Toftild har i de sidste par år 

indgået i et samarbejde om 

afhentning af virksomhedens 

affald igennem det unikke 

koncept ’FleXskrald’ som Hu-

set Venture Nordjylland står 

bag. En service som Lise med 

henvisning til de nye skrappe 

regler for sortering og doku-

mentering af affald, allerede 

høster fordelen af. Kravene er 

stadig ganske nye og svære at 

finde rundt i, men det behøver 

hun heldigvis ikke at tænke så meget over. Toftilds affald 

bliver nemlig afhentet af miljørigtige elbiler, og konceptet 

sikrer en korrekt håndtering af affaldet, herunder regi-

strering og dokumentation, som netop er en del af de nye 

regler for affaldssortering. Så det, der for nogen er en ny 

opgave, er Lise og Toftild allerede et skridt foran med -og 

at det er mennesker ansat på særlige vilkår, som varetager 

det praktiske heri, giver også stor mening.  

Kan man se mulighederne, behøver det hverken at være 
besværligt eller omkostningstungt at tænke bæredygtigt, 
tværtimod, så har Toftild oplevet en positiv effekt på 
bundlinjen. (Foto Darewhan Almin)
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Nu henter vi også  
erhvervspakker  
miljørigtigt
FleXskrald har fået vokseværk, så der-
for kan du nu få hentet erhvervspakker 
i Aalborg midtby både billigt, hurtigt og 
bæredygtigt. 

- Slip for besværet og læs mere på:
 FleXrunner.dk
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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

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

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

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

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

Klar til din 
autorisation?

Læs 
online
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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

ANNE GRETHE LUNDGAARD
VESTERHAVSVEJ 165

9490 PANDRUP
98 24 60 81 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

SHELL GUNDERUP
HADSUND LANDEVEJ 520

9260 GISTRUP
98 33 22 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

SPORTIGAN
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
60 10 60 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Gistrup

Se mere på: www.varelotteriet.dk

Spil fornuftigt

FIND DIN NÆRMESTE FORHANDLERFIND DIN NÆRMESTE FORHANDLER

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

ANNE GRETHE LUNDGAARD
VESTERHAVSVEJ 165

9490 PANDRUP
98 24 60 81 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

SHELL GUNDERUP
HADSUND LANDEVEJ 520

9260 GISTRUP
98 33 22 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

SPORTIGAN
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
60 10 60 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Gistrup

Se mere på: www.varelotteriet.dk

Spil fornuftigt

FIND DIN NÆRMESTE FORHANDLERFIND DIN NÆRMESTE FORHANDLER

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

ANNE GRETHE LUNDGAARD
VESTERHAVSVEJ 165

9490 PANDRUP
98 24 60 81 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

SHELL GUNDERUP
HADSUND LANDEVEJ 520

9260 GISTRUP
98 33 22 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

SPORTIGAN
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
60 10 60 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Gistrup

Se mere på: www.varelotteriet.dk

Spil fornuftigt

FIND DIN NÆRMESTE FORHANDLERFIND DIN NÆRMESTE FORHANDLER



 

26

– også til håndværkere på arbejde

Gør plads         
til alle i byen

 Af Finn Lange



 

Gør plads         
til alle i byen
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- fortsættes side 26 

BO VAGNBY 

Uddannet arkitekt og tidligere 

lektor i byplanlægning ved Aalborg 

Universitet: 

•  En ny virus, kreativ og kulturel 

city feber, har ramt politikere og 

planlæggere! 

•  Alle søger efter urbane tætheder, 

forskellighed og autencitet .

•  Bycenteret har skiftet fra at være et 

industrielt og kommercielt center til 

et forbrugs- og fritidslandskab, hvor 

brugerne kan iscenesætte sig selv.

Bo Vagnby er ikke imponeret 
over kommunens planer for 
midtbyen - og de igangværende 
gravearbejder.  
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Store prestigeprojekter og økonomiske projektmidler 

udefra har styret de større danske byers ensartede ud-

vikling, byggeprojekter og dermed infrastrukturen, bu-

tikslivet og borgernes adfærd. Det gælder også Aalborg 

og blandt andet de håndværkere, der skal udføre deres 

opgaver i midtbyen, er kommet i klemme mht. manglen-

de parkeringsmuligheder og vanskelig fremkommelighed 

i byens gadelabyrinter. 

