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

Restaurant

ORKIDEEN

RENGØRING · KANTINEDRIFT · FACILITY SERVICE
Gasværksvej 26 A · 72 22 88 88

Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
Fax 98 15 77 25 · www.orkideen.dk

LANDSDÆKKENDE

Tlf. 98 15 89 68

www.ida-service.dk

Sofiendalsvej
· Tlf.(45)
(45)98
98181877
771111
Sofiendalsvej1111· Postboks
· Postbox7140
1725· ·DK-9200
DK-9100Aalborg
AalborgSV
· Tlf.
www.palsgaard-hansen.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
Telefon 98 12 00 02
Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr
Næstformand Peter Kinly, tømrermester
Kasserer Allan Østergaard, skorstensfejermester
Jens Blauenfeldt, bogtrykker
Gert Spender-Andersen, direktør
Søren V. Nielsen, uddannelseschef
Anders Jørgensen, automekaniker
mester
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang
Sekretariatets
tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes
efter nærmere aftale med foreningens
kontor.
Sekretariatets åbningstider:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00
Ansvarshavende:
fdm. for redaktionsudvalget,
Svend Aage Suhr
Annoncekonsulenter for 2009:
Svend Aage Suhr, tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt, 98 11 59 03
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder
m.v. i stor-Aalborg.

Erhvervslivets håndværkerfirma

Bernhard
Søren

S

Mineralvej 21 A • 9220 Aalborg • Tlf: 98 12 20 43 • Fax: 98 11 78 66
Email: post@s-bernhard.dk

ANTON LASSENS
EFTF. A/S
MALERFIRMA

Håndværkervej 9 · Postbox 29 · 9100 Aalborg · Tlf. 98 12 00 99 · Fax 98 10 34 12

Skift til ASE,
en a-kasse, som
kan sit håndværk!
ASE er for dig, som ønsker en a-kasse, der er fri for politik,
religion og høje priser. For kun 377 kr./md. sikrer ASE dig op
til 15.708 kr./md.
Meld dig ind i håndværkerfagets foretrukne a-kasse NU.
Er du selvstændig, hjælper vores konsulent Jannie Ringgaard
dig med den helt rigtige individuelle rådgivning.
Ring 7013 7013 eller meld dig ind direkte på ase.dk.
Vi klarer alt det praktiske, hvis du vil skifte til os.

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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S
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Gæstelærere
og lærepladser
”Det nordjyske initiativ i Aalborg Haandværkerforening med at sende en
gruppe gæstelærere fra foreningens
egne rækker på charmeoffensiv på
de lokale uddannelsesinstitutioner
for at gøre reklame for byggebranchen som en attraktiv arbejdsplads
med stort potentiale for personlig
udvikling og succes fortjener al
mulig opbakning fra byggevirksomheder over hele landet”.
Sådan skrev ”Licitationen” i sin leder
den 27. juli. Bladet, der også kalder
sig ”Byggeriets Dagblad”, fokuserer
i den aktuelle situation på byggebranchen, skønt kun seks af de 17
gæstelærere, Aalborg Haandværerforening har på listen, har tilknytning til byggeriet.
Haandværkeruddannelserne og de
unges motivation til at søge dem er
en af vor forenings hjertesager, og
vi er stolte af, at vi fra egne rækker
kan stille med kvalificerede gæstelærere inden for 17 fagområder.
Ordningen administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning i
Aalborg, som har kontakten til bl.a.
folkeskolerne.
Alle kan blive enige om behovet
for kvalificerede håndværkere og
også om, at der har været for lidt
fokus på håndværkets betydning
for samfundet. Hvis vi alle sammen
skal være akademikere; hvem skal så
bygge vore huse?

I ”Licitationen” – og i ”NORDJYSKE”
– er jeg citeret for udtalelsen: ”Det
er forældrene, der har hovedansvaret for, at så mange unge i år
har fravalgt uddannelsen inden for
byggeriet”. Mor og far skal ikke male
Fanden på væggen og skræmme
deres børn fra en håndværkeruddannelse. De unge skal lytte til den
professionelle omverden (bl.a. vore
gæstelærere) og skrue ned for medbragte fordomme.
I den øjeblikkelige økonomiske
afmatning står selv faglærte håndværkere uden arbejde, så det er vel
trods alt forståeligt, hvis forældre
opmuntrer deres børn til at indlede
uddannelser, der kan føre til stabile
ansættelesforhold i det offentlige.
Men ingen krise varer evigt, og
der er udsigt til, at byggesektoren
allerede om tre år mangler 2.000
faglærte håndværkere, og i 2016 er
manglen vokset til 12.000. Det er
tal, som bør inspirere firmaerne til
at tage konkret medansvar for flere
uddannelsespladser til fremtidens
kvalificerede arbejdskraft.
Der findes ingen patentløsning på
at tiltrække flere unge til håndværkeruddannelserne, men en af de
væsentligste forudsætninger er, at
der er lærepladser at få. I de første
fem måneder af 2009 var der sammenlignet med 2008 et fald på 30 %
i antallet af indgåede uddannelses-

