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ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING FRA AALBORG HAANDVÆRKERFORENING

23. maj 1958 satte de to 73-årige snedkere

Louis Svendsen og P. Møller Jensen fødderne
på pedalerne i Aalborg for at indlede en

cykeltur til Wien – og tilbage til Aalborg.
I alt 5.000 km på fem uger. Formålet

var at genopleve den navervandring, de
gennemførte på strækningen i 1905.

Læs om navernes 100 år i Aalborg på side 14
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
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FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

BLAD
DEADLINE

Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt:
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser,
artikler eller emneforslag til det førstkommende blad skal
være redaktionen i hænde senest tre uger inden udgivelsen.

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

Restaurant

ORKIDEEN
BESTYRELSE:

Formand Svend Aage Suhr������������� 98 12 00 02
Næstformand
Hanne Danielsen. . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 27 50
Kasserer
Henrik Hedelund. . . . . . . . . . . . . . . . 22 55 56 58
Sekretær
Søren V. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 39 12
Peter Berg-Mortensen,
Tømrermester. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 34 29
Gert Spender Andersen
Direktør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 38 00
Allan Østergaard . . . . . . . . . . . . . . . 61 81 55 77

SUPPLEANT

Ole Mattesen Christensen,
Udviklingschef. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 66 63 02

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
MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

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

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

GÅ VINDERVEJEN
Vi er stolte over vores dygtige elever, som har gjort TECHCOLLEGE til skolen med
flest Danmarksmestre ved DM i Skills 2018. Hele seks guldmedaljer blev det til!

Kæmpestort tillykke til vores elever og deres mestre:
Frederik D. Pedersen, automatiktekniker hos DamGaard Automatik
Samuel Birk, flisemurer hos Lund & Staun
Mads Dyrberg Bundgaard, grafisk tekniker hos Polyprint
Pernille Løvig Nielsen, gourmetslagter hos Slagteren & Kokken i Gistrup
Anna Schomburg Hansen, smørrebrød og catering hos Slagteren og kokken i Gistrup
Nicoline Rohmann Håkansson, repectionist hos Comwell Hotel Aarhus
Ud over de seks guldmedaljer fik vi fem 2. pladser og tre 3. pladser.

ANNONCEKONSULENTER FOR
2018-2019:

Svend Aage Suhr . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 12 00 02
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer,
mesterforeninger, laugsmedlemmer,
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · 7250 1000 · techcollege.dk

 Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening

Vi vil være aktive i

Aalborg
Alliancen
Siden 22. august har Aalborg Haandværkerforening været en del af den
nyetablerede ”Aalborg Alliancen” i selskab med Aalborg Kommune, LO, DI,
Dansk Erhverv og Erhverv Norddanmark.
Alliancen har fået megen omtale på

vejelser om den ny forbindelse over

Som medlem af Aalborg Alliancen har

dens tilbud om at medvirke aktivt til

Limfjorden, kan det ligne en kamel-

Aalborg Haandværkerforening sagt ja

en tredje Limfjordsforbindelse ved at

slugning. Men sådan føler vi det ikke,

til – sammen med vore medlemsvirk-

tilbyde staten 600 mio. kr. som tilskud

skønt vi fortsat principielt mener, at

somheder - at arbejde aktivt for at leve

til et højst nødvendigt infrastruktur-

investeringen i den stærkt påkræve-

op til parametrene. For os er erhvervs-

projekt. De 600 mio. kr. fremkommer

de, ny forbindelse over fjorden er en

livets vilkår, skabelsen af ny arbejds-

ved, at kommunen afsætter 30 mio. kr.

statsopgave, og at især kommunerne

pladser og flere praktikpladser en na-

om året af provenuet fra erhvervsdæk-

i Vendsyssel godt kunne bakke Aal-

turlig opgave, og holdopstillingen i

ningsafgiften de kommende 20 år.

borgs initiativ op.

Aalborg Alliancen er udtryk for et nyt
og stærkt fællesskab mellem en række

Det er ikke nogen hemmelighed, at

At vi i Aalborg Haandværkerforening

synlige og stærke aktører. I forvejen er

Aalborg Haandværkerforening er

gennem medlemskab af Aalborg Al-

foreningen repræsenteret i erhvervs-

modstander af dækningsafgiften og

liancen accepterer både dækningsaf-

rådet. Nu bliver der bygget et nyt, mål-

ser den som en ekstra erhvervsskat.

giftens fortsatte beståen og lokalt til-

bevidst lag på. Aalborg Haandværker-

Det har aldrig været tydeliggjort,

byder at spare staten for 600 mio. kr.

foreningen er i godt selskab.

hvad dækningsafgiftens provenu an-

til et projekt, som via Egholm er bud-

vendes til i den kommunale økonomi.

getteret til 6.2 mia. kr., skal ses i et

Når dette læses, har Aalborg Haand-

Håndværkerforeningen har tidligere

større perspektiv.

værkerforening markeret sit 170 års
jubilæum. Det er bl.a. sket med ud-

fået afvist et ønske om, at en del af
pengene anvendes som præmiering af

Anlægget af den tredje Limfjordsfor-

givelsen af et tillæg i NORDJYSKE. Vi

uddannelsesaftaler – en præmie, som

bindelse er blot et af Aalborg Allian-

har med gode venners medfinansie-

forventeligt vil øge antallet af prak-

cens fire parametre for kommunens

ring benyttet muligheden for at syn-

tikpladser til lærlinge.

og erhvervslivets fremtidige vækst og

liggøre foreningen – ikke blot dens

udvikling. De øvrige er:

fortid, men også dens nutid og fremtid.

