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Guldrandet præcision

Tømrer Jesper Sonne Nørgaard vandt guld ved
DM i Skills. Det var præcisionsarbejde med

pandelampe, da han arbejdede på en model af

Aalborgtårnets top. Læs om Skills på side 20
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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.

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A

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

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

Restaurant

Henning Sørensens eftf. ApS

ORKIDEEN

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

Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

Bestyrelsen.

BESTYRELSE:

Formand Svend Aage Suhr������������� 98 12 00 02
Næstformand
Henrik Thomas Pedersen,
tømrermester����������������������������������������� 23 82 55 18
Allan Østergaard ������������������������������� 40 40 21 44
Hanne Danielsen,
Frisørmester�������������������������������������������� 28 45 27 50
Gert Spender-Andersen,
direktør ��������������������������������������������������� 40 51 38 00
Søren V. Nielsen,
sekretær��������������������������������������������������� 98 38 39 12
Kasserer Finn Lange, 
erhvervskonsulent ����������������������������� 25 20 15 41

Mindre, mellem
eller stor virksomhed.
Hos os vil du altid
være nummer 1

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
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Henrik Pedersen
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mesterforeninger, laugsmedlemmer,
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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Vores fokus har altid været de mindre og mellemstore virksomheder.
I Beierholm vil vi gerne tilbyde vores hjælp til dig, som måske har g jort tanken, at du
ikke helt får det fokus, du og din virksomhed fortjener. Hos os vil du altid være nummer 1, og få fuldt udbytte af vores fokus på din virksomhed.
Hos Beierholm tilbyder vi førsteklasses revision og rådgivning, bygget på kompetencer og nærvær. Vi tror på, at stort personligt engagement er med til at skabe
balance i vores kunders virksomhed, hvorfor det er afgørende for os at rådgive ud
fra faglig dygtighed, nærvær og løbende samarbejde.
Vi hjælper med glæde dig og din virksomhed.

Voergaardvej 2 . 9200 Aalborg SV . Tel. 98 18 72 00

www.beierholm.dk

 Af Svend Aage Suhr,
Formand for Aalborg Haandværkerforening

Nyt år

”Student eller lærling?”.
Frederik Nielsen valgte
at blive flisemurer og
vandt ved DM Skills
guld for anden gang

- nye vinde
Omkring nytår var der gang i debatten om gymnasier contra erhvervsskoler. Ikke alle synspunkter er ny, men udgangspunktet er positivt
ændret. ”Boom i lærepladser” skrev NORDJYSKE.
Praktikpladskonsulenterne fra TECH-

re praktikpladser. Det er ordrebøger-

serne og fokuserede på, at der ikke er

COLLEGE’s praktikcenter gør et godt

ne, som er afgørende for, om mestrene

den store forskel på tilgangen til gym-

stykke arbejde i deres støvsugning af

kan tilbyde en lærling kvalificeret ud-

nasierne og til erhvervsuddannelserne

det lokale marked for indgåelse af ud-

dannelse.

(baseret på tallene fra 2015): 59.537 til

dannelsesaftaler. I 2016 stod der samlet

de gymnasiale uddannelser og 57.562

set TECHCOLLEGE på 1.712 aftaler. Seks

Gymnasiernes tiltrækning

til erhvervsuddannelserne. At de blot

dage inde i det ny år fik det NORDJYSKE

Omkring jul og nytår var debatten i

12.529 af eleverne på erhvervsskolerne

til at bringe en artikel med overskrif-

NORDJYSKE (Stort tillykke med de 250

kom direkte fra folkeskolen giver, set

ten ”Boom i lærepladser”.

år) præget af indlæg om erhvervsud-

med rektorens øjne, ingen grund til

dannelse contra gymnasial uddan-

bekymring.

De seneste to år er der i Nordjylland

nelse, og der var, som det fremgår af

skabt 407 ekstra lærepladser, hvoraf

denne citatmosaik interessante syns-

Et par dage senere rykkede Ole Bæk

de 385 i tilknytning til TECHCOLLEGE.

vinkler.

Pedersen, formand for Dansk Byggeri
Nordjylland i felten under overskrif-

I samme periode – 2014-2016 – er der
på landsplan indgået 310 ekstra ud-

Professor Noemi Katznelson fra Aal-

ten ”Man kan tælle på mange måder”:

dannelsesaftaler.

borg Universitets Center for Ungdoms-

”Hvis vi skal undgå at sammenligne

forskning har konstateret, at mange

æbler og pærer, bliver vi nødt til at se

Til dagbladet siger uddannelsesdirek-

unge ser på erhvervsuddannelserne

på antallet af unge, der kommer di-

tør Keld Skovsgaard, TECHCOLLEGE

som en form for videregående uddan-

rekte fra folkeskolen og starter på et

(den tidligere Aalborg tekniske skole)

nelse, man tager efter den almene

grundforløb på en erhvervsskole. Og

bl.a.:

ungdomsuddannelse. Spørgsmålet

det tal er 12.529. Så der er altså sta-

”Student eller lærling?” er ikke det rig-

dig markant flere unge i folkeskolen,

-Mange virksomheder har gode ordre-

tige, eftersom mange ønsker at være

der vælger gymnasiet frem for en er-

bøger, og vi kan se, at de er blevet me-

begge dele. Med det som udgangs-

hvervsuddannelse…og hvis de unge

re bevidste om, at de skal tage en lær-

punkt satte rektor Søren Hindsholm,

fortsætter med at vælge på den må-

ling for at få flere uddannede fagfolk.

Nørresundby Gymnasium og HF, gang

de, så kommer vi allerede i 2025 – det

i debatten i NORDJYSKE 20. december

vil sige om kun otte år – til at mangle

2016.

60.000 faglærte”.