aftaler. Trods præmieringsordninger blev der i de fem måneder kun
indgået 10.259 uddannelsesaftaler.
Med en statslig pulje er adgangen til
skolepraktik på de tekniske skoler
blevet udvidet med 1.488 pladser
inden for fagene mekaniker, tømrer/
snedker og kontor. Det er bedre end
ingenting, men ideelt er det ikke.
Skolepraktik er og bliver en erstatning for mødet med det virkelige
liv på arbejdspladsen. Og så bliver
det hverken bedre eller værre af, at
akademikerne kan studere i årevis, inden de kommer ud og møder
virkeligheden – og at bygningskonstruktører og ingeniører kan komme
ind på uddannelsen direkte fra
gymnasiet.
Succesen for Aalborg Haandværkerforenings gæstelærerordning
kan måles på, om flere unge lader
sig inspirere til en håndværksmæssig erhvervsuddannelse, men hvis
stagnationen i antallet af lærepladser fortsætter, er vi lige vidt. I den
yderste konsekvens vil selv de mest
positivt indstillede folkeskoleelever stå frustrerede tilbage med en
formindsket lyst til at finde en plads
i håndværkersamfundet.
Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforening
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E-mail
Aalborg Haandværkerforening
opfordrer alle vore medlemmer til
at maile deres e-mail adresse til

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
- da vi således vil have yderligere
mulighed for at fremsende
beskeder og tilbud
til vore medlemmer.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Lars Vase
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby
Frisørmester Vibeke Carøe
Svalegaardsvej 70, 9000 Aalborg
Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Østerlandsvej 1, 9240 Nibe

Konsulent Per Bang,
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Advokat Jens Rye-Andersen,
Hæsumvej 108, 9530 Støvring
Skorstensfejer Per Knudsen,
Provstejorden 5 st.th., 9000 Aalborg
Afdelingsleder Mogens Kjeldsen
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup
Frede Skrubbeltrang
Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ
Peer Pedersen
Gravensgade 5, 9000 Aalborg
Henrik Gertsen
Vestergade 122, 9700 Brønderslev
Leif Jørgensen
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby
Preben Johansen
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby
Poul R. Jensen
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV
Poul Eriksen
Poul Hüttels Vej 129, 9310 Vodskov
Charles Brandborg
Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV
Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg
Henning Raunholt
Klosterjorden 2, 9000 Aalborg
Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg
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- en del af University College Nordjylland

Murer og tømrer oldermand Ib Kjeldsen
Soldugvej 8, Søttrup, 9600 Aars

Tømrermester
Peter Kinly
Løgstørvej 15
9240 Nibe
Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

90 år og æresmedlem
Aalborg Tømrer- og Murerlaug har udnævnt Richard Andreas Hornstrup til
æresmedlem. Hornstrup fyldte 90 år
den 30. juni og har siden sin start som
murermester i 1947 så godt som aldrig
svigtet et møde, en generalforsamling
eller en studietur i lauget.

Siden 1949 har firmaet haft adresse
i Schleppegrellsgade 7, Aalborg, hvor
Richard Hornstrup også bor i dag.
I 1953 afleverede Hornstrup & Søn sin
nok mest markante opgave: Murer-

entreprisen på den nyopførte Aalborghallen. Richard Hornstrups store
interesse for murerfagets historie
er kommet til udtryk i mange af de
opgaver, han har været med til at udføre på bl.a. Budolfi kirke, Aalborghus
Slot, Hovedpostkontoret i Aalborg,
den gamle toldbygning og Jens Bangs
Stenhus.

Efter realeksamen i 1936 kom Richard Hornstrup i lære som murer
hos sin far, O.P. Hornstrup, hvor han
blev udlært i 1940. Derefter tog han
konstruktøreksamen i Aalborg og blev
ingeniør fra Horsens Teknikum i 1944.
Umiddelbart efter blev Richard Hornstrup ansat som ingeniør i faderens
murerfirma (grundlagt i 1903) og blev
optaget i firmaet som murermester
og medejer i 1947. I 1959 blev Richard
Hornstrup eneejer, og i 1975 blev sønnen, Henning, ansat som ingeniør og
overtog firmaet i 1983.

Den ny fane
På Valdemarsdag, den 15. juni, fik
Aalborg Haandværkerforening af
Danmarkssamfundet en ny fane. Den
eksisterende var i den grad angrebet
af møl, at den trængte til en afløser.

Det var oberst S. Hansen, chef for Flyvestation Aalborg, der overdrog fanen
til håndværkerforeningens formand,

Svend Aage Suhr, og foreningens
fanebærer, bestyrelsesmedlem Allan
Østergaard – der inden overrækkelsen
havde været på fanebærerkursus.
Der blev uddelt hele 20 nye faner,
hvoraf de 3 var storfaner – blandt
dem håndværkerforeningens. Efter
højtideligheden i slotsgården var der

march gennem byen (se forsidebilledet) til Budolfi kirke, hvor der var
flaggudstjeneste.
Fanen er i øjeblikket ved at blive påsyet Aalborg Haandværkerforenings
logo i guldtråd. Det er en bekostelig
sag, som får gavmild støtte fra fire af
foreningens medlemmer: Fauerholdt
Jensen, Ferd. Færch, Asger Jensen og
Prinfo Aalborg samt Varelotteriet. Vi
er meget taknemmelige.
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Skorstensfejermester