Når vi nu gennem Aalborg Alliancen
er med til at fastholde dækningsaf-

*Gode rammevilkår for erhvervslivet

giften de næste 20 år som et incita-

*Adgang til kvalificeret arbejdskraft

ment til Folketingets fortsatte over-

*Nedbringelse af ledigheden

- fortsættes side 4 
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Sideløbende med tilrettelæggelsen
af 170 års dagens markering har bestyrelsen sammen med SMVdanmark arbejdet videre på at udvikle
synergieffekten mellem lokal og national erhvervspolitik – mellem Aalborg Haandværkerforening og SMVdanmark. I det samarbejde vil vi
stå stærkest muligt, og et af de væsentlige målepunkter er foreningens
medlemstal og evnen til at øge det.
I den kommende tid vil vi aktivt arbejde på at tiltrække ny medlemmer. Lige nu retter vi sigtet mod

 Af Poul Krabbe

Aalborg

kæmper for ande
den tredje limfjo

byggebranchen, hvor vi føler os underepræsenteret. I tiden fra 1. februar 2017 til 11. oktober 2018 er der i
Aalborg Kommune registreret 2.395
ny CVR numre. De 230 er inden for
byggeri og anlæg, der også er på Top
5 listen over ny iværksættervirksomheder.
De første 170 år er gået. Fra protestforening over festforening til positionen som Nordjyllands største erhvervspolitiske forening for små og
mellemstore virksomheder. De laurbær, vi har høstet under vejs, skal
ikke bruges som polstring til hvilestolen. Vi påtager os ny arbejdsopgaver inden for Aalborg Alliancen,
og vi vil udvikle foreningen, så den
kan være endnu mere attraktiv for
ny medlemmer og medlemskategorier – og for SMVdanmark som Aalborg Haandværkerforenings tætte
samarbejdspartner og vækstgenerator.

For hver dag, der går, bliver kapacitetsgrænsen for
tunnelen yderligere presset. Den tredje Limfjordsforbindelse er påkrævet – men ikke lige om hjørnet.
I et samråd i Folketinget 25. oktober meddelte
trafikminister Ole Birk Olesen , at staten har penge
til at gå i gang med forbindelsen 1. januar 2021
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g Alliancen

et og mere end
ordsforbindelse

Ønsket om en ny forbindelse over Limfjorden har været på dagsordenen i mere end tre
årtier, og behovet er nu
så presserende, at den
manglende infrastruktur
er en barriere for virksomhedernes vækst i regionen. Fjorden krydses i
dag af ca. 120.000 biler i
døgnet, og ofte er der kø.
Beregninger viser, at en
tredje Limfjordsforbindelse kan spare 1,7 mio.
rejsetimer årligt.

Den vestlige linieføring for den 3.
fjordkrydsning har opbakning fra
(stort set) hele Nordjylland og er godkendt af både Vejdirektoratet og Folketinget. Linieføring og planlov er på
plads, men der er stadig ikke tilsagn
fra staten om finansiering af infrastrukturprojektet, der er budgetteret
til 6,2 mia. kr.
-Derfor håber vi, at vi i Aalborg kan
skubbe på ved at foreslå en egenbetaling på ikke mindre end 600 mio. kr.,
siger borgmester Thomas KastrupLarsen som en kommentar til, at
kommunen har reserveret en finansiering på 30 mio. kr. årligt i 20 år –
midler der kommer fra provenuet af
erhvervsdækningsafgiften.

- fortsættes side 6 
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VARELOTTERIETS
FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
Kystens Perle

STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000 Aalborg

Traditionel dansk mad
også som take away

Vi har åbent hele året
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

Målrettede kurser
og erhvervsuddannelser
Inden for: Byggeri l Transport og logistik l Ejendomsservice
Servicefagene l Det grønne område l Tosprogede
Arbejdsmiljø og energiforbedringer l Proces og automatik
Organisationsudvikling l IT l Elektronik og teknologi

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C /
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855

BLAD NR. 4 - 2018
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22. august blev Aalborg Alliancen

digheden i Aalborg Kommune…. Med

tailhandel, industri, rengøring, regn-

dannet. Aftaleparterne er Aalborg

aftalens firdelte formål forbedres

skab og administration, lager og lo-

Kommune, LO, DI, Dansk Erhverv,

rammerne for vækst i kommunens

gistik.

Erhverv Norddanmark og Aalborg Ha-

virksomheder, som sikres en lettere

andværkerforening, og foruden de

adgang til kunder, leverandører og ar-

-Markedsføringen af alliancen og

600 mio. kr. som Aalborgs bidrag til

bejdskraft”.

dens formål er gået i gang, og siden

at fremskynde fjordforbindelsen be-

1. oktober har der været kontakt til

skriver aftaledokumentet også fælles

Jobcenter i fokus

målsætninger om bedre rammevil-

Den konkrete udmøntning af aftalen

for at medvirke aktivt. Ingen af disse

kår for erhvervslivet, bedre adgang

er indledt, og Jobcenter Aalborg indta-

virksomheder er blandt Aalborg Ha-

til kvalificeret arbejdskraft samt ned-

ger en central rolle. De virksomheder,

andværkerforenings medlemmer,

bringelse af ledigheden. Gennem det

der deltager, får således en fast kon-

men efterhånden som alliance-af-

sidste punkt forventer Aalborg Kom-

taktperson i Jobcenter Aalborg, til-

talen – og dens redskaber til at opnå

mune at spare en del af den årlige ud-

sagn om svar på henvendelser inden

målene – udmøntes, skal vi nok kom-

gift på 30 mio. kr.

for 24 timer og om gratis rekruttering

me aktivt på banen. Nedbringelse af

og hjælp til opkvalificering.