Det synspunkt ligger i forlængelse af
Aalborg Haandværkerforenings holdning. Vi har aldrig troet på, at socia-

Rektor Hindsholm undrer sig over den

le klausuler, som dem f.eks. Aalborg

nationale bekymring for den mang-

Kommune håndhæver, er vejen til fle-

lende søgning til erhvervsuddannel-

- fortsættes side 4 
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Arbejdsmarkedets behov

Formanden for DI Vendsyssel mener
også, at virksomhederne selv har et ansvar for at sikre fremtidens medarbej-

27. december var turen kommet til

dere; bl.a. ved at åbne dørene for folke-

direktør på TECHCollege, Michael

skolen, der i samarbejde med de lokale

Johansson. ”Optag er jo ikke nød-

erhvervsplaymakere ønsker en faglig

vendigvis det samme som arbejdsmar-

og praktisk relation til erhvervslivet.

kedsbehov”, skrev han i NORDJYSKE og
henviste til, at Danmarks Vækstråd for

I den opfordring er Richard Fynbo på li-

nylig har udmeldt, at der er 85.000 for

nie med det projekt, der er blevet søsat

få faglærte i 2015.

af Vækstforum Nordjylland og de nordjyske erhvervsskoler: ”Den erhvervs-

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

-Denne mangel på faglært arbejdskraft

faglige vej til succes”. Initiativet, der

betyder helt lavpraktisk, at der blandt

løber 2017-2019 skal få flere unge til at

andet bliver færre til at bygge vores

vælge erhvervsuddannelserne og be-

huse og færre til at vedligeholde vore

grænse frafaldet. Projektet medfinan-

sygehuse og veje…På den baggrund

sieres af Vækstforum Nordjylland med

kan man vel ikke med nogen fornuft

35 mio. kr. via EU’s strukturfonde.

henvise til, at der ikke er grund til bekymring.

Karrieremulighederne
Formanden for Vækstforum Nordjyl-

VVS-installatør Torben Hansen
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Derfor er der egentlig mere behov for

land, regionsrådsformand Ulla Ast-

Frisørmester Pia Bartholdi
Borgergade 5, 9000 Aalborg

en diskussion om, hvor mange der ta-

man, udtaler til NORDJYSKEs tillæg

ger en erhvervsuddannelse i forhold til

”STUDIEVALG”:

Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe
Slagtermester Jesper Albin,
Hasseris Bymidte 25, 9000 Aalborg
Jes Porsmose,
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus
Konsulent Per Bang,
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Advokat Jens Rye-Andersen,
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

behovet på arbejdsmarkedet. Billedet
er stadig, at der er flere faglærte, der

-Vi skal sørge for, at de unge bliver me-

forlader arbejdsmarkedet, end der bli-

get mere klar over de karrieremulig-

ver uddannet, og der er dét, der er den

heder, der venter ved at tage en faglig

samfundsmæssige udfordring, skriver

uddannelse. Derfor skal vi gøre op-

Michael Johansson, som også benyttere

mærksom på de erhvervsrettede ud-

lejligheden til at slå et slag for EUX som

dannelser langt tidligere i børnenes

den kombinationsuddannlse, der ska-

undervisning. I dag har folkeskolen

ber både ”student og lærling”.

generelt mere fokus på de gymnasiale

Bryd mønstret

uddannelser end på de faglige, men vi
skal i stedet i højere grad fokusere på,

”Unge er nødt til at bryde mønstret”,

hvad der egentligt er brug for i sam-

skriver formanden for DI Vendsyssel,

fundet. Hvad er egentligt barnets tarv i

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

Richard Fynbo:

den sidste ende?

Ole Mors Larsen
Birke Allé 39, 9200 Aalborg SV

”Dagens unge orienterer sig mod gym-

I samme tillæg medvirker TECHCOLLE-

nasiet, og snakken går lystigt om, hvor

GEs uddannelsesdirektør, Keld Skovs-

Henrik Gertsen
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

de skal flytte hen for at læse videre.

gaard, der bl.a. har betragtninger om

Der er perspektiver i en videregående

resultatet af erhvervsskolereformen fra

Preben Johansen
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

uddannelse. Det er det, politikerne og

august 2015:

Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

år, og hjemme hos mor og far lyder op-

-Målet med den ny reform på erhvervs-

fordringerne også til at tage på gym-

skoleområdet var at styrke det faglige

nasiet. Min opfordring til de unge er en

og gøre karrieremulighederne meget

anden: Bryd mønstret og det automa-

mere synlige, og allerede nu kan vi se,

tiske gymnasievalg og se på hele pa-

at reformen har virket…Og i og med at

letten af uddannelser og tag et aktivt

både de faglige krav og mål er blevet

og kvalificeret valg – se efter hvor der

hævet, synes mestrene også, at de ele-

er job i enden af uddannelsen”, skriver

ver, de får ud i praktik, er blevet dygti-

Richard Fynbo, der også henviser til,

gere.

Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg
Evald Sørensen
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg
Poul Krabbe
Under Lien 5, 9000 Aalborg
Maleroldermand Jess Pedersen
Kaolinvej 5, 9220 Aalborg Ø
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medierne har sagt de seneste mange

at manglen på kvalificeret arbejdskraft
allerede nu medfører nej til ny ordrer

I dag er frafald eller fastholdelse over-

og ja til lavere vækst og færre nordjy-

hovedet ikke et tema på TECHCOL-

ske arbejdspladser.

LEGE, fordi alle vore elever er engage-

rede og studieaktive. De er elever på
TECHCOLLEGE, fordi de vil, fastslår Keld
Skovsgaard.

En velkommen debat
I Aalborg Haandværkerforening hilser
vi enhver debat om erhversskoleuddannelserne og deres samfundsrelevans
velkommen. Det er foreningens hjer-

NYT CENTER
NY VIDEN
NYE MULIGHEDER

teblod. Mange af de synspunkter, der
kommer frem, har vi hævdet årevis og
ofte savnet opbakning til – fra politikere
og medier.

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.

Med væksten i antallet af praktikpladser er der lys forude. I hvert tilfælde
taber argumentet ”manglende praktikpladsmulighed” i styrke, når familierne
skal rådgive deres unge om karrierevalg. Samtidig kan vi glæde os over, at
det, som tidligere var Aalborg Haandværkerforenings gæstelærertilbud, nu
(som det fremgår andetsteds i dette
blad) er kommet i mere organiserede
rammer gennem samarbejdet med Aalborg Kommunes erhvervsplaymaker.
På blot ti år er antallet af unge, der ef-

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.

ter folkeskolens afgangsklasse vælger
en erhvervsfaglig uddannelse faldet fra
30 til 18,4 %. Nytårsønsket fra Aalborg
Haandværkerforening er, at udviklingen
begynder at gå den anden vej. Manglen
på faglærte om blot få år er ikke blot en
trussel mod samfundsudviklingen, men

VI UDBYDER OGSÅ KURSER INDEN FOR:
SPROG OG
INTERNATIONALISERING

SALG OG KOMMUNIKATION

IVÆRKSÆTTERI

FJERNUNDERVISNING

LEDELSE

AKADEMI

også mod den enkelte danskers mulighed for at tilkalde kvalificerede håndværkere til opgaver i husstanden.
GODT NYTÅR

WWW.AHKURSER.DK

VARELOTTERIETS FOR HANDLER E 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

Mester
Pallisgaard
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Chr. Pallisgaard (31. marts 1883 – 31.

solgte 31. marts de tre vestindiske øer til

december 1977) fik sit svendebrev som

USA.

tømrer i en alder af 25 år og uddannede
sig derefter til bygningskonstruktør,

I 1917 nåede Aalborg Værft op på 800 be-

inden han som 34-årig etablerede sig

skæftigede, og der var vandring fra land-

som tømrermester. 10. april 1917.

distrikterne til den store by Aalborg Boligmanglen blev synlig, og værftet stiftede en

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.