Allan
Østergaard

# Pålæg og salater - dagens middag
# Smørrebrød og anretninger
# Alt i udskåret okse- og svinekød
Alt hjemmelavet

Vesterled 14 . 9000 Aalborg
Tlf. 98 16 80 23 . Fax 98 12 30 41

TLF 9810 3535 - www.delikates.dk
Østerbro 58

-

man-fre. Kl. 9.00 - 17.30

VARELOTTERIETS
KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AKTIVITETSKALENDER
2009
� 27. august kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

� 1. september kl. 16.30
	Bestyrelsesmøde i Tømrer- og murerlauget

� 24. september kl. 16.30-21.00
Bestyrelses- og oldermandsmøde

� 9. - 11. oktober
Bestyrelsesseminar

� 19. oktober kl. 19.00
	Medlemsarrangement,
vinsmagning
Se annonce i bladet

� 29. oktober kl. 16.30-18.00
Bestyrelsesmøde

� 29. oktober kl. 18.00
Repræsentantskabsmøde

� 25. november kl. 19.00
	Medlemsarrangement, andespil
Se annonce i bladet

� 26. november kl. 16.30-18.30
	Bestyrelsesmøde
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GVU

Grundlæggende
VoksenUddannelse

Bliv faglært uden at gå i lære!
Hvad er GVU?

GVU er en måde at få en uddannelse på, som tager kortere tid end normalt.
På de forskellige colleger i Aalborg kan du uddanne dig til næsten alt lige fra
bager til smed. Vi har flere end 75 forskellige uddannelser som du kan vælge
imellem. Der er 9 forskellige colleger med hvert sit fagområde.
Du skal være mindst 25 år og have 2 års relavant erhvervserfaring.
Du skal ikke have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.
Du skal altså ikke være lærling...

Sådan melder du dig ind

Du henvender dig til colleget for dit fagområde. Her får du rådgivning hos en
uddannelses- og erhvervsvejleder.

Læs mere om GVU på:
www.agricollege.dk
www.autocollege.dk
www.construction-college.dk

www.dental-college.dk
www.foodcollege.dk
www.mediacollege.dk

www.metalcollege.dk
www.swcollege.dk
www.technology-college.dk
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
Telefon 7250 1000
www.techcollege.dk

�  Af Poul Krabbe

Malerpigernes
massive legatsejr
Af de otte nyuddannede bygningsmalere, som de seneste fire år er blevet
belønnet til Aalborg Haandværkerforenings legatfest, er de syv piger.
Inden kvindebevægelsen går i begejstret selvsving over den knusende legatsejr, bør det tilføjes, at et statistisk
retfærdigt resultat (hvis den slags
ellers findes) ville have været 4,8 - 3,2
til pigerne. For de seneste 20 år har
60 % af de nyudlærte malersvende på
Aalborg tekniske skole/Aalborg Technical College været piger.

- Al mulig ros til pigerne, men den
mangeårige, skæve kønskvotering er
malerfagets svøbe. Mange kvindelige
svende forlader faget allerede efter
et år eller to, og der er ikke ret mange
45-årige kvinder, der går rundt som
malersvende. Det er en skam, og det
er et problem for faget, at der på
grund af det betydelige frafald er så
få udlærte på markedet, siger Evald
Sørensen.
Når det er sagt, er det værd at huske,
at pigerne er dygtige. Ved svendeprø-

verne ligger de generelt højere end
drengene, og bredden er større.
- Hvorfor er pigerne dygtigere?
- De har de sidste 10 % i omhyggelighed, og de har interesse for detaljen.
Samtidig er de generelt mere udadvendte og gode til både at sælge sig
selv, faget og det firma, de arbejder
i. Uden at forklejne de kvaliteter er
pigerne nok også mere beskyttede i
uddannelsesforløbet, så de har overskud til at koncentrere sig om at være
omhyggelige med opgaven. De skal
ikke stå og knokle med fuldspartling
af en væg en hel dag. Ude på arbejdspladsen bliver der taget hensyn til
pigernes fysik, og sådan skal det også
være, mener regionsformand Evald
Sørensen.

Da Dansk Arbejdsgiverforening i november 2008 gennemførte en undersøgelse af, hvilke praktik-uddannelser,
pigerne i folkeskolens afgangsklasser
prioriterede højest, kom bygningsmalerne ind på førstepladsen. De øvrige
på Top 5 listen var dyrepasser, beklædningshåndværker, kontoruddannelse og mediegrafiker.
Malerfaget er altså et pigefag. Om det
fortsat vil være det, kan ingen vide.
Ved august-indtaget på Aalborg Technical College i år var kønsfordelingen
– for første gang i 20 år – fifty-fifty.
Der findes ikke nogen entydig forklaring på den nyfundne ligevægt, men
som en faglærer bemærker: ”Måske er
moderen som familiens studievejleder
blevet skubbet lidt i baggrunden, så
farmand har fået lov til at blande sig”.
De er dygtige, og der
bliver taget hensyn
Formanden for Danske Malermestre
Region Nordjylland, Evald Sørensen,
har fulgt udviklingen i mange år. Af
regionens 100 medlemmer er der kun
én kvindelig malermester, og af de 14
bestyrelsesmedlemmer i Danske Malermestre er der kun én kvinde, Jette
N. Thomsen fra Skive.