ledigheden generelt og etablering af

Den dynamiske udvikling

virksomheder, der har vist interesse

flere praktikpladser bliver med vore

-Alle kan se, at den trafikale smer-

Aalborg Alliancen er for alle virksom-

medlemsvirksomheders medvirken

tegrænse i tunellen og på Limfjords-

heder, og Jobcenter Aalborg opsøger

et af håndværkerforeningens natur-

broen er nået, men i Aalborg Haand-

virksomheder inden for brancher med

lige indsatsområder, siger Svend Aage

værkerforening er vi grundlæggende

vækst og volumen; defineret som de-

Suhr.

imod kommunal medfinansiering af
et infrastrukturprojekt, som helt tydeligt er en statslig forpligtelse. Men kan de 600 mio. kr.
fra den i erhvervslivet upopulære dækningsafgift få staten
hurtigere ud af røret, er det
helt fint for mig, siger håndværkerforeningens formand,
Svend Aage Suhr.
At den nødvendige tredje
Limfjordsforbindelse er anledning til etablering af en
alliance, der også som mål
har at skabe en dynamisk
udvikling inden for tre områder, der allerede er mærkesager for Aalborg Haandværkerforening, kan vi
kun hilse velkommen, siger Svend Aage Suhr.
I aftaledokumentet kan
bl.a. læses: ”Gennem Aalborg Alliancen vil parterne i fællesskab arbejde
målrettet for at indfri
disse mål. Erhvervslivet
ved at skabe arbejdspladser og
praktikpladser og gennem en række
redskaber bidrage til at nedbringe le-
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Aalborg Haandværkerforening inviterer
til møde med Jobcenter Aalborg
TID: Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 17:00
STED: I Håndværkerhuset, Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

AKTIVITETER
2019

 	29. januar kl. 17.00

Møde med Jobcenter i AHF

 	30. januar kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	27. februar kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	13. marts kl. 16.30

MIN virksomhed
og Jobcentret?
PROGRAM

Repræsentantskabsmøde

 	27. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	Ultimo april

Besøg på Cloud City ”Spritten”
Annonceres senere

Hvilke muligheder har jobcenteret for
at tilbyde kvalificeret arbejdskraft??
Hvilke muligheder har jobcenteret for at tilbyde kvalificeret arbejdskraft??

 	24. april kl. 16.30

Kan de virkelig hjælpe mig og mit firma??? Skal jeg selv gøre noget eller
hvordan forholder det sig?

 	24. april kl. 18.00

Jobcenteret er en aktiv spiller på markedet og vi får nu mulighed for at blive
GODT informeret om alle de muligheder, som Jobcenteret rent faktisk har.

 	7. maj kl. 19.00

Der er lidt godt til ganen under vejs, sandwichs én øl/vand

Bestyrelsesmøde

Generalforsamling
Legatuddeling

 	29. maj kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
 	26. juni kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

Øvrige medlemsarrangementer
annonceres senere elektronisk.

BLAD NR. 4 - 2018

Pris pr. person kr. 60,00, som kan overføres til bank konto 92804575656906, eller betales med MobilePay no: 21826
Begrænset antal pladser - tilmeld dig hurtigt her info@aalborg-hvf.dk
senest 22. januar 2019.
Se mere om arrangementet på foreningens hjemmeside aalborg-hvf.dk

Mødesponsor:

Venlig hilsen BESTYRELSEN
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AKKC PRÆSENTERER GAVEIDÉER TIL DIG
24. - 28. APRIL
AALBORGHALLEN
Oplev Martin Brygmann, Ruben Søltoft,
Clemens og Thomas Bo Larsens
grænseoverskridende komik, selvfede sange
og skizofrene karakterer.

Billet: Kr. 295 - 625

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

SAMARBEJDSAFTALE
MED ADVOKATFIRMAET
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet
Vingaardshus A/S, der sikrer vores
medlemmer juridisk bistand lokalt og på
højt niveau.

Giselle

Den Kgl. Ballet
Tirsdag 29. januar kl. 20
Aalborghallen
Billet: Kr. 275 - 375

Fast Love

- a Tribute to George Michael
Lørdag 2. februar kl. 20
Aalborghallen
Billet: Kr. 295 - 375

Emil fra Lønneberg

Fam.forestilling i efterårsferien
Fredag 22. februar kl. 17
Aalborghallen
Billet: Kr. 98 - 295

Som medlem af Aalborg Haandværkerforening får du et gratis formøde, og klar
besked på din juridiske udfordring.
Advokatfirmaet Vingaardshus A/S
beskæftiger 22 advokater, der bl.a. har
følgende arbejdsområder:
 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret

 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret

 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager

Anne Sanne Lis

I samarb. med Live Nation
Torsdag 16. maj kl. 20
GIGANTIUM
Billet: Kr. 550

Cirkusrevyen 2019
Instruktør: Lisbet Dahl
5.-8. september
Aalborghallen
Billet: Kr. 375 - 585

Jonatan Spang

- Typisk
Fredag 4. oktober kl. 19
Aalborghallen
Billet: Kr. 320 - 420

HAR DU SVÆRT VED AT BESLUTTE DIG, SÅ GIV ET
GAVEKORT - KAN KØBES PÅ AKKC.DK, HVOR DU OGSÅ
KAN SE FLERE JULEGAVEIDÉER

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · Tlf. 9935 5566 · Mail: billet@akkc.dk

 Erstatningsret

 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte

 Køb og salg af virksomheder
Se mere på www.vingaardshus.dk.
Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr.
46 92 92 00 for et uforbindende møde med
oplysning om, at du er medlem af Aalborg
Haandværkerforening.”
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80%

vinderchance*

varelotteriet...
et bedre spil

flere
gevinster!