Det var et bevæget år. 1.Verdenskrig
var gået ind i sit fjerde år med voldsomme kampe på Vestfronten.. Tysk-

I maj 1917 vedtog Aalborgs byråd under

land havde i årets begyndelse erklæret

ledelse af byens sidste kongeligt udnævn-

uindskrænket u-bådskrig. Danmark

te bogmester, Højre-manden Johan Georg

var neutral, men mange danske skibe

Frederik von Bornemann, en plan for be-

”krigsforliste”, de fleste efter påsejling

byggelse af ”Østerkæret” (i dag Øgadekvar-

af miner. I Rusland havde der været re-

teret). Året efter begyndte byggeriet i Nor-

volution den 23. februar, og fire dage,

gesgade, Sverigesgade og Falstergade. Det

før Chr. Pallisgaard blev selvstændig,

har ikke været muligt at konstatere, om

erklærede USA Tyskland krig. Danmark

den nystartede mester Pallisgaard havde

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard,
tlf. 99 31 19 18 eller send en mail til:
ik-sbu@aalborg.dk

VELKOMMEN TIL
NYE MEDLEMMER
Søren Rønnov Nielsen
Industribejdsning Nord ApS
Mikkel L. Frederiksen
MLFmotorsport
Kasper Knuth Hansen
Knuth Fuger & Montage ApS
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boligforening for at sætte gang i bygeriet.

Tømrermester Chr. Pallisgaard – her
fotograferet som bestyrelsesmedlem i
Aalborg Haandværkerforening 1947

7
del i opgaverne, men senere opførte og ejede han en række boligejendomme til udlejning. At
han var en betydelig aktør på
området, fremgår bl.a. af, at Chr.
Pallisgaard i 32 år var medlem af
Aalborg Grundejerforenings repræsentantskab.

Organisationernes mand
Det var i det hele taget karakteristisk, at Chr.Pallisgaard ville være med, hvor ideer blev skabt og
beslutninger truffet. Han var fra
1926 og frem til 1952 i bestyrelsen
og en periode næstformand i Aalborg Haandværkerforening og blev
i 1950 udnævnt som æresmedlem.
1928-1954 var han formand for
Aalborg Tømrermesterforening og
blev ved sin tilbagetrækning også
her udnævnt til æresmedlem. Sideløbende var han i en årrække
næstformand i Centralforeningen
af Tømrermestere i Danmark. I
1966 tildelte Håndværksrådet Chr.
Pallisgaard sit hæderstegn i sølv.
I 1961 optog Chr. Pallisgaard tømrermester Carl Vagn Krogh som
medejer i firmaet, men fulgte
aktivt med frem til sin død som
94-årig på årets sidste dag i 1977.
Han blev begravet på Gaaser kir-

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…

kegård – ikke langt fra sit fødested, gården Pallisgaardsminde i
Øster Hassing. Til minde om sine
forældre skænkede han i 1966
en ny kirkeklokke (støbt hos De
Smithskes Jernstøberi i Aalborg)
til Øster Hassing kirke

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.

 Novagraf A/S
Lyngvej 3
9000 Aalborg

 Af Poul Krabbe

100 års tradition
møder Streetmekka
10. april er det 100 år,
siden Chr. Pallisgaard
grundlagde sit tømrerfirma. Det eksisterer
stadig, har godt 60
medarbejdere og er
flyttet for at få mere
plads.

synlig i Frankrig omkring år 2000. Nu

ikke i samme omfang som så mange

forenes ”Pallisgaard” og ”Streetmek-

andre danske virksomheder mærket

ka”.

kriseårene efter 2008.

I februar 2016 flyttede Pallisgaard A/S

-Selvfølgelig har vi i de år mærket

fra Håndværkervej til Kaolinvej i Rør-

øget konkurrence på opgaverne – og-

dal for at få mere plads og beskæftiger

så fordi mange virksomheder udefra

lige nu godt 60 medarbejdere.

har søgt mod Aalborg. Der har været
gang i byggekranerne i Aalborg, for

Spændvidden

byens vise fædre har været forudse-

Pallisgaard A/S spænder opgavemæs-

ende med beslutninger, som har skabt

sigt bredt. I øjeblikket medvirker fir-

vækst. Hele omdannelsen fra indu-

maet bl.a. i opførelsen af 71 huse med

stri- til uddannelsesby har ført meget

83 boliger på Ravnkildevej. I slutnin-

byggeri med sig; uddannelsesbygnin-

gen af 2016 var det ansvarlig for det ny

ger, ungdomsboliger og de omfattende

10. april er det 100 år, siden Chr. Pallisga-

tag på rådhuset på Gammel Torv. Det

byggerier langs havnefronterne for at

ard etablerede den tømrervirksomhed, der

var endnu en opgave på en bygning

nævne nogle. Der har hele tiden været

stadig eksisterer i hans navn. Jubilæet mar-

omfattet af fredningsbestemmelser.

opgaver at byde på, siger Mogens Jør-

keres, grundlæggeren hyldes, og samtidig

Ligesom KUNSTEN og den tidligere

gensen.

går Pallisgaard A/S i gang med endnu en

nationalbank, Jens Bangs Stenhus,

totalentreprise, som den ellers så fremtids-

Børglum Klosterkirke, Vor Frue kirke.