Regionsformand Evald Sørensen: - Pigerne har de sidste 10 % i omhyggelighed
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Kreativt håndværk
med fysisk aktivitet
Efter at have bestået sin svendeprøve
med ros modtog bygningsmaler Christina Carstensen fra Pandrup den 12.
maj et legat på 5.000 kr. – og smukke
ord – fra Danske Malermestre Region
Nordjylland. Familiemedlemmer og
læremester Ole Vangekjær fra Vester
Hjermitlev bevidnede hyldesten.
- Jeg har altid følt mig kreativ og
havde tænkt på at tage en uddannelse som fotograf. Men jeg har aldrig
været en ”fin” pige med lange negle,
så uddannelsen måtte gerne være noget, der kombinerer et kreativt hånd-

værk med fysisk aktivitet. Og det gør
malerfaget, siger Christina Carstensen
om sit valg.

jeg skaber, når jeg er ude at male, og
det er dejligt at få lov at arbejde selvstændigt med opgaverne.

Christina var 16 år, da hun indledte
grundforløbet på Aalborg tekniske
skoles Bygge og Anlæg.

- Føler du, at der er blevet taget specielt hensyn til dig som pige?

- Det var ikke nemt for mig at finde en
læreplads. Så ung og derfor uden kørekort. Men Ole Vangekjær forbarmede sig over mig og tog mig på prøve.
Det blev til en uddannelsesaftale,
og det har jeg aldrig haft grund til at
fortryde. Jeg kan lide de forandringer,

- Nej, og hvorfor skulle der da også
det? Vi deler opgaverne, og jeg har
ikke noget imod at stå på toppen af
en stige og sandspartle. Jeg føler ikke,
at mester har skånet mig specielt. Vi
tager opgaverne, som de kommer.
Der er stadig tid til
endnu en uddannelse
- Hvor er du om ti år?
- Det ved jeg virkelig ikke. Jeg er glad
for at være maler, men kan også tænke mig en videregående uddannelse.
Jeg var så ung, da jeg indledte uddannelsen, og nogle af mine kammerater
fra folkeskolen er kun halvvejs gennem den uddannelse, de valgte. Nu er
jeg 20 år, og det er ikke for sent at gå
i gang med en ny uddannelse. Hvis jeg
får lyst til det.
Det var ikke blot begejstringen og det
store smil, der skabte opmærksomhed
omkring Christina Carstensen til legatfesten. Som den første kvindelige
legatmodtager nogensinde havde hun
iført sig selskabskjole med silkesjal.
- Da jeg modtog invitationen til
legatfesten i byrådssalen og så det
fine program, tænkte jeg: ”Det er nok
festtøj, du skal have på”. Ikke for at
gøre noget specielt ud af det, men
fordi jeg mente, at sådan skulle man
nok se ud. Og det var jo en fest…

Evald Sørensen overrækker malermestrenes legat til Christina Carstensen
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Hun valgte det,
hun var dårligst til
Om vi er dygtigere? Ja, er vi piger ikke
bare generelt det. Vi er perfektio
nister, og vi går op i de kontakter,
vi får gennem vort arbejde ude hos
kunderne. Drengene interesserer sig
mere for, hvad der i øvrigt sker på
arbejdspladsen.
Det er ikke selvtillid – og humor – Kit
Lange-Nielsen savner, og hun er ikke
i tvivl om, at det bl.a. var hendes
rapkæftethed, som efter studentereksamen og grundforløbet på Aalborg
tekniske skole skaffede hende en
uddannelsesaftale med malermester
Peter Carlsen, Aalborg.
- Jeg havde ikke i første omgang
fundet en praktikplads, så jeg endte i
skolepraktikken. Da der var mesteraften, havde vi hver vores stand for at
præsentere os. Jeg har nok været noget rapkæftet, for Peter lagde mærke
til mig og ringede nogle dage senere
med tilbud om praktikplads.

malerteknikker og om tegning og
farvesammensætning. Drengene skal
bare ud og svinge den store kost.
Nej, det er vist alligevel for firkantet
sagt…..
- Føler du, at der er blevet taget specielt hensyn til dig som pige?
- Ja, jeg har været forkælet. Peter har
givet mig de gode opgaver, så jeg har
fået lov at beskæftige mig med det,
der virkelig interesserer mig. Drengene har været søde mod mig, men
selvfølgelig har jeg da også spartlet
store flader. Arbejdet skal jo gøres.
Kit Lange-Nielsen er i dag 25 år, og
hendes uddannelsesforløb blev specielt. To år inde i læretiden blev hun

gravid, og efter at have født sønnen,
Emil, holdt hun en pause på næsten et
år, inden hun vendte tilbage til Peter
Carlsen for at afslutte læretiden.
Lige nu tæller Kit i malermestrenes
statistik over ”frafaldne” kvindelige
svende.
- Jeg blev sagt op i vinterperioden, og
planen var, at jeg skulle vende tilbage,
når travlheden begyndte at melde sig.
Men som ledig var jeg forpligtet til at
søge alle mulige job, og da de søgte
en ekspedient i den lokale farvehandel i Dronninglund, slog jeg til. Det
er tæt på, hvor jeg bor, så jeg sparer
både tid og penge og kan være mere
hjemme hos Emil.
Hvor Kit Lange-Nielsen befinder sig
om ti år, kan hun ikke taget stilling til.
- Jeg har stadig en drøm om at blive
faglærer på teknisk skole, men det
kræver, at jeg har arbejdet fem år som
udlært. Så nu må vi se.