3 millioner i
hovedpræmie

133

årlig pulje på over
spil med i

mio.

6 trækninger for kun 285 kr.

FORHANDLERE I AALBORG LOTTERIKREDS
SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36
9490 PANDRUP
98 24 62 11
PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17
9460 BROVST
98 23 10 41

Pandrup
BOG & IDE HJALLERUP
SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP
98 28 11 30

Aabybro
BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1
9440 AABYBRO
98 24 20 40

Vodskov

NIELS-ANKER WITTRUP KRISTIANSEN
STYGGE KRUMPENSVEJ 5
9330 DRONNINGLUND
98 86 11 11

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV
20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10
9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

Brovst

Hjallerup
Dronninglund

BOG & IDE DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34
9330 DRONNINGLUND
98 84 12 51

Nørresundby
KIOSK 74
SJÆLLANDSGADE 74
9000 AALBORG
98 13 40 49

Nibe
Bredning

Aalborg

HOLTE VINLAGER
BUDOLFI PLADS 5
9000 AALBORG
32 16 21 22

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13
9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

Støvring

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG
98 12 63 35

Svenstrup

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72
9530 STØVRING
93 87 10 63

SANNE RIBERGAARD
MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING
98 39 11 44

Se mere på: www.varelotteriet.dk

Skørping

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33
9000 AALBORG
98 12 15 56

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18
9370 HALS
98 25 16 99

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG
98 16 71 77
GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG
98 12 53 55

Hals

Gudumholm

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV
98 33 22 59

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40
9280 STORVORDE
98 31 60 26

Kongerslev

Bælum

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E
9574 BÆLUM
98 33 70 01

PRINT & GRAFIK
AALBORGVEJ 1
9575 TERNDRUP
98 33 50 94

Terndrup

*vinderchance er beregnet ved forholdet mellem antal gevinster og antal lodder på en hel sæson (alle 6 trækninger) incl. XtraChancen.

Aalborg Bugt

 Af Poul Krabbe

Aalborg har det
bedste erhvervsklima
blandt de største
danske kommuner
Erhvervsklimaet i
Aalborg Kommune er
det klart bedste blandt
landets fire største
kommuner. I Dansk
Industris analyse ”Lokalt
erhvervsklima 2018” er
Aalborg avanceret 18
pladser og er nu nr. 51
blandt de 93 kommuner,
som er med i analysen.
Odense er nr. 72, Aarhus
77 og København 90.

På de øvrige parametre er resulta-

bage fra nr. 15 til nr. 32, og som med

terne:

hensyn til samarbejdet med private
leverandører er endt helt nede som nr.

• Infrastruktur og transport nr. 35

90. Til gengæld er Rebild nr. 5 på ev-

• Arbejdskraft 52

nen til at tiltrække og fastholde bor-

• Uddannelse 21

gere og virksomheder og nr. 8 på ”ad-

• Kommunal sagsbehandling 72

gang til dygtige medarbejdere.

• Brug af private leverandører 48
• Information og dialog 56

Øvrige regionale placeringer: Morsø

• Fysiske rammer nr. 48

(24), Hjørring (27) Frederikshavn (30),
Brønderslev (45), Vesthimmerland (46

Virksomhedernes bedømmelser tæller

– en fremgang på 19), Thisted (50) og

med 2/3 i den samlede pointgivning

Mariagerfjord Kommune nr. 55.

og statistiske faktorer med resten.

Ikast-Brande igen igen
For ottende gang ud af
de ni, Dansk Industri

-Fremgangen er fortjent, siger forman-

har gennemført ana-

den for DI Aalborg, Peter Rindebæk.

lysen, indtager Ikast-

Kommunen er lydhør over for virk-

Brande Kommune før-

somhedernes ønsker og behov og ar-

stepladsen. Derefter

bejder hele tiden på at gøre vilkårene

følger Herning, He-

for de lokale virksomheder bedre. No-

densted, Nordfyn og

get af det, kommunen gør særligt godt,

Ringkøbing-Skjern.

er at skabe gode rammer for iværksæt-

Esbjerg er nr. 25 og

tere samt at tiltrække og fastholde ny

Randers nr. 59.

borgere i kommunen.
I Nordjylland er JamOver en bred kam scorer Aalborg bed-

merbugt Kommune

re end de øvrige storbykommuner. Ik-

efter Dansk Indu-

ke mindst på det overordnede parame-

stris opfattelse den

ter ”image”, hvor Aalborg er nr. 17 på

bedste i Region

listen. Til gengæld vurderes Aalborg til

Nordjylland med en

at ligge som nr. 76 med hensyn til ”di-

plads om nr. 23. Førstepladsen er

verse skatter, afgifter og gebyrer”.

overtaget fra Rebild, som i år går til-
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INDSTILLING

INDSTILLING
AF KANDIDATER
Foreningens medlemmer kan indstille
kandidater til modtagelse af legater.

Se yderlig på hjemmesiden: Aalborg-hvf.dk afsnit legater.
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
Ordfører
Mogens Kjeldsen 		

98 25 94 75

VVS-installatør
Torben Hansen
Aalborg- og Nørresundby Malerlaug
Morten Gadegaard
Aalborg Frisørlaug
Hanne Danielsen
Aalborg Smedelaug
Oldermand
Søren Rønnov Nielsen
Aalborg Tømrer- og Murerlaug
Jens Peter Nielsen
Nibe Erhvervsråd
Kristen Langkjær
Maskinmesterforeningen
Jan Blæsbjerg
Sangforeningen
Henrik Gertsen

Overvejer du at blive
selvstændig?
Kom godt fra start med gratis og
uvildig vejledning!
Du er specialist i dit fag! Hos BusinessAalborg kan
du få et 360⁰ tjek på din virksomhedsidé, salg,
finansiering, start tilskud mv. Vi tager altid
udgangspunkt i din situation og dine behov.