Der er stadig travlhed hos Pallisgaard,
men helt usædvanligt er der lige nu

orienterede tømrermester ikke havde en
chance for at forudse: GAME Streetmekka

-Vi har i tidens løb vundet mange op-

ingen større udenbys opgaver. I 2016

i en af Dansk Eternit-Fabriks tidligere byg-

gaver på historiske bygninger. De er

stod der Pallisgaard på mandskabs-

ninger på Kridtsløjfen. Det indendørs cen-

altid spændende, og vi sætter en ære i

vogne i Vejle, Odense, Silkeborg, Aar-

ter for nutidig gadesport som basketball og

dem. De kræver erfaring, og vi har de

hus, Roskilde og Frederiksberg.

parcour ventes efter ombygningen at stå

folk, der kan finde ud af at løse de ofte

færdigt i begyndelsen af 2018. Da eternitfa-

udfordrende opgaver med deres ind-

-Den slags kommer i bølger. Vi gør ik-

brikken blev taget i brug i 1927, kunne Pal-

hold af håndværks-traditioner, siger

ke specielt meget for at komme rundt i

lisgaard formodentligt se den som et nyt

tømrermester Mogens Jørgensen.

landet, men vi har nogle faste kunder
inden for f.eks. butiksindretning, og

omdrejningspunkt i Aalborgs historie. Men
Streetmekka? Basketball kom til Danmark i

Pallisgaard A/S ar været Gazelle virk-

dem følger vi naturligvis med, når de

1940’erne, og den akrobatiske parcour blev

somhed hvert år siden 2010 og har

har aktiviteter et nyt sted.

Fast lærlingepolitik

En virksomhed som vores lever i nuet, og
den eneste tradition, vi kan leve videre på,
er traditionen for at lave godt håndværk – og det
er der andre end os, som kan. Så 100 år i
bagagen er ikke nogen sovepude.
Mogens Jørgensen, tømrermester hos Pallisgaard

8

Lige nu har Pallisgaard A/S 13 lærlinge
og har tidligere været oppe på 18.
-Vi føler en forpligtelse. Både over for
de mange unge, der vil have en uddannelse og over for fremtidens behov for
faglærte. Samtidig har vi masser af
godt arbejde, de kan komme ud at lære
noget af i praktiktiden hos os, og de
får mere ud af at komme ud i virkelig-

9

INDSTILLING
TIL LEGATER
NU

heden end af at gå i skolepraktik, siger
Mogens Jørgensen.
Det kan være svært at se et år frem,
og set i det lys har Pallisgaard de seneste 15 år ikke indgået fulde uddannelsesaftaler. Lærlingene kommer til
virksomheden efter grundforløbet og
primært på korte aftaler eller deleaftaler, men nogle er blevet ”hængende”,
til de er færdiguddannede. Der er en
sammenhæng mellem ordrebogen og
viljen til at uddanne flest muligt lær-

Mads Olesen (til venstre) blev
i november 2015 optaget som
medejer af Pallisgaard A/S.
På billedet sammen med tømrermester Mogens Jørgensen

linge.

Traditionerne og nuet

-Hvordan er det
at blive 100 år?

virksomhed som vores lever i nuet, og
den eneste tradition, vi kan leve videre
på, er traditionen for at lave godt håndværk – og det er der andre end os, som

-Jeg var også med til 75 års jubilæet,

kan. Så 100 år i bagagen er ikke nogen

og det er en rar følelse at være med til

sovepude, siger Mogens Jørgensen, der

at føre et firma frem til 100 år. Men en

kan se tilbage på 36 år i Pallisgaard.

Foreningens medlemmer kan allerede nu
indstille emner til modtagelse af foreningens legater 2017, målrettet nyuddannede
lærlinge/elever. Legatets størrelse er fra
5.000,- kr. til 10.000,- kr.
Tildelte legater uddeles i byrådssalen
den 2. maj 2017, kl. 19.00. Læs mere
om kriterierne for legatmodtagere
og indstilling på vor hjemmeside:

Pallisgaard ejere

Kontinuiteten
I de 100 år, firmanavnet ”Pallisgaard” har eksisteret, har der ud over firmaets
grundlægger kun været tre ejere. Kontinuiteten er underbygget af, at de alle
tre er begyndt som medejere, og at to af dem begyndte som lærlinge i firmaet.
CARL VAGN KROGH var udlært af Chr. Pallisgaard og blev medindehaver i
1961.
OLE NIELSEN, udlært som tømrer i Saltum og bygningskonstruktør i 1969,
blev selvstændig tømrermester med værksted i Fyensgade i 1972. 10 år senere
fik han besøg af Carls Vagn Krogh, som han bl.a. kendte som bestyrelseskollega i Aalborg Tømrermesterforening. Det førte til et års kompagniskab, inden
Ole Nielsen i 1983 overtog Chr. Pallisgaard & Co. Eftf.
MOGENS JØRGENSEN, i dag 54 år, var udlært som tømrer hos Ole Nielsen i
1984, blev byggetekniker i 1989 og vendte tilbage til firmaet i 1990. Da Ole
Nielsen i 1996 fyldte 50 år, optog han Mogens Jørgensen som medejer, og da
han i 2001 overtog firmaet, fortsatte Ole Nielsen som seniorkonsulent. Et
halvt år senere fusionerede Pallisgaard med Frede D. Nielsen. Det varede
frem til årsskiftet 2009-2010, da de to indehavere skiltes i fred og fordragelighed, og det da 93 år gamle firma blev til Pallisgaard A/S.
MADS OLESEN, tømrer og bygningskonstruktør blev medejer af Pallisgaard
A/S i november 2015 og indgik dermed i traditionen for ”glidende generationsskifter”

www.aalborg-hvf.dk Her kan du også se
billeder fra de seneste års legatuddelinger.
Venlig hilsen bestyrelsen
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Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88
Email: egj@egj-revision.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

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

SAMARBEJDSAFTALE
MED BEIERHOLM

FÅ NYE SKILLS

Aalborg Haandværkerforening har
indgået samarbejdsaftale med
revisionsfirmaet Beierholm. Aftalen
giver vores medlemmer adgang til Beierholms ydelser.
Beierholm er blandt landets førende
revisionsvirksomheder med 975 medarbejdere. I Aalborg er der ansat 165
medarbejdere.
Du kan også få hjælp til andre ydelser, f.eks.
 Revision

 Regnskab

 Bogføring

 Skat, moms og afgifter
 Etableringsvejledning

 Potentialevurdering af ny idé
 Budget

 Vurdering af finansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte

 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

Læs mere på beierholm.dk – eller
ring på tlf. 98 18 72 00 til en af de
to kontaktpersoner:
Statsaut. revisor
Thomas Nic. Nielsen

Er du håndværker med mod på lidt flere skills til hverdagen, så
skulle du ta’ at kigge nærmere på HåndværkerAkademiets Bygge
og anlæg PLUS. Det er en række kurser for den moderne håndværker med fokus på energirenovering, teknologi og kreativ
håndværk.
Ring til Finn Pedersen på 7224 6167 eller Kjeld Pedersen på 7224 6161
og hør mere om Bygge og anlæg PLUS på HåndværkerAkademiet.