Den 9. januar i år var Kit udlært, og
den 12. maj modtog hun Aalborg
Haandværkerforenings legat på 5.000
kr.. Svendeprøven var bestået med ros
– på trods af at hun med vilje havde
valgt at uddanne sig i det, hun følte
sig dårligst til.
Da jeg begyndte at tænke ”hvad kan
jeg blive?”, tænkte jeg på, hvad jeg var
dårligst til. For der lå den største udfordring. Og jeg havde ikke noget særligt talent for håndværk og følte mig
heller ikke ret kreativ. Så jeg begyndte
at kigge på malerfaget og fandt ud af,
at det var det, jeg ville.
- Jeg er blevet forkælet
- Jeg har elsket at gå på teknisk skole.
At lære noget nyt. Især om de gamle

Kit-Lange Nielsen modtager Aalborg Haandværkerforenings legat af formand Svend Aage Suhr
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KYSTEN med den lange
historie og travle nutid
Kært barn har mange navne: Restaurant Strandpavillonen, Den Røde,
Kystens Perle, Kystsanatoriet eller bare KYSTEN. Adressen er den
samme for dem alle: Bådehavnsvej
10 i Aalborg med udsigt over Vestre
Bådehavn og fjernt fra byens vrimmel.
Den nybyggede bådehavn blev taget i
brug af lystsejlerne i 1926, og samtidig
etablerede byens roklubber sig som

naboer til havnen og badeanstalterne.
Sejlerne klagede til en start over, at
havnen lå langt ude på landet, og at
flyvesandet føg ind i bådene. Så det
var vel nærliggende at etablere et
udskænkningssted, hvor de kunne få
skyllet halsen.
Sådan dukkede Restaurant Strandpavillonen op i det rødmalede træhus,

Tina Stenderup har drevet Kystens Perle siden 1. januar 2006

10

der så vidt vides havde fungeret som
opholdsskur for arbejderne under havnebyggeriet. Historien fortoner sig,
men i 1963 overtog Verner Ravnsholt
Restaurant Strandpavillonen. I 1966
kom Verners kone, Sonja, til, og sammen skabte de frem til udgangen af
2005 det populære mødested. Her
har mange håndværkere og forretningsfolk med kunder gennem tiden

�  Af Poul Krabbe
er et frokost- og et aftenkort. Køkkenet lukker kl. 21, og restauranten
holder åbent, så længe der er gæster.
Dog senest til kl. 2.
Tiderne skifter. Hvor det tidligere
var frikadellerne, der var det store
slagnummer, er det i dag stjerneskud
og hjemmelavede bøfsandwich, der er
topscorere.
- Men der er også god gang i smørebrødet og det traditionelle køkken.
Hvis vi har 7o gæster forud for en af
AaB’s hjemmekampe, skal de 68 af
dem have stegt flæsk med persillesovs
og rødbeder.

indgået aftaler i hyggelige omgivelser.
Ofte ledsaget af en sildemad, en frikadelle og et stykke gammelost med,
hvad dertil hører.

langsigtede investeringer, der allerede er foretaget. Der er kommet nyt
køkken, ny toiletter, et selskabslokale
og en større terrasse. Menukortet er
blevet udvidet væsentligt, så der både

I magsvejr er det en lise for sjælen at
sidde på terrassen og følge livet på
fjorden. At der også kan være andre
vejrtyper, fremgår af skiltet på hoveddøren:
”Blæsten går frisk
Over Limfjordens vande.
LUK VENLIGST DØREN”

Drømmen gik i opfyldelse
På den første dag i 2006 tiltrådte Tina
Stenderup som forpagter af det sted,
der i dag kendes bedst under navnet
Kystens Perle – eller bare Kysten.
- Jeg havde en drøm om at blive selvstændig efter mange år som tjener i
restaurationsbranchen. Jeg ville ikke
have hvad som helst, men da muligheden for at drive Kystens Perle dukkede
op, var jeg ikke i tvivl. Det er et dejligt
sted, siger Tina Stenderup.
- Jeg kendte ikke stampublikummet og
var noget nervøs de første dage. Hvad
nu, hvis de blev væk, nu da Verner og
Sonja ikke længere var der? Men de er
her endnu, så jeg har tilsyneladende
ikke skræmt nogen væk. Til gengæld
er der kommet mange ny og mange
yngre kunder til. Så jeg skal ikke klage
over de første tre og et halvt år.
Tradition og ny tider
Tina Stenderup har forpagtningsaftale
frem til 2019 og glæder sig over de

11
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K.O.
BAYER
Aalborg Støvsuger Center
SALG • REPARATION • SERVICE

Carsten Stig Olsen

Cleankøb

Danmarks største støvsugerkæde

Hasserisvej 142 • 9000 Aalborg
Tlf. 98 10 91 45 • Fax 98 77 47 13
www.kab.dk

Netbutik: www.ko-bayer.dk

Tlf.
98 13 66 22
Boulevarden 10 - lige ved Algade

En vifte af muligheder
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Generationsskifte
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 afdelingschef Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet, telefon 33932000

Kompetenceudvikling
Sæt fokus på kompetenceudvikling i
din virksomhed.
Kontakt Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet på telefon 33932000, hvis
du vil vide mere eller guides videre. Vi
har informationsmateriale på vort kontor, Kattesundet 20, 9000 Aalborg.