Poul Krabbe

Hvert år hjælper vi mere end 500 godt på vej.
Vores konsulenter har mange års erfaring med at
rådgive selvstændige inden for alle brancher.

Repræsentantskabsmøder
afholdes den anden onsdag i marts
og november måned.

www.aalborg.dk/nyvirksomhed
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NYT CENTER
NY VIDEN
NYE MULIGHEDER
Start her, hvis du vil opdateres på nyeste viden. I Center for Karriere og Uddannelse
sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser og uddannelser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

IT OG ADMINISTRATION

ØKONOMI OG REGNSKAB

Vi hjælper dig videre, uanset om du
er nybegynder eller garvet IT-bruger.
Hos os bliver du opdateret på den
nyeste viden inden for et væld af
IT-programmer.

Med vores kurser inden for økonomi
og regnskab lærer du og dine kolleger
hurtigt at blive talknusere. Lær om
regnskab og mere speciﬁkke emner
som bogføring og økonomistyring.

VI UDBYDER OGSÅ KURSER INDEN FOR:
SPROG OG
INTERNATIONALISERING

SALG OG KOMMUNIKATION

IVÆRKSÆTTERI

FJERNUNDERVISNING

LEDELSE

AKADEMI

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

WWW.AHKURSER.DK

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
3 ud af 5 vinder

Der er 124 .993 gev inster på 205.0 0 0 lodsedler hver 3. måned
Den årlige præmiepulje er på over 128 mio. kroner
Der er milliongev inster hver 14 . dag
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 Af Poul Krabbe

Naverne har 100 års
Oppe under taget i Håndværkerhuset er
”Naverhulen”. Her holder ”C.U.K. Aalborg til. Lige
nu er der 30 medlemmer, men siden foreningens
stiftelse 1. januar 1918 har hundredvis af
berejste håndværkere fundet plads ved bordene
på de skiftende adresser og fortalt hinanden
vandrehistorier af den slags, der kun bliver bedre
med tiden. Emnerne er mangfoldige, men religion
og politik er bandlyste. Den broder, der bringer et
af dem på bane, skal skæppe i bødekassen, og det
samme skal de formastelige, der ændrer på en tekst
i den sangglade forening.

På vej mod 100 års jubilæet, der marke-

beskadiget ved en brand i huset på

res senere i januar, kan Aalborg afdelin-

Skydebanevej, og mønterne blev

gen af den internationale organisation

bortført fra Hotel Kong Frederik.

C.U.K. (Centrale Understøttelses Kasse)

Om det fortæller næstforman-

se tilbage på skiftende adresser: Eget

den, tidligere mangeårig for-

hus på Skydebanevej, lokaler på Turist-

mand Gunnar Danielsen, der

hotellet og Hotel Kong Frederik i Kon-

som uddannet elektriker og se-

gensgade inden indflytningen i Hånd-

nere ingeniør har rejst med sit

værkerhuset i 1988; først i det mindre

håndværk i tilstrækkelig grad

lokale, hvor nu urmageren holder til, og

til at leve op til optagelsesbe-

siden på husets øverste etage, hvor der

tingelser: På valsen i mindst et

er god plads til både arrangementer og

år og en dag.

minder fra svundne tider.
-På Kong Frederik havde en
Lige nu hænger C.U.K. Danmarks stæv-

af gæsterne fra Norge set

nebanner i naverhulen i Aalborg. Det

sig varm på bordet og dets

markerer, at Aalborg i år var arrangør af

mønter fra mange lande.

”pinsestævnet”, den danske organisati-

Han fjernede glaspladen og

ons årsmøde, der også havde deltagere

tog de mønter, han skøn-

fra Sverige, Canada og Schweiz.

nede havde størst værdi,
fra deres udfræsning i

Det runde bord

bordpladen. Heldigvis blev

Naverhulens runde bord har en vigtig

tyveriet opdaget, og da

funktion, når ny svende skal optages.

nordmanden kom til Fre-

Under en glasplade er bordet dækket af

derikshavn for at tage

hjembragte mønter fra de berejste og af

færgen hjem, ventede

de sølvskilte, som medlemmer har op-

politiet på ham på per-

nået ved deres ti års jubilæum. Kleno-

ronen. Så det runde bord

diet har en omtumlet historie: Det blev

rummer stadig alle sine
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fortællinger og er et centralt element i
foreningens historie om fortid og nutid.

Traditionerne lever
Naverne holder traditionerne i hævd.
Når en broder kommer ind i hulen, banker han én gang med knoen, og de tilstedeværende banker i bordet som velkomsthilsen. Hvis tilstedeværelsen er
første skridt på en bortrejse, er ritualet
i den modsatte rækkefølge; både goddag
og farvel markeres med knoen i bordet.
En anden af traditionerne er ”Sandhedens lys”, et stort stearinlys, der tændes
ved hulemødets begyndelse.

jubilæum i Aalborg

C.U.K.’s pinsestævne/årsmøde blev i år afviklet i
Aalborg med deltagelse fra ikke blot Danmark, men
også fra Sverige, Canada og Schweiz. Fællesbilledet
er fra Aalborghus Slot.