Statsaut. revisor
Jesper M. Møller

BLAD NR. 1 - 2017

EUC Nord · M.P. Koefoeds Vej 10 · 9800 Hjørring · Tlf. 7224 6000 · eucnord.dk

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

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
 Energimålere
 Servicering af alle målertyper
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

HUSK

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

AT MEDDELE ÆNDRINGER
pbang • Niels Jernes Vej 10 • 9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80
00
AnTon
L Assens
E-mail: per@pbang.dk • www.pbang.dk

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

eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

Rekruttering • Kandidatbank • Udviklingsforløb

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
Slot, vedligeholdelse
 navere (lørdagAalborg
kl. 11-13)
 maler
Alle er velkommen

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

www.antonlassen.dk

- siden 1887

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER

malerfirma

Utzon Center, nybyg

AnTon L Assens eFTF. A /s

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Tlf.: 9812 0099

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

- siden 1887

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.

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

- siden 1887

Mød Aalborgs stærkeste erhvervsafdeling
Ring eller skriv – vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed et skridt videre.

AALBORG TØMREROG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 7. april: Generalforsamling

 18. august: Sommerudflugt
 27. oktober: Torskegilde

 8. december: Julefrokost

AALBORG FRISØRLAUG
 5. april: Generalforsamling

Spar Nord Aalborg Erhverv
Østerågade 12
96 30 26 20

osteraa@sparnord.dk
sparnord.dk/oesteraa

BLAD NR. 1 - 2017
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VARELOTTERIETS
FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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

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. 1 - 2017

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | Tlf. 9633 2211 | www.amunordjylland.dk

 Af Poul Krabbe

Forslag til ny vedtægter

ændrer repræsentantskabets
sammensætning og funktion

Når Aalborg Haandværkerforenings

en forenings højeste myndighed, har

et stående udvalg, der på eget initiativ

repræsentantskab samles 29. marts,

udelukkende kunnet tage repræsen-

eller efter kommissorium fra besty-

kan det blive sidste gang, de 17 med-

tantskabets afgørelse til efterretning.

relsen behandler emner af betydning

lemmer mødes indenfor de overord-

Det er et af de punkter, Håndværks-

for Aalborg Haandværkerforenings po-

nede vedtægtsrammer, der har været

rådets chefjurist, Peter Andersen, har

sition som erhvervspolitisk forening.

gældende i over 100 år. På mødet skal

peget på som ude af trit med virkelig-

Repræsentantskabets medlemmer

der stemmes om en ny vedtægt, der

heden. I fremtiden skal repræsentant-

medvirker som eksponent for med-

ændrer både repræsentantskabets

skabet, hvis vedtægtsændringerne

lemsdemokratiet til at styrke forenin-

sammensætning og funktion.

vedtages, forelægges regnskabet – og

gens forankring i medlemskredsen, til

forslag til vedtægtsændringer – og kan

at synliggøre foreningens virke og ska-

Vedtægtsændringerne godkendes, hvis

derpå indstille til generalforsamlin-

be tilgang af ny medlemmer.”

2/3 af de tilstedeværende (de 17 repræ-

gens godkendelse/forkastelse.

sentantskabsmedlemmer + forenin-

Aalborg Haandværkerforening etable-

gens bestyrelse) er til stede og mindst

Repræsentantskabets funktion efter

rede sit første repræsentantskab på 25

2/3 af de afgivne stemmer er for forsla-

den foreslåede vedtægtsændring: ”Re-

medlemmer i 1871 som et bindeled mel-

get. De ny vedtægter, som også rum-

præsentantskabet er at betragte som

lem bestyrelsen og generalforsamlingen.

mer ændringer og tilpasninger på andre områder end repræsentantskabet,
fremlægges til endelig godkendelse på
Aalborg Haandværkerforenings generalforsamlinng 26. april.
Forslaget til vedtægtsændringerne lægger op til en ændret sammensætning
af repræsentantskabet: Hvert laug og
hver mesterforening med kollektivt
medlemskab af Aalborg Haandværkerforening udpeger 1 medlem. Det samme gør Aalborg Haandværker-Sangforening. Desuden udpeger foreningens
generalforsamling 2 medlemmer og 2
suppleanter, som ikke er omfattet af
den kollektive opstillingsberettigelse.
Repræsentantskabsmedlemmerne udpeges for en toårig periode med mulighed for genudpegning. Repræsentant-

MEDLEMSARR ANGEMENT
MØD BORGMESTEREN I FORENINGEN MED TEMAET:

Infrastruktur og fremkommelighed
TID:
Mandag den 3. april 2017,
kl. 18.00
STED:
Håndværkerhuset,
Kattesundet 20,
9000 Aalborg
Foreningen er vært ved et let traktement.

Thomas Kastrup-Larsen

skabet udpeger af sin midte en ordfører
og en stedfortræder for denne.

De ny funktioner
Hidtil har repræsentantskabet haft
den godkendende funktion i forhold til
foreningens regnskab, og generalforsamlingen, der ellers anses for at være

Tilmelding:
Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00
på telefon 98120002/98125232,
eller på email: info@aalborg-hvf.dk
senest den 27. marts 2017.

Mødesponsor:

Venlig hilsen BESTYRELSEN
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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.
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
 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.”

BLAD NR. 1 - 2017

Jesper Albin (til venstre) og
Torben Bruun Kristensen i
butikkens nyindrettede
”madværksted”

kød på ideen

 Af Poul Krabbe

Det er snart fire og et halvt år, siden Slagteren Hasseris
åbnede, og det er gået endnu bedre end forventet.
Nu er det synlige, arbejdende madværksted taget i brug,
og butikkens niende medarbejder er en faguddannet kok
27. september 2012 åbnede de den første ny

måde. Med den ny afdeling får vi samtidig

slagterbutik i Aalborg inden for de seneste

et ”ben” ekstra at stå på i den skarpe kon-

25-30 år. 6. maj 2014 blev de til Aalborg Ha-

kurrencesituation i en tid, da kampagne-

andværkerforenings legatfest hædret med

indsatsen for at få forbrugerne til at spise

”Aalborgs iværksætterlegat for unge hånd-

mindre kød begynder at slå igennem, siger

værkere”. Når man i dag stiller dem spørgs-

Jesper Albin.

målet: ”Er det så gået, som i forventede?”
lyder svaret: ”Nej.. bedre. Meget bedre”.

