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Skorstensfejermester

Allan
Østergaard

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

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

TLF 9810 3535 - www.delikates.dk
Østerbro 58

-

man-fre. Kl. 9.00 - 17.30

VARELOTTERIETS
KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

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

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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GVU

Grundlæggende
VoksenUddannelse

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

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

Sådan melder du dig ind

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

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

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

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

FORMANDEN HAR ORDET

!

Aalborg, en symfoni
af oplevelser
Aalborg har rigtig meget at byde på af
oplevelser, både for byens borgere og
turister fra nær og fjern.
Vi har blandt andet tre fremtrædende
kulturinstitutioner:
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg
Kongres og Kultur Center samt Aalborg Zoologiske Have. Alle tre med
forholdsvis lange navne.
Nordjyllands Kunstmuseum valgte i
december 2008 et nyt navn: KUNSTEN, efter forslag fra Marlene
Lassen, Bælum. Museets bestyrelse
har lagt vægt på, at det nye navn er
dansk, kort og forståeligt. Dog med
underlinien,” Museum of Modern Art
Aalborg”
Jeg bringer hermed forslag til korte
navne for de to øvrige nævnte institutioner:
Aalborg Kongres og Kultur Center
kan hedde KULTUREN, et navn som
dækker over lokal, national og international kultur indenfor både underholdning og konferencer. Med under-

linien,” Center for Congress & Culture
Aalborg”
Aalborg Zoologiske Have kan hedde
NATUREN, et navn som dækker over
dyrelivet globalt. Med underlinien,” A
home for animals of all species”
Aalborg kan dermed kortfattet præsentere tre perler:
KUNSTEN
KULTUREN
NATUREN
Man kan så lege med grafikken, som
allerede er sket med KUNSTEN ved at
lade U-et springe.

over alt dag og nat, skal have deres
beføjelser udvidet. Vagterne kan få
titlen ”Parkerings- og miljøobservatører” og derved indberette de steder
til Teknisk Forvaltning som kræver
særlig opmærksomhed med hensyn til
renholdelse.
Forvaltningen må efterfølgende tage
kontakt til lodsejeren, eller selv tage
affære alt efter hvor ansvaret ligger.
Det vil give en helt ny dimension i
byens bestræbelser på at forskønne
bykernen.
Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforening

I vort blad nr. 3, 2008, foreslog vi et
slogan:” MIN BY – REN BY” med baggrund i debatten om renholdelse af
byens gader og pladser. En opgave
som både lodsejere og kommunen er
ansvarlig for. Vi foreslog endvidere at
de kommunalt ansatte, meget effektive parkeringsvagter, som kommer
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K.O.
BAYER
Aalborg Støvsuger Center
SALG • REPARATION • SERVICE

Carsten Stig Olsen

Cleankøb

Danmarks største støvsugerkæde

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

Netbutik: www.ko-bayer.dk

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

En vifte af muligheder
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Lars Vase
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby
Frisørmester Vibeke Carøe
Svalegaardsvej 70, 9000 Aalborg
Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen, Østerlandsvej 1, 9240 Nibe
Murer og tømrer oldermand
Ib Kjeldsen
Soldugvej 8, Søttrup, 9600 Aars
Skorstensfejer Per Knudsen
Provstejorden 5 st.th., 9000 Aalborg
Afdelingsleder Mogens Kjeldsen
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup
Frede Skrubbeltrang
Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ

KompetenceCenter for
Proces og automatik
Levnedsmidler, non-food, produktion, pakkeri.

Peer Pedersen
Gravensgade 5, 9000 Aalborg

KompetenceCenter for
Elektronik og teknologi

Henrik Gertsen
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

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

Leif Jørgensen
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby
Preben Johansen
Blomsterskrænten 40,
9400 Nørresundby
Poul R. Jensen
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV
Poul Eriksen
Diakonvej 129, 9310 Vodskov
Charles Brandborg
Th. Olesen Løkkens Vej 10,
9200 Aalborg SV

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

KompetenceCenter for
Organisationsudvikling
Medarbejderudvikling, lederudvikling, rådgivning, konsulentbistand.