Så længe, lyset er tændt til det første

C.U.K. Aalborg holder hulemøde den før-

traditionel juleføde: Stuvet hvidkål og

hulemøde hver måned, må naversven-

ste fredag i måneden med deltagelse af

frikadeller.

dene udelukkende tale sandhed. Når det

svende og eventuelt kommende med-

slukkes, er der frit løb for skrøner med

lemmer. Den anden og fjerde lørdag i

tildigtede detaljer.

månederne – bortset fra juli og august –

I fjor var besøget i hulen så stort, at ma-

er der ”åben hule” for alle interesserede

den slap op allerede på markedets før-

Navere, som på deres vandring når til

kl. 11-13 med mulighed for traktement

ste dag, lørdag. Så søndag morgen måtte

Aalborg, er skattede gæster i hulen. De-

til venlig pris.

kokken møde op igen og tilberede en

-Det er blevet et meget populært tilbud.

ny portion frikadeller, fortæller Gunnar

res rejsepas har i generationer været
adkomsten til et måltid mad. Tidligere

Naverne har gjort sig selv til et popu-

var det på rådhusene, de viste passene

lært indslag i Håndværkerhusets jule-

frem, men i dag er det de respektive fag-

marked. For en beskeden pris kan alle

foreninger, der sørger for måltidet.

gæster bevæge sig ovenpå og indtage

Danielsen.
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 Af Poul Krabbe

Øget udlængsel
på alvorlig
baggrund
Naver er en forkortelse af
skandinaver og blev omkring 1900 betegnelsen for
skandinaviske håndværkere,
der drog på valsen og, hvor
de kom frem, levede af at
udføre forefaldende arbejde
inden for deres fag. Ideelt
set drog de udlærte svende
afsted med randslen på nakken for at lære andre landes skikke at kende og for
at dygtiggøre sig, men da
organisationen C.U.K. (Centrale Understøttelses Kasse)
blev stiftet i december 1899
i Winterthur i Schweiz med
deltagelse af mange danske
håndværkssvende, var baggrunden langt alvorligere.

drog tusinder af danske håndværkere
mod syd for at tjene til brødet, og stif-

snedkere var i bredrillet fløjl, som let
kunne børstes fri for træstøv

telsen af C.U.K. som en hjælpekasse var

• Sorte sko eller støvler

et klart signal om solidariteten.. C.U.K.

• Mange navere havde også en ørering af

fik hurtigt over 30 medlemsforeninger

guld, der kunne betale for begravelsen,

i flere lande uden for Skandinavien, og
samtidig blev der dannet foreninger i

hvis naveren kom af dage under vejs.
• Vandrestaven, ”Stenz’en” var fremstil-

Danmark, Norge og Sverige. Blandt dem

let af et stykke træ med naturlige sno-

”Foreningen for berejste håndværkere,

ninger

C.U.K. Aalborg”, stiftet 1. januar 1918.

Munderingen

Traditionerne
Især bygningshåndværkere holdt fast i

Håndværkere på valsen var et velkendt

traditionen for, at en naver skulle være

begreb især i Tyskland, hvor ”Wanderge-

på valsen tre år og en dag.

sellen” med deres iøjnefaldende påklædning blev set på vejene og i byerne; på

Den ekstra dag var for at kompensere

vandring efter arbejde. Den tyske mun-

for eftervirkningerne af den afskedsfest,

dering, ”Kluften” blev forbilledet for også

som indledte rejsen. En naver skulle ha-

de danske navere. Kluften skulle bæres

ve svendebrev, rejsepas, være under 30

på hele turen – også i fritiden – og efter-

år og uden gæld, ugift og barnløs. På rej-

som f.eks. de tyske ”charlottenburgere”

sen overnattede han som reel på et her-

kun måtte medbringe det rejsegods, der

berge og måtte på intet tidspunkt kom-

kunne være i en bylt over skulderen og

me tættere på hjembyen end 50 km.

i kluftens lommer, var dragtens antal af
19. maj 1899 indledtes ”storlockouten” i
Danmark. Dansk Arbejdsgiverforening

lommer usædvanligt stort.

(stiftet 1896) satte 30.000 arbejdere på

Kluften består af:

gaden i det, der betegnes som ”Dan-

• Sort hat – bowler, høj hat eller den

markshistoriens største arbejdskamp”.

bredskyggede ”schlapphut”

Hurtigt blev yderligere 10.000 lockoutet,

• Hvid, kraveløs skjorte, ”Stauden”, med

og først med septemberforliget fire må-

slips og et emblem, der signalerer fag

neder senere godkendte parterne hin-

og forening

andens berettigelse, og ”hungerkrigen”

• Bukser med stor fodvidde og vest og

sluttede. I de mellemliggende måneder

jakke i fløjl eller velour. Tømrere og
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Naverne blev et berejst folkefærd med
helt egne traditioner. Mange af dem lever videre i vore dages C.U.K. foreninger,
men med tilpasninger. For at blive optaget blandt naverne i Aalborg er det således tilstrækkeligt med et år og en dag på
valsen.

EUX tømrerlærling
Michael Mortensen
som gæstelærer på
Nr. Uttrup skole

 Af Poul Krabbe

Nu er gæstelærerne
kommet ind på
skolerne
I år er det ti år, siden Aalborg Haandvær-

en del af sit ansvar for at styre samarbej-

Lærlingen fortæller ud fra egne oplevelser

kerforening etablerede sit gæstelærer-

det mellem folkeskolen, erhvervslivet og

og erfaringer om uddannelsens mulighe-

korps. 25 håndværksmestre fra 17 bran-

ungdomsuddannelserne. Samtidig er ud-

der for udvikling og selvstændighed. Det

cher sagde ja til at tage ud i kommunens

spillet fra håndværkerforeninen ændret,

udvikler sig til en dialog på et tidspunkt,

folkeskoler for at fortælle om livet som

så det nu er håndværkerlærlinge, som i

da folkeskoleelevernes overvejelser om

håndværkere og de muligheder, håndvær-

øjenhøjde er ude at møde folkeskolelever-

karrierevalg stadig kan påvirkes, siger

keruddannelsen giver. Set i bakspejlet fik

ne fra 7., 8. og 9. klasse.