Udsigten til en fremtid med mindre kødspisning giver anledning til eftertanke.

Butikken er ”Slagteren Hasseris”, og de to
er Torben Bruun Kristensen, udlært som

-Det er noget underligt noget. På restau-

butiksslagter i 1987, og Jesper Albin, butiks-

ranterne beder gæsterne jo ikke om at få

uddannet i 1994 og senere medindehaver

en bøf, som vejer 100 gram mindre, end

af et supermarked. Det faglige bekendtskab

der står på menukortet – og der er jo hel-

var opbygget gennem syv år på samme ar-

ler ingen, der spørger til mængden af salt i

bejdsplads, så på det personlige plan kend-

en købepizza. Overvejelserne er skarpere,

te de hinanden, og da deres veje igen mød-

når der skal købes ind til et hjemmelavet

tes i 2010, begyndte de at tale om ”at gøre

måltid. Det har vi kunnet mærke i 2016, og

noget sammen”. Det blev til slagterbutik-

vores svar er at udbygge grundsortimentet

ken i Hasseris Bymidte, og efter de første fi-

med bl.a. flere færdigretter og at gøre det

re og et halvt år har de ikke fortrudt. Hver-

på en synlig måde ved at give kunderne

ken samarbejdet eller selvstændigheden.

udsigt til tilberedningen, siger Torben Bruun Kristensen.

Omsætningen i det første regnskabsår for
Slagteren Hasseris ApS lå over budgettet,

I dag er der foruden Slagteren Hasseris

og siden har den årlige vækst været på 10-

kun to ”rigtige” detailslagterbutikker i Aal-

12 %. I februar blev en udvidelse af butik-

borg og en i Nørresundby. Til gengæld er

ken taget i brug. De 30 m2 fordobler næsten

der hård konkurrence fra supermarkeder-

det samlede butiksareal og fungerer som

nes slagterafdelinger – og fra de mange

et arbejdende madværksted – sideløbende

ny restauranter og cafeer, der skyder op i

med produktionsområdet bag butikken. En

Aalborg.

nyansat kok, butikkens niende medarbejder, og de to indehavere er synlige i det ny

700 kunder på én dag

område med produktion af bl.a. færdigret-

-Kunderne er prisbevidste ud over al-

ter, sandwich og smørrebrød.

le grænser, og somme tider tror vi ikke

Det ekstra ben

vore egne øjne, når vi ser tilbudsannoncerne. De er livsfarlige. Der skal jo en vis

-I en butik som vores, skal vi hele tiden

avance til for at kunne overleve som for-

udvikle noget nyt. Ellers bliver det kede-

retning.

ligt for både vore faste kunder og for os.
Det må aldrig blive rutine på den kedelige

- fortsættes side 16 
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 fortsat fra side 15...

Hos os satser vi på et fornuftigt prisl-

måske, at der blandt kunderne også

målet: ”Hvor stor kan Slagteren Hasseris

eje, men vi vil aldrig, aldrig gå på

var mange fra områderne uden for

blive?”.

kompromis med kvaliteten. Det var

Storaalborg.

vi enige om, da vi begyndte, og det

-Vi vil selvfølgelig altid gerne øge omsæt-

er vores kundekreds bygget op på.

Tid til at lade op

Derfor fastholder vi også Kildegår-

Som alle andre iværksættere har Tor-

det er til det med den kvalitetspolitik, vi

den ved Mariager som leverandør af

ben Bruun Kristensen og Jesper Albin

ikke vil gå på kompromis med, og med den

oksekød. Det koster, hvad det koster,

knoklet for hver krone og været meget

skarpe konkurrence, vi har tæt inde på

men det er kundernes – og vores –

synlige i butikken.

kroppen. Vi er glade for det, vi har opnået,

ningen, men spørgsmålet er, om marke-

men kan vi med det samme antal medar-

sikkerhed for en høj, ensartet kvali-Vi vidste godt, det ville være sådan,

bejdere fastholde omsætningsfremgangen

og var begge vant til at arbejde mange

og indtjening, vil det da være helt fint, si-

På en almindelig hverdag går der i

timer. Men vi vil også gerne se vore

ger Torben Bruun Kristensen.

gennemsnit 220 kunder ind ad døren

familier, og så er det en fordel, at vi er

til butikken i Hasseris Bymidte. Flere

to til at dele ansvaret. En gang imel-

fredag og lørdag. 2. december 2016 fik

lem er det nødvendigt at give slip; at

de to indehavere et glædeligt indblik

tage sig tid til at slappe af, oplade ny

i butikkens potentiale og berørings-

energi og tænke ny tanker. Derfor skal

flade. Et ”åbningssalg”, der dybest set

der være plads til fridag og til at holde

var en markering af beslutningen om

ferier som andre mennesker, mener

at udbygge butikken og dens sorti-

Jesper Albin.

tet siger Jesper Albin.

ment, tiltrak 700 kunder. Det var i sig
selv overvældende, men set i det lange

Med den fortsatte vækst i omsætnin-

perspektiv var det mest interessante

gen er det naturligt at stille spørgs-

GENER ALFOR SA MLING
Der indvarsles hermed til Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling

ONSDAG DEN 26. APRIL 2017 KL. 18.00

i Aalborg Haandværkerforenings lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20.
Generalforsamlingen starter med et indlæg af
centerleder Ole Ervolder, UU Aalborg
DAGSORDEN:

7. Valg af repræsentantskab

1. Valg af dirigent

8. Valg af suppleant til repræsentantskab

2.	Beretning af formanden om foreningens
virksomhed i regnskabsåret
3.	Fremlæggelse af det af repræsentantskabet godkendte årsregnskab til
efterretning, samt orientering om
kontingent

9.	Meddelelse om indstilling af
personskifte blandt delegerede
repræsentanter
10. Valg af 2 ”kritiske revisorer”
11. Eventuelt

6. Valg af suppleant til bestyrelsen
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Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamilngen.
Bestyrelsens forslag om ny vedtægter kan
læses på hjemmesiden: aalborg-hvf.dk efter
den 3. april 2017. Her findes også nuværende
vedtægter.