KompetenceCenter for
Proces og automatik

Nordjysk Netværk

KompetenceCenter for
Elektronik og teknologi

Aalborg Haandværkerforening er medlem af foreningen Nordjysk Netværk
som har 300 medlemmer i regionen.
Se yderligere på

www.nordjysknetvaerk.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 Håndværksrådet, Pension for
Selvstændige, Varelotteriet, ASE og
Aktive Kvinder. Adressen er:

Levnedsmidler, non-food, produktion, pakkeri.

Elektronikmontage, printfremstilling og reparation, konsulent- og uddannelsesvirksomhed HYTEK.

KompetenceCenter for
Servicefagene
Køkken, hotel og restaurant,
rengøring, vaskeri, social &
sundhed.

KompetenceCenter for
Organisationsudvikling
Medarbejderudvikling, lederudvikling, rådgivning, konsulentbistand.

KompetenceCenter for
Det grønne område Sandmosen
Anlægsgartner, greenkeeper,
groundsman, blomster- og
havecenter, naturpleje.

KompetenceCenter for
Byggeri
Byggeri, anlægsarbejde,
ejendomsservice, Center for
betonuddannelse.

KompetenceCenter for
Transport og Logistik
Godstransport, persontransport, Lager & Logistik.

www.aalborg-hvf.dk
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Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | www.amunordjylland.dk

Lærlingen der blev formand
Aalborg Haandværkerforenings
formand, Svend Aage Suhr,
kom første gang på Restaurant
Strandpavillonen, da han i 1965
som skiltemalerlærling blev
sendt på opgave af mester. Den
største udfordring var udsmykningen af gavlen med navnetræk og en selvkonstrueret
havfrue. Navnet og havfruen
er der stadig, men i en mere
nutidig udformning. I tidens løb
blev det også til mange prisskilte i restauranten. De er skiftet
ud hen ad vejen, men det med
æggekage til 8 kr. eksisterer
fortsat. Det hænger på muren
hjemme hos Suhr.

MEDLEMSARRANGEMENT

ANDESPIL
Velkommen til det årlige andespil

Onsdag den 25. november 2009, kl. 19.00
I foreningens lokaler Kattesundet 20.
Der spilles om 20 ænder og to andre gevinster.
Venlig hilsen bestyrelsen
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AALBORG
GULVSERVICE

APS

GØRTLERVEJ 15 · 9000 AALBORG
TLF. 98 11 75 22 · BIL 30 99 05 05

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

Velkommen i en helt ny - gammel

Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye flotte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.
Glæder os til at se dig på
Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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.

Gratis rådgivning
Du kan få gratis it-rådgivning ved at
gå ind på www.it-tanken.dk og udfylde en test, der tager temperaturen
på din virksomheds it-anvendelse.
Når du har besvaret test-sprøgsmålene, får du med det samme en rapport,
der kommer med gode råd til, hvordan
netop din virksomhed kommer videre.
IT-TANKEN støttes økonomisk af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udviklings e-business indsatspulje til
små virksomheder.
www.it-tanken.dk

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

Tjek din
virksomhed gratis

Står udbyttet mål med indsatsen?
Du har sikkert allerede en god fornemmelse af, hvor din virksomhed
bliver stærkere. Men hvad skal der til
og hvor kan det egentlig betale sig at
sætte ind med forbedringer?
Med STATUS får du et overblik over
din virksomheds tilstand samt en
handlingsplan for, hvordan du mest
effektivt forbedrer virksomheden og
bundlinien.
www.smv-status.dk
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Prepress | DTP | Web | Offsettryk | Bogbinderi
LYNGVEJ 5 · 9000 A ALBORG · TLF. 98 18 98 99 · FA X 98 18 09 39
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prinfo : Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

De kendte gæster
Hvis Kysten havde haft en gæstebog,
ville den i dag rumme en lang række
af de autografer, som fans står i kø
for at få fat i. Især siden Ernst Trillingsgaard i efteråret 1985 kom til
Aalborghallen efter 20 år som direktør
i Holstebro-Hallen. Trillingsgaard faldt
for folkeligheden og den fordringsløse
charme i det røde træhus, og efterfølgende medbragte han mange af
de kunstnere, messe- og kongresarrangører, som har været med til at
gøre byens hal, nu Aalborg Kongres &
Kultur Center, berømt.

- Kysten er anderledes, en perle i
Aalborgs store udbud af spisesteder.
Her kan man i ro og mag få en god
bid brød og snakke om både småt
og stort. Mange af de kunstnere,
der har været med, vender gerne
tilbage. Hvad der måske overrasker
dem mest, er at de kan få lov at være
uforstyrrede. Der er et disciplineret
stampublikum, som ikke blander sig
i samværet. Aalborgenserne er ikke
så nemme at imponere, siger Ernst
Trillingsgaard.