Henrik Hedelund.

foreningen forventede. Gennemslagskraf-

Møde med ”de kloge hænder”

-Det er et langt, sejt træk at skabe større

ten i forhold til skolerne var begrænset,

For håndværkerforeningen er det besty-

tilknytning mellem erhvervslivet og dets

viste det sig.

relsesmedlem Henrik Hedelund, der koor-

fremtidige arbejdskraft. Jo større tilknyt-

ordningen aldrig den succes, håndværker-

dinerer indsatsen. Med en baggrund som

ning, desto bedre kan parterne tilpasse sig

Nu går det fremad: I 2017 havde 15 skole-

bl.a. uddannelsesleder på TECHCOLLEGE

hinanden. Det var udgangspunktet, da vi

klasser i Aalborg besøg af ”gæstelærerord-

møder han op på skolerne med den over-

for ti år siden etablerede gæstelærerord-

ningen” og i år er tallet foreløbigt 14.

ordnede indsigt i erhvervsskolernes ud-

ningen, og det er det stadig, siger hånd-

dannelsestilbud og sørger bl.a. for mate-

værkerforeningens formand, Svend Aage

Der er to afgørende ændringer, som har gi-

riale, der forbereder skoleleverne til mødet

Suhr.

vet tilbuddet vind i sejlene: Siden Aalborg

med den unge håndværker.

Kommune i 2015 ansatte Danmarks første
erhvervsplaymaker, Thomas Overgaard,

-Gæstelærerbesøget er ikke en grundlæg-

har han overtaget kontakten og aftaleind-

gende erhvervsvejledning, men en mulig-

gåelsen til kommunens folkeskoler som

hed for at møde ”de kloge hænder” tæt på.
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 Af Poul Krabbe

Der anrettes. Fra venstre sildemester
Henning ”Barmer”, bestyrelsesmedlem
Søren V. Nielsen og en medhjælpende
hustru

Jazz,
sild
og
traditioner
Lørdag den 12. oktober inviterede Aal-

gangen. Og så fik vi endnu en gang be-

Musik og mad blev fulgt op med pas-

borg Haandværkerforening for ottende

kræftet, at den banjospillende, tidligere

sende mængde flydende forfrisknin-

gang medemmerne til ”Sild & Jazz” i

universitetsrektor Finn Kjærsdam har

ger, og som traditionen byder blev

Håndværkerhuset. Pladsen i det lavlof-

en mere øvet stemme end foreningens

”Sild&Jazz” for ottende gang en nydel-

tede lokale begrænser antallet af tilste-

formand Suhr, der i overenstemmelse

sesfyldt og munter sammenkomst un-

deværende, så heller ikke i år var det

med traditionen opførte det ene af de to

der Håndværkerhusets bjælker.

noget problem at melde ”alt optaget”.

numre i hans repertoire.

Det er en eftermiddag med tradition.

Også traktementet duftede af tradition.

New Orleans Four (+Nisse på basun) tog

Sildemesteren, Henning Jensen, diver-

sig – som sædvanligt - af musikken. Ik-

terede med årets julesild fra madlabo-

ke traditionel jazz i New Orleans betyd-

ratoriet i Barmer og fulgte op med ægte,

ning, men sejt swingende revival med

gammeldags forloren skildpadde og ci-

Chris Barber og hans generation i øre-

tronfromage.
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MEDLEMSARR ANGEMENT
GLÆD DIG ALLEREDE NU TIL ARRANGEMENTET I APRIL - MAJ 2019

Fra Rød Aalborg
til Cloud City
Transformation fra industriarealer til et ”kulturelt epicenter” og verdens
største kunstværk i glas på Den Gamle Spritfabrik bliver en realitet i 2020.
I den forbindelse arrangerer vi et foredrag og en rundvisning på området, hvor der for få år siden blev produceret Rød Aalborg. Idémanden Martin Nielsen fortæller om Cloud City og giver efterfølgende en rundvisning på Den Gamle Spritfabrik.
Foredraget tager udgangspunkt i, hvorfor det lige blev kunst og artcenter, som idémanden og ansvarlige
bag det store Cloud City projekt på Den Gamle Spritfabrik i Aalborg, den fhv. tømrer Martin Nielsen, kastede sig over.
Mød et af de mest dedikerede mennesker i Nordjylland, der samtidig har gang i den største kulturudfordring p.t. på dansk grund.
Du kan allerede nu følge udviklingen på Facebook - Cloud City Aalborg.
Mere om dette spændende arrangement i næste udgave af Håndværk & Uddannelse som udkommer tidligt
i foråret 2019. Glæd dig!

Venlig hilsen BESTYRELSEN
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Vandværksvej 2
9280 Storvorde
Tel: 8844 7799
kontakt@revision-plus.dk
www.revision-plus.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

SAMARBEJDSAFTALE
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer
adgang til Beierholms ydelser.
Beierholm er en revisions- og
rådgivningsvirksomhed, der lægger
vægt på nærhed, engagement og lokal
tilstedeværelse.
Beierholm FOKUS er en ny 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
Se virksomhedens hovedtal
Husk vigtige finansielle deadlines
Gå i dialog med din revisor
Og meget andet.