4.	Behandling af indkomne forslag.
Forslag til ny vedtægter for foreningen
5.	Valg af bestyrelse.
På valg: Hanne Danielsen,
Søren V. Nielsen og Svend Aage Suhr

Medlemmer, som også ønsker at deltage i
den lette fortæring efter generalforsamlingen, bedes tilmelde sig senest onsdag
den20. april på email: info@aalborg-hvf.dk

Mødesponsor:

Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr
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2017

CIRKUS
REVYEN
6.-10. september 2017

AKTIVITETER
2017

 	1. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	9. marts kl. 18.00
Oldermandsmøde

 	29. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	29. marts kl. 18.00

Repræsentantskabsmøde

 	3. april kl. 18.00-20.00
Borgmestermøde

 	20. april kl. 16.30

Medlemsarrangement

 	26. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	26. april kl. 18.00

Generalforsamling

Medvirkende:

LISE BAASTRUP
NIELS ELLEGAARD
ULF PILGAARD
LISBET DAHL
HENRIK LYKKEGAARD

 	2. maj kl. 19.00
Legatuddeling

 	19.-20. maj

Bestyrelsesseminar

 	31. maj kl. 16.30

Bestyrelsesmøde

 	28. juni kl. 16.30
Instruktør: Lisbet Dahl • Kapelmester: James Price

Bestyrelsesmøde

BILLET: Onsdag, torsdag, søndag: A: 525,- B: 485,- C: 445,- D: 375,Fredag og lørdag:
A: 545,- B: 505,- C: 465,- D: 395,-

Europa Plads 4, Aalborg
Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17) · akkc.dk
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 Af Poul Krabbe

EUX tømrerlærling Michael Mortensen
i sin ny rolle som gæstelærer

Tømrerlærlingens debut

som gæstel

Håndværkerforeningens
gæstelærerordning er
blevet nytænkt, og
35 elever fra 7. klasse på
Nr. Uttrup skole var de
første til at opleve, hvad
erhvervsuddannelserne
rummer og giver mulighed for

Med mottoet ”Hjerte for læring” var

der god fornuft i, at det var elever fra
Nr. Uttrup skole, der blev de første
til at opleve det ny gæstelærertilbud,
som er blevet til i et samarbejde mellem Aalborg Haandværkerforening
og Aalborg Kommunes erhvervsplaymaker, Thomas Overgaard.
24. januar kl. 12.15 og to timer
frem deltog 35 elever fra skolens
to 7.klasser og adskillige lærere i
et arrangement, der kom godt omkring erhvervsuddannelsen og dens
muligheder. Hvor det i den hidtidige – meget lidt benyttede – gæstelærerordning var mestre, skoleeleverne mødet, er det nu lærlinge.
Iført arbejdstøj og rygsæk var det
den 21-årige Michael Mortensen,
der til sommer afslutter sit EUX forløb som tømrer, som var scenens
hovedperson. I uge 22 går han i
gang med svendeprøven.
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Eleverne fra de to 7. klasser på Nr. Uttrup skole stillede op
til ”klassefoto” med gæstelærer Michael bagest på højre fløj

elærer
Under vejs har Michael haft adskilli-

Til en start indtog eleverne en lyt-

blandt de 35 elever. Variationen blev

ge praktiksteder, men lige nu er han

tende holdning, men gradvist kom der

sikret gennem to korte filmindslag

hos Pallisgaard A/S.

gang i de oprakte fingre og spørgsmål

med humoristisk tilgang. Et om, hvor-

især til EUX eleven. Hvornår møder

dan ting falder fra hinanden, hvis de

du? Får du løn?

ikke er udført ordentligt, og et om,

Er det ikke kedeligt?

hvordan man absolut ikke skal opføre

Spørgsmål fra salen: ”Hvorfor blev du
tømrer?”

Og Michael fortalte, at mødetiden er

sig til en jobsamtale.

kl. 7, og at han til en start fik 2.800 kr.
-Da jeg gik i folkeskolen, var jeg lidt

hver 14. dag. I dag er det 5.000 kr..

sidde stille. Jeg ville heller være uden-

Henrik Hedelund konkluderede: Det
varer ikke så lang tid, inden I skal be-

vild og havde det ikke godt med at
-Er det ikke kedeligt?

gynde at tænke på uddannelse efter
skolen. Det er lige meget, hvad I kom-

for og bruge min krop. Nu har jeg fundet ud af, at det er en god blanding at

-Jeg keder mig aldrig. Der er så mange

mer i gang med. Bare I taget en uddan-

gå på skole og samtidig komme ud og

forskellige opgaver, og man ved ikke

nelse. Så har I en ballast, I kan bygge

bruge hænderne, fortalte Michael, og

altid, hvad man skal lave dagen efter.

videre på.

på stolerækkerne kunne det ses, at

Når det, jeg har lavet, ser godt ud, er

den bemærkning gik rent ind.

jeg stolt og kan kan gå hjem med ro i

Der er allerede aftalt yderligere fem

sjælen og sove godt. Og så er det sjovt,

skolebesøg inden for de kommende

Det er Henrik Hedelund, uddannet

når jeg er ude at køre med kammera-

måneder, og der er stadig plads til flere

elektriker og i 37 år lærer/uddannel-

terne, at kunne pege på en bygning og

på den datoliste, erhvervsplaymake-

sesleder på TECHCOLLEGE, som er

sige: Den har jeg været med til at lave.

ren har formidlet til folkeskolerne i

tovholder på skolebesøgene. Som mo-

Aalborg Kommune.

derator kæder han informationerne

Fem besøg på vej

sammen og fortæller om sine egne op-

I de to timer – uden mobiltelefoner

levelser ”ude i virkeligheden”.

- var der en forbilledlig lydhørhed
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 Af Poul Krabbe

DM i Skills i Aalborg

Ren Succes
Detailslagterlærling Nanna Malthe Mortensen fra
Meny i Skalborg savede sig til en tredjeplads

Succes. Så entydig er vurderingen af DM i Skills i
Aalborg 26.-28. januar. Det danske mesterskab for
lærlinge blev for anden gang afviklet i Gigantium, og
hvor det i 2014 tiltrak 42.000 besøgende, nåede tallet i år op på 52.000. Fra store dele af landet rullede
busser ind med folkeskoleelever, som her kunne
stifte bekendtskab med 290 talentfulde unge, som
konkurrerede inden for 40 fag. Der var også 16
demonstrationsfag foruden informationsstande, så
hele Gigantium – bortset fra svømmehallen – samt
udendørs telte summede af liv de tre dage.