Blandt de kunstnere, der kunne have
sat deres autograf i gæstebogen, er
navne som Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard,
Claus Ryskjær, Pernille Schrøder, Per
Pallesen, Ove Verner Hansen, Flemming Jensen, Bjørn Tidmand og Søs og
Kirsten. Også dronningens ceremonimester, Christian Eugen-Olsen, har
gæstet Kystens Perle sammen med
sine musikere, når han kom til Aalborg
for at spille happy jazz med sit Up
Town Jazz Band.
Journalisten og forfatteren Ib Boye
– kendt som Gyldenspjæt - blev i sin
tid så begejstret for besøget, at han
på stedet kreerede nogle ny skilte og
efterfølgende skrev en artikel i BilledBladet om Aalborgs perle.

Kunstnere fra Cirkusrevyen er på det nærmeste stamgæster på Kysten, når de hvert år kommer til Aalborg med revyen. På billedet er det holdet
2006 og 2010. Bagest fra venstre revydirektør Torben ”Træsko” Pedersen, Niels Ellegaard, Henrik Lykkegaard og Ernst Trillingsgaard. Forrest Ditte
Hansen, Ulf Pilgaard og Lisbet Dahl
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Møde i retten
Tirsdag den 19. maj 2009 kl. 19 var foreningen på besøg i
retten i Aalborg på Badehusvej 17.
Retspræsident Christian Lundblad
fortalte om retten, og hvad byens
håndværksmestre kan bruge den til.
Indledningsvis blev Domstolsreformen
beskrevet. Med reformen er indført
nye ”varer på hylden” såsom småsagsproces, retsmægling og gruppesøgsmål. Nu skal alle retssager starte
i byretten, uanset hvad de handler om
– og det er alt var store økonomiske
sager og de alvorligste straffesager
som behandles af nævninger. Som en
del af Domstolsreformen blev retten i
Aalborg noget større med inddragelsen af retterne i Terndrup, Mariager,
Fjerritslev, Nibe og Hobro. Til gengæld
overgår al rettens tinglysning til den

ny Tinglysningsret i Hobro pr. 1. september 2009.
Af særlige temaer fremhævede retspræsidenten følgende:
Inkasso
Hvis håndværkerne har kunder, der
ikke betaler regningerne, og der ingen
tvivl er om kravet, kan der udfyldes et
skema til fogedretten. Skemaet kaldes
et betalingspåkrav, og det findes på
hjemmesiden: http://www.domstol.
dk/selvbetjening/blanketter/inkasso/
Pages/default.aspx.
Der er også en vejledning om udfyldelsen af skemaet på hjemmesiden og

kan spare mange penge for håndværksmestrene.
Småsager
Sager, der drejer sig om et beløb på
op til 50.000 kr., kaldes ”småsager”.
Det betyder, at retten har en særlig
pligt til at vejlede parterne, så de
ikke har brug for advokat til sagens
forberedelse. Det er meningen med
disse sager, at bl.a. håndværksmestre
får en lettere, hurtigere og billigere
adgang til at få sine sager gennemført ved domstolene. Der er særlige
blanketter og vejledning at hente på
hjemmesiden: http://www.domstol.
dk/selvbetjening/blanketter/staevningogsvarskrift/Pages/default.aspx.
Disse sager er også særligt billige. Det
koster 500 kr. i retsafgift at føre en
småsag. Og hvis en småsag tabes, kan
modparten højst få tilkendt 6.500 kr. i
omkostninger.
Gruppesøgsmål
Der er indført en ny procesform, hvor
mange der har ens krav kan samle sig
under én retssag i et såkaldt ”gruppesøgsmål”. For håndværksmestre kan
det både betyde, at flere kunder kan
gå sammen mod en virksomhed, eller
flere håndværkere går sammen mod
f.eks. en annoncehaj. Alle gruppesøgsmål oplyses på hjemmesiden:
http://www.domstol.dk/Selvbetjening/
blanketter/gruppesoegsmaal/Pages/
default.aspx.
Tinglysning
Tinglysningen flytter til Hobro, men
der er opstillet en terminal i receptionen i retten på Badehusvej 17. Her kan
man i åbningstiden få direkte adgang
til tinglysningsoplysninger

Halvtreds medlemmer deltog i mødet, og alle lyttede andægtigt til retspræcident Christian
Lundblad.
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�  Af uddannelsespolitisk medarbejder Heike Hoffmann

Sådan rekrutterer vi bedre
til erhvervsuddannelserne
Folkeskolens elever vejledes ikke godt nok, og det vil Håndværksrådet ændre på
Hvordan rekrutterer vi (bedre) til erhvervsuddannelserne? Håndværksrådet
giver et bud på svaret i rapporten ”Motiveret for en erhvervsuddannelse?”, som
er blevet til i tæt samarbejde med DS
Håndværk og Industri, Danske Slagtermestre samt Bager- og Konditormestre
i Danmark.
Undersøgelsen viser, at rigtigt mange
unge mennesker i folkeskolen har ønsker til deres uddannelse og fremtidige
arbejdsliv, som mange erhvervsuddannelser helt indlysende kan honorere
– men dét ved folkeskoleeleverne ikke
meget om.
Undersøgelsen peger på, at eleverne
i folkeskolens ældste klasser meget
gerne vil hente viden om uddannelse
hos vejlederne, men interviewene viser
også, at vejlederne efter lærlingenes
opfattelse ikke vejleder godt nok eller
rigtigt i forhold til erhvervsuddannel-