Læs mere på beierholm.dk/fokus – eller ring
til Beierholms kontaktpersoner:
Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 70
Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 63

Som reklamebureau brænder vi for at
skabe god kommunikation. Særligt den
type der flytter kunder, holdninger og
virksomheder.
NOVAGRAF hjælper virksomheder med blive
set, hørt og husket. Vi udvikler alt fra strategier,
kreative koncepter, design, fortællinger og
kampagner, så du og din virksomhed kan
flytte jer…
Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at
komme videre. Du kan også læse mere
om os på novagraf.dk – eller ringe og høre
mere på 9635 7777.
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 Novagraf A/S
Lyngvej 3
9000 Aalborg

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedkerDet naturlige
valg når
skal vælges
entreprenør,
storentreprenør
ellerder
hovedentreprenør

rentreprenør, storentreprenør
eller hovedentreprenør
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tømrer/snedke-

Kaolinvej 8 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 60 12 80 00 · www.pallisgaard.dk

PALLE MØRCH A/S

HUSK

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

AT MEDDELE ÆNDRINGER

01 t
90 re
O ce
IS tifi
r
e
c

i medlemsoplysninger til sekretariatet
på e-mail. Info@aalborg-hvf.dk
Så hjælper du os og dig selv.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdagAalborg
kl. 11-13)
Slot, vedligeholdelse
 maler
Alle er velkommen

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Tlf.: 9812 0099

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

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

- siden 1887

Din virksomhed
fortjener lokal
handlekraft

- siden 1887

AnTon L Assens eFTF. A /s

- siden 1887
BRUG AF
FORENINGENS LOKALER

www.antonlassen.dk

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@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

AALBORG TØMREROG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
2018

 6. december: Julefrokost
2019

 28. februar: Bestyrelsesmøde

Jeg hjælper gerne din virksomhed et
skridt videre.
Rikke Kloppenborg, erhvervskundechef

Book et møde på

96 30 26 70

Spar Nord Aalborg Erhverv | osteraa@sparnord.dk

 4. april: Besstyrelsesmøde

 4. april: Generalforsamling

AALBORG FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER



Udsendes direkte til medlemmerne
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton
og boring i beton i hele landet.
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde,
som er udført effektivt og med stor omhu.

Skæremanden.dk
v/ Tommy Funke
Tofthøjparken 10
9280 Storvorde
Tlf.: 60 91 43 79
www.skaeremanden.dk
info@skaeremanden.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Huset Venture Nord
jylland er en ander
ledes virksomhed. Vi
skaber arbejdspladser
til mennesker med en
nedsat erhvervsevne – og et eventuelt
overskud geninvesteres i virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig og
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside fra
kr. 4500, + moms. Vi er også eksperter i
at sørge for, at netop din hjemmeside
kommer frem, når dine kommende kunder
søger på google eller en anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydelser på
www.hv-nord.dk

Let hverdagen
i din virksomhed
Beierholm FOKUS er en ny online service,
der giver dig lettere administration og bedre overblik.
Her kan du nemt scanne og håndtere bilag, godkende løn
og se hovedtal for din virksomhed. Du får også direkte adgang
til kompetent sparring, når det passer dig.
Se mere på beierholm.dk/fokus

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter
kan læse om foreningens aktiviteter samt
artikler fra medlemsbladet på hjemmesiden. Der findes også informationer om
foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om rabatordninger.
Der er endvidere links til SMVdanmark,
Pension for Selvstændige og Varelotteriet.
Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

Voergaardvej 2 | 9200 Aalborg SV | Tel. 98 18 72 00
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www.beierholm.dk
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

Videregående
tekniske uddannelser
til erhvervslivets krav

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

SAMARBEJDE MED TRYG

Vi har indgået en samarbejdsaftale med
TRYG som giver store rabatter til vore
erhvervsmedlemmer.

Professionsbacheloruddannelser
og overbygninger

Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Esben Nedermark, 2220 8174.

→
→
→
→
→
→

LICITATIONER

Bygningskonstruktør
Digital konceptudvikling
Energimanagement
Produktudvikling og teknisk integration
Softwareudvikling
Webudvikling

Erhvervsakademiuddannelser
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Automationsteknolog
Byggetekniker
Datamatiker
El-installatør
Energiteknolog
Grafisk Designteknolog
It-teknolog
Multimediedesigner
Produktionsteknolog
Vvs-installatør

ucn.dk

Alle UCN’s uddannelser er rettet mod virkelighedens verden og indeholder

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

EJERSKIFTE

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

obligatorisk praktikophold. Vores undervisning er baseret på vekslen mellem
teori og problemstillinger fra praksis - samt ny viden og forskning. Vores mål
er hele tiden at uddanne til erhvervslivets behov og bidrage til at udvikle
Nordjylland.

RABATPORTALEN

Masser af rabatter - se vor hjemmeside
www.aalborg-hvf.dk
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Pension
og
forsikringer
samlet
ét sted

ID-NUMMER

47958

Så får du sparet op til pension – og du er sikret en varig
indtægt, hvis du mister din erhvervsevne.
Og med indbetalingsgaranti er du sikret, at der uanset hvad
betales ind på din pension helt frem til din pensionsalder.
Pakken med pensionsindbetaling og forsikringer kan fås
fra 1.350 kr. efter skat.

Forsikringerne indeholder i udgangspunktet:
– 111.100-222.200 kr. i Tab af Erhvervsevne
(kan forhøjes op til 1.500.000 kr.)
– 300.000 kr. i livsforsikring
(kan forhøjes op til 1.500.000 kr.)

– 150.000 kr. ved kritisk sygdom
(kan forhøjes op til 450.000 kr.)
– Udvidet dækning på sundhedssikring

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.novagraf.dk

– 50.000 kr. i livsforsikring ægtefælle
(kan forhøjes op til 100.000 kr.)