Blandt de besøgende var også mange
forældre, som sammen med deres
børn i skolealderen benyttede lejligheden til at møde fremtidens muligheder inden for erhvervsuddannelserne. 27 nordjyske arbejdspladser
stillede op til et særarrangement
med mestre og elever, der fortalte
om deres hverdag og om de faglige
muligheder, og med i tasken havde
de tilbud om praktikpladser.
Succesen kan ses i lyset af, at årets
mesterskab blev bakket op af både
lokale og landsdækkende medier i
et hidtil uset omfang. Opmærksomheden blev ikke mindre af, at det var
statsminister Lars Løkke Rasmussen, der holdt åbningstalen, og undervisningsminister Merete Riisager,
der overrakte guldet.

Guld til TECHCOLLEGE

Også for TECHCOLLEGE (Aalborg) var
DM i Skills på hjemmebane en suc-
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AMU Nordjylland/Sandmoseskolen var også med
til Skills. Anlægsgartner
Mitzi Andie Skov er i lære i
Aalborg Kommunes by- og
landskabsforvaltning

ces. Skolen mødte med 19 deltagere

guldmedalje til World Skills i Abu

teknisk isolatør Nikolaj Andersen

inden for 13 fag. Fem af dem vandt

Dhabi.

tilbragt sin praktiktid, mens skole-

guld, og fire løb med en andenplads.

uddannelsen har fundet sted på EUC

I fjor – i Fredericia – havde skolen

Den lokale guldvinder, der var

samme antal talenter med, men det

længst væk fra sin daglige arbejds-

blev kun til en guldmedalje og tre

plads, var den 21-årige industritek-

Også blomsterbinder Julie Horne

andenpladser.

niker Jeppe Bangshøj Hermann, der

Larsen fra Øster Vrå og klejnsmed

siden november 2016 har haft prak-

Svend Borup Christophersen fra Ma-

Guldvinderen fra 2016, flisemurer

tikplads i det dansk/vietnamesiske

riager blev guldvindere inden for de-

Frederik Nielsen fra M. Thomsen

firma Viedam Limited i Ho Chi Minh

res fag. De er uddannet på henholds-

Støtt, stillede også op i år og gentog

City og deltog også i DM i 2016.

vis Handelsfagskolen i Odder og

bedriften. Da vil hilste på ham fre-

Nordvestsjælland.

Tradium i Randers.

dag formiddag, nøjedes han med at

De tre øvrige guldvindere fra TECH-

konstatere: ”Det går ikke så godt”.

COLLEGE er grafisk tekniker Alexan-

Næste år er DM i Skills i Herning. Der

Det viste sig at være en underdrivel-

der Agle Christensen med praktik i

bliver noget at leve op til.

se. Da dommerne skulle bedømme

Johnsen Graphic Solutions A/S, Gre-

resultatet af de tre dages indsats, var

naa, personvognsmekaniker Mathi-

Frederik foran sine seks konkurren-

as Fristrup Krogshede fra P.J.Auto i

ter i en konkurrence, som bl.a. rum-

Vadum og tømrer Jesper Sonne Nør-

mede en stor vægudsmykning med

gaard – der også deltog i 2016 – fra

en industribys ”skyline”.

Byggefirmaet Westenholz.

Frederik Nielsen, som i september

Endnu en lokal arbejdsplads kan fej-

2016 fik bronzemedalje for sit sven-

re sin guldvinder: Persolit Entrepre-

destykke, kvalificerede sig med årets

nørfirma A/S i Nørresundby. Her har
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton

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

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.

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Huset Venture Nord
jylland er en anderledes
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

TAG EN ELEV I LÆRE
FÅ NYE VINKLER PÅ OPGAVERNE OG EKSTRA HÆNDER I HUSET
– VÆR MED TIL AT UDDANNE FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT!
Du kan få en elev i et helt hovedforløb eller i kortere perioder alt efter,
hvordan det passer i din virksomhed og din hverdag.

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 og Varelotteriet.
Adressen er:

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER HOS:
Kurt Dahl
Praktikpladskonsulent
Telefon: 2526 6470
E-mail: kuda@techcollege.dk

www.aalborg-hvf.dk

Lindholm Brygge 3-9 · 9400 Nørresundby
Telefon 7250 5775 · techcollege.dk
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

INDSTILLING AF KANDIDATER

Foreningens medlemmer kan indstille
kandidater til modtagelse af legater.

Se yderlig på hjemmesiden: Aalborg-hvf.dk afsnit legater.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

UCN TEKNOLOGI

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år

SAMARBEJDE MED TRYG

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

• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år
• Energimanagement - 1½ år

Kontakt TRYG erhvervsassurandør Filip
Steenberg, 2220 8109 eller Esben Nedermark, 2220 8174 og hør mere om aftalen.

• Produktionsteknolog - 2 år
• Laborant - 2½ år
• PBA i Produktudvikling og teknisk integration - 1½ år

LICITATIONER

• Datamatiker - 2½ år
• IT teknolog - 2 år
• PBA i Softwareudvikling - 1½ år
• PBA i Webudvikling -1½ år
• Designteknolog (grafisk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i Digtal konceptudvikling - 1½ år

PBA står for en Professionsbacheloruddannelse, som man kan tage som
en 3½ års fuld uddannelse eller som en 1½ års overbygning (top-up) på en
erhvervsakademiuddannelse.

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 Håndværksrådet, telefon 3393 2000

RABATPORTALEN

Masser af rabatter - se vor hjemmeside
www.aalborg-hvf.dk

www.ucn.dk
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ID-NUMMER

47958

Fra nytår er de direkte omkostninger på dine
pensionsindbetalinger max. 82,50 kr. om måneden og vores
Tab-af-erhvervsevne forsikring bliver billigere – igen.

Så kort kan det siges
Er du selvstændig og på udkig efter en pensionsordning;
så lad vores flere end 50 rådgivere landet over fortælle dig om dine
muligheder. Pension for Selvstændige sikrer, at dine pensions- og
forsikringsaftaler bliver ved med at være blandt de bedste

Smallegade 10
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 93 86 00
info@pfs.dk
www.pfs.dk

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.novagraf.dk

i markedet; også efter du har skrevet under.