Lektor emeritus ved Institut for Planlægning på Aalborg 

Universitet, Bo Vagnby - og uddannet tømrer i Vejgaard - 

har gennem en lang årrække fulgt de større danske byers 

udvikling og planlægning. Han ser en ensretning i tanke-

gangen rundt omkring:  

- Alle mellemstore byer skulle være oplevelsescentre og 

konkurrere om at tiltrække gæster og turister. Hvis År-

hus skulle have en nærbane, så skal vi også have sådan 

en i Aalborg. Det er sket uden den store respekt for by-

ernes individuelle historie og særkender. Heldigvis kom 

letbanen ikke.

 

Særkender udviskes 
Byerne ligner snart hinanden med hver sit musikhus, kunst-

museum, shopping centre og p huse. Og nye havnefronter 

hvis der er vand i nærheden. Det hedder sig, at Herning på et 

tidspunkt overvejede at etablere en havn for at kunne lave en 

havnefront!

Spørgsmålet er blot efter Bo Vagnbys mening:  Er byerne i det 

daglige store nok til at fylde de nye kulturinstitutioner og er 

f.eks. plusbus projektet lidt overdimensioneret i forhold til 

behovet og efterspørgslen i en by af Aalborgs størrelse?

- De store projekter med udefra kommende finansiering og 

sponsorer er kommet til at stå isolerede og alene i byerne 

uden det store ”samliv” med byernes oprindelige identitet.  

Projektgørelse af byplanlægningen har øget afhængigheden 

af udefra kommende sponsorer, stats- og EU-midler og imø-

dekommet investorernes særinteresser.  Politikere og em-

bedsfolk bliver kørt ud på et sidespor, når prestigeprojekter 

styres af særinteresser. Der mangler et langsigtet helhedssyn 

på byudviklingen.

De nye oplevelsescentrummer har sendt al-

mindelige udvalgs- og dagligvare butikker ud 

i periferien, kædebutikkerne foretrækker City 

Syd, mens caféer, barer, burgerbarer og re-

stauranter med Michelin-ambitioner har ind-

taget midtbyen.

- Det medfører svære betingelser for hand-

lende, forretningerne og håndværkerne i cen-

trum.  Derudover så har Aalborg kommune 

benyttet sig af chancen for at igangsætte re-

noveringen af kloaker, veje og meget andet. 

Anlægsloftet blev jo suspenderet under Co-

rona-krisen i 2020. Og rigtigt meget blev sat i 

gang overalt - til gene for afviklingen af tra-

fikken i byen. Herunder blev også en række 

gader i byen gjort ensrettede, og der blev ind-

ført restriktioner rettet mod biltrafikken.   

Nyt City Nord på vej.

- Hvis man kun indretter centrum efter gåen-

de og cyklister, så dør bykernen som indkøbs-

sted – omsætningen flytter dels til nethandel  

28

Billedet er taget i Vingaardsgade. Skiltet antyder kun 
svagt, at bilister 100 meter fremme får en bøde, hvis 
de fortsætter ligeud. 

- fortsat fra side 25 
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- dels til City Syd – og nu vil man opføre et såkaldt aflast-

ning-center ved Bouet. Så flytter endnu mere af handlen 

ud af byen – for borgerne får ikke flere penge til forbrug, 

bare fordi der kommer et nyt City Nord, konstaterer Bo 

Vagnby.

- Omsætningen her vil gå fra andre butikker og bycen-

trummer – i f.eks. Nørresundby, Aalborg, Brønderslev og 

Aabybro.

Tilbage bliver problemer med parkering for håndvær-

kerne tæt på kunderne og det midlertidige arbejdssted. 

Nogle steder i midtbyen må bilerne slet ikke køre mere. 

Andre steder farer man vild i labyrinten af ensrettede 

gader og afvises af skilte, der fortæller, at du er vej på 

ind i noget stressende  og måske ulovligt, selvom du bare 

skal hente en kasse vin i Vingårdsgade eller aflevere en 

dårligt gående ved Salling. Sådan nogle omveje og ekstra 

kilometer i byen koster jo også lidt i co2 regnskabet. 