serne. Derfor er der et spring mellem
folkeskoleelevernes viden om erhvervsuddannelserne og de faktiske forhold på
erhvervsuddannelserne.
4 nye pjecer med gode råd om
rekruttering
Vi har sendt spørgeskemaer til mere
end 2.300 folkeskoleelever og har interviewet lærlinge inden for bager-, slagterog smedefagene. Hvordan vælger de
unge? Hvad ved de om erhvervsuddannelserne? Hvor søger de information?
Hvorfor vælger de lige, som de vælger?
Konklusionerne har vi samlet i fire
pjecer med gode råd til, hvordan man
med udgangspunkt i de unges egne
ord og holdninger til uddannelserne
kan arbejde med rekruttering til dels
de tre fag, undersøgelsen omfatter, og
dels generelt. Download de 4 pjecer på
www.hvr.dk under nyhedsbreve ved at
klikke på illustrationerne ovenfor.

Pjecerne kan bruges af alle, der rekrutterer til de involverede uddannelser,
men i virkeligheden også til mange
andre erhvervsuddannelser. Undersøgelsen viser nemlig, at de unge,
der ér i gang med en erhvervsuddannelse, er meget begejstrede for deres
fag – og samtidig formulerer de unge
meget præcist, at der mangler viden og
information om de fag og uddannelser,
undersøgelsen tager fat i: ”Ingen ved jo,
at den her uddannelse eksisterer”, er et
rammende citat fra de tre interview.
Du kan også her downloade rapporten
”Motiveret for en erhvervsuddannelse?”
Yderligere oplysninger om resultaterne
af EUD-undersøgelsen fås hos uddannelsespolitisk medarbejder i Håndværksrådet Heike Hoffmann, tlf. 33 93
20 00.

Denne pjece er udarbejdet af Håndværksrådet i samarbejde med DS Håndværk og Industri,
Danske Slagtermestre samt Bager- og Konditormestre i Danmark. Projekter er finansieret af
Undervisningsministeriets pulje for central analyse- og prognosevirksomhed, 2008-2009.
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Side 1

PALLE MØRCH ApS

98 12 86 66
� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper
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»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@morch.dk · www.morch.dk

Otto Mønsteds Vej 2
9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 50 99

Som lokalbank har vi meget at tilbyde
din virksomhed - ring og hør nærmere!
NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

GRATIS RETSHJÆLP

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

NYT!
SAMARBEJDE MED ASE:
- se annoncen side 2.

Besøg
Håndværkerhuset
Onsdage kl. 10.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 10-13)
• maler

�

Håndværkerforeningen har som noget nyt indgået aftale med
Advokatfirmaet Jens Rye-Andersen således at der ydes gratis retshjælp
til AAHF’s medlemmer.
Retshjælpen omfatter en gratis uforpligtende 1. konsultation.
Retshjælp aftales med advokatkontoret, tlf. 98 16 16 00.

Advokatfirmaet

Jen§ Rye-Ander§en
Jesper Viholm’s Eftf.
Møderet for Højesteret
Algade 33 • 9000 Aalborg • Telefon 98 16 16 00 / 98 13 31 88
Telefax 98 12 14 56 • Giro 918-4732 • E-mail: jens@rye-andersen.dk

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 13 53 10, eller
email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

Velkommen
til nye medlemmer:
AIKON gruppen ApS, Aalborg
Hotel Sheelsminde, Aalborg
Erling G. Jensen, Revisor, Storvorde
Knud Erik Illermann, Aalborg
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Mineralvej 10 -16 . 9220 Aalborg Øst
Tlf. 9631 3244 . Fax 9631 3299 . www.optimera.dk

MEDLEMSARRANGEMENT

Tid: Mandag den 19. oktober 2009, kl. 19.00

Vinsmagning
Den altid spændende og professionelle Georg
Nielsen fra Sigurd Muller guider os igennem
vinsmagningen med facts og gode historier.
Vi vil samtidig sørge for
at der lidt godt til ganen.

Medlemspris pr. person: 150,00 kr.
Mødested: Vinsmagningen foregår i
håndværkerforeningens lokaler kl. 19:00.
Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl.
09.00-12.00 på telefon 98120002, eller
på e-mail: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
Tilmelding senest 1. oktober 2009.

Venlig hilsen bestyrelsen
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Husk at tjekke din pensionsordning

- inden nytår

Skattereformen ændrer ikke ved, at du som selvstændig fortsat kan indbetale op
til 30 % af din virksomheds overskud på en ratepension eller ophørende livrente,
selv om du overskrider grænsen på 100.000 kr.
100.000 kroners grænsen har kun betydning for din private pensionsopsparing
og opsparing som ansat.
Men nye regler giver nye muligheder : Kontakt derfor Pension For Selvstændige
for at tjekke, hvilke muligheder DU har. Et besøg fra os koster nemlig ingenting.
Tlf. 33 93 86 00
pfs@pfs.dk
www.pfs.dk

Om Pension For Selvstændige
Pension For Selvstændige har sine egne produkter, der sælges med Danica
Pension som samarbejdspartner og formueforvalter.

Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger kan holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisationer for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq.