Det er jo ikke alle, der kan færdes rundt i byen på elløbe-

hjul eller passere Boulevarden med en ladcykel fyldt med 

unger. Der ses flere og flere med en mobiltelefon i den 

ene hånd og kaffe latte i den anden hånd – de bærer ikke 

på så mange pakker og indkøbsposer.

 - Det er ok, at de stadigt flere biler ikke skal udfylde hele 

midtbyen - men parkeringsforholdene skal være i orden 

og det samme gælder den kollektive trafik.

Men f.eks. den nye plusbus strækning fra øst til vest i 

byen er jo ikke en butiks- eller ældrevenlig løsning - der 

bliver lang afstand mellem stoppestederne, og så er man 

jo lige vidt mht. at få flere og nye borgere til at bruge 

bussen.

Udvikling eller afvikling
Plusbusserne har lagt beslag på de store gennemgående strøg 

i Aalborg, og det medfører endnu sværere betingelser for 

handlende, forretningerne og håndværkerne i centrum. 

- Vi får i fremtiden en midtby fyldt med neglebarer og uden-

dørs samtalekøkkener – er det målet? spørger Bo Vagnby re-

torisk.

En gang lå boligerne i gåafstand til arbejdspladserne i cen-

trum, og der var købmænd, slagtere og bagere på hvert et ga-

dehjørne. Begrebet et ”automobil” var fantasi, og ordet pend-

ling var slet ikke opfundet.

- Vi skal ikke forherlige gamle dage, men en ændret bosæt-

ning og større mobilitet har skabt udfordringer for de gamle 

bymidter, der oprindeligt ikke var beregnet til masser af bi-

ler og derfor heller ikke har p-pladser til bilerne.  Heller ikke 

plusbusser, løbehjul, ladcykler og 30 tons tunge lastbiler var 

med i bybilledet for 100 år siden.

Kom i dialog om p-pladserne
Fortætningen af midtbyen med etagebyggeri, betyder også 

flere beboere, flere biler og større parkeringsproblemer. Flere 

og flere unge såvel som ældre ejer et stigende antal biler, der 

skal have en p-plads. Det betyder mindre plads til kundernes 

og håndværkernes nødvendige firmabiler fyldt med værktøj 

og materialer.

SMVaalborg skal efter Bo Vagnbys mening gå i dialog med 

kommunen om at finde løsninger på problemet med p-pladser 

til de håndværkere, der udfører deres erhverv i midtbyen. Og 

kommunen bør tage problemstillingen alvorligt. 

Der findes allerede planer for mobilitetsudvikling frem mod 

år 2040 i Aalborg Kommune. Her står dog intet om fremkom-

melighed for håndværkere, bilister og dårligt gående i disse 

planer.

- En p-konsulent, der tager håndværkerne med på råd i dette 

projekt kunne være et ønske.  Kald det bare en fremkomme-

lighedskonsulent, hvis det øger opmærksomheden. Stands 

op, tænk jer om,  genfind værdierne i midtbyen – gør plads til 

alle – også til håndværkere på arbejde.   

Byen er præget af små nichebutikker, burgerbarer, 

pizzakæder, neglebarer og restauranter på stribe – 

samt butikker, som store kapitalkæder står bag. De 

har penge og tid til at vente på deres afkast. Det har 

de små selvstændige butikker – herunder bagere og 

slagtere ikke. Krisen kradser hurtige hos de mindre 

butiksindehavere, der kigger langt efter de kunder, 

der plejede at tage bilen til byen.

Hvis man kun indretter centrum efter gående 

og cyklister så dør bykernen som indkøbssted – 

omsætningen flytter dels til nethandel  - dels til City 

Syd – og nu vil man opføre et såkaldt aflastning-

center ved Bouet. Så flytter endnu mere af handlen 

ud af byen – for borgerne får ikke flere penge til 

forbrug - bare fordi der kommer et City Nord.

Plusbus-projektet fremmer ikke nødvendigvis handlen 

i centrum af Aalborg, da der bliver langt at gå mellem 

stoppestederne. Den kollektive trafik i midtbyen står 

derfor over for en gentænkning. 
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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 90 03 31
 
Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 22 84 05 82

MEDLEMSARRANGEMENT

Onsdag den 12. april 2023, kl. 16.30

Besøg på  
AAU Innovate
Vi skal besøge universitets nye flagskib, 
som bliver knudepunkt for forskning,  
innovation og iværksætteri. 

Mødested:  
Thomas Manns Vej 25, 9220 Aalborg Øst, hovedindgangen. 

Pris: Gratis for medlemmerne.

Tilmelding på e-mail: info@smvaalborg.dk 
Senest den 2. april

Venlig hilsen bestyrelsen
Mødesponsor:



 Af Finn Lange 

Elevplads på New Zealand: 

Vildt spændende 
og lærerigt 
Den 23-årige nordjyde Henriette Kaastrup Hansen, der er på vej til  
at blive landmand, modtog sidste år i august et rejselegat på kr. 20.000.  
Pengene er med til at finansiere et studieophold i New Zealand. 

Vi har været i kontakt med Henriette Kaastrup Hansen, der 

fortæller om sine oplevelser fra en farm nær byen Ashburton 

på Sydøen i New Zealand:

Jeg har altid haft en interesse i dyr, og jeg nyder at være 

udenfor og i naturen så kombinationen af de to ting gjorde 

at landbrugsuddannelsen var en god mulighed for mig. Jeg 

søgte en elevplads her i New Zealand, fordi jeg elsker at rejse 

og opleve nye ting og lære en anden kultur at kende så derfor 

tænkte jeg at New Zealand kunne være en spændende mulig-

hed, fordi jeg altid har haft et ønske om at komme her til.

Jeg har været så heldig, at efter jeg havde afsluttet Grundfor-

løb 2, landmand på TECHCOLLEGE, så fik jeg en elevplads på et 

kvæglandbrug i New Zealand og her skal jeg være i et helt år.

Nu har jeg allerede været her i tre måneder og jeg elsker det 

rigtig meget, for jeg oplever og lærer så mange nye spænden-

de ting hele tiden. Det er fantastisk. Dem, jeg arbejder hos, er 

utrolig venlige og søde til at sætte mig ind i tingene og forkla-

rer det hele, og det er bare skønt.

De har 300 hektar land og 1200 malkekøer plus alle kalvene 

på den farm, som jeg arbejder på, så der bruger vi malkekar-

rusel, og det er vildt spændende at opleve og se, hvordan det 

fungerer.

Mens jeg er hernede arbejder jeg, men jeg deltager også i no-

get supplerende undervisning, hvor jeg lærer en masse om 

landbruget her i New Zealand, og det er vildt interessant. Jeg 

kan slet ikke vente på alle de mange spændende oplevelser, 

der venter forude.

Hvad er de tre bedste ting, du har oplevet i New Zealand indtil 

videre?

Naturen er ubeskrivelig fantastisk smuk. Menneskene her i 

New Zealand er utroligt venlige, imødekommende og hjælp-

somme, uanset hvor og hvem man møder.

At lære at malke i malkekarrusel  - det er vildt interessant at 

lære - og undervisningen, som jeg får ved siden af, er meget 

spændende.

Har der været nogle udfordringer?

Det har været en udfordring at lære at arbejde på et kvæg-

landbrug, fordi jeg kun havde nogle få ugers erfaring, inden 

jeg kom til New Zealand, og så skulle jeg lige omstille mig 

selv til at det hele foregik på engelsk, men ligeså snart jeg 

blev sat ind i tingene, så gik det hele - og jeg lærer meget.

Hvad kan du bruge opholdet til fremover i dit arbejde og dit liv?

At min selvstændighed og gå på mod for nye oplevelser og 

arbejdet er blevet større.

____________________________
Det er SMVaalborg der sam-

men med de lokale laug og 

mesterforeninger, Techcol-

lege og Aalborg Kommune 

står bag uddelingen af lega-

ter – herunder rejselegater. 

I år finder legatuddelingen i 

byrådssalen sted 2. maj.
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Henriette Kaastrup Hansen: Jeg kan slet ikke 
vente på alle de mange, spændende oplevelser, 
der venter forude – her i New Zealand.
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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

Se hvad indkøb 
sammen med 40.000 
andre selvstændige 
kan betyde på 
www.pfs.dk

Book et møde på www.pfs.dk 
– eller ring på 33 93 86 00

Bevar friheden
– husk at sikre dig i tide