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

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

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

Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg
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Aalborg
Haandværkerforening
inviterer:

Få tjek på
skat og pension
- en gang for alle
18.00 - 19.00
19.10 – 19.50

19.50 – 20.20

20.20 – 20.30
20.30 – 21.00

Velkomst og middag til at sætte aftenen godt i gang.
Planlæg din pensionsopsparing, så den bliver bedst mulig både for
virksomhedens økonomi og for din og familien.
• Du får et overblik over, hvordan du får mest ud af virksomhedens indtjening,
uanset selskabsform, så der bliver mest muligt tilbage til dig selv.
Tryghed i hverdagen : Selvstændige skal også have både pension og tryghed. Sådan !
• Der eksisterer en ordning, der både sikrer dig en ordentlig pension og sikrer dig og
din familie, hvis du bliver syg eller rammes af en ulykke. Velfærdspakken fra PFS er
skræddersyet til selvstændige og ledende medarbejdere.
Pause og lodtrækning i Den Store Konkurrence
Lidt om meget : Skattekommissionens rapport – sådan !
• Deloitte gennemgår nogle af de vigtigste forslag i modellen til en samlet reform af
det danske skattesystem. Du får et overblik over muligheder og udfordringer.

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

www.pfs.dk

Tilmelding efter først-til-mølle princippet.:
Send kupon :

Aalborg Haandværkerforening,
Kattesundet 20
9000 Aalborg

Mail : aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
Ring : 98 12 00 02 ell. 33 93 86 00
Fax : 33 93 80 44

Deltagelse i arrangementet er gratis incl. middag og jeg/vi tilmelder os arrangementet den 19. marts kl. 18.00 på Restaurant Orkideen i Aalborg.
Virksomhedens navn :
Adresse :
E-mail
Navn (e) på deltagere :

Tlf.
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AHF medlemsmøde

Aalborg

– et godt sted at være

Borgmester Henning G. Jensen og retspræsident Christian Lundblad
i veloplagt samspil på håndværkerforeningens medlemsmøde.
Henning G. Jensen har været medlem af byrådet i Aalborg siden han
var 24 år – i 1974 – og fra 1. januar
1998 borgmester. Christian Lundblad
tiltrådte 1. januar 2008 embedet som
byretspræsident i Retten i Aalborg –
med sine 41 år landets yngste retspræsident - og forlod rækkehuset i
Hellerup og stillingen som direktør for
advokatkæden Ret&Råd. Trods vidt
forskellige baggrunde og erfaringer
er borgmesteren og retspræsidenten
enige i deres begejstring: Aalborg er
et godt sted at være og leve. Østlige
øboere, der forholder sig tvivlende til
påstanden, er velkomne til at kontakte Christian Lundblad, der vakte landsdækkende opsigt, da han i dagbladet
”Børsen” ud fra personlige oplevelser
slog et slag for, at både offentlige og
private virksomheder etablerer sig i
Nordjylland.
Et halvt hundrede af Aalborg Haandværkerforenings medlemmer var
mødt op i Haandværkerhuset den 12.
november for at høre Henning G. Jensen og Christian Lundblad berette om
deres oplevelse af ”Aalborg 2009”.
Borgmesteren tog udgangspunkt i
kommunesammenlægningens store
udfordring - og slog fast, at alle borgere i Aalborg kommune er aalborg
ensere. Sammenlægningens admini-
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strative stordriftfordele svarer til 200
stillinger. Det giver en årlig besparelse
på 85 mio. kr. – næsten svarende til
det bloktilskud, Aalborg kommune har
mistet fra staten ”fordi vi gør det så
godt”.
-De, der bor i denne kommune, har
aldrig tjent så mange penge og aldrig
boet så godt, og aldrig har der været
så mange i arbejde. Vi har ikke sat
skatterne op i 20 år, og vi låner ikke
noget. Det, tror vi, er bedst for os på
langt sigt. Vi investerer over 500 mio.
kr. hvert år, og det kan kun lade sig
gøre, fordi vi også sælger ud af noget.
Vi kan ikke drive forretningen uden
også at skille os af med noget, fastslog borgmester Henning G. Jensen.
Der er i øjeblikket 106.000 arbejdspladser i Aalborg kommune; fordelt på
9.000 arbejdssteder, hvoraf de 61,5%
har under fem ansatte. Kommunens
erhvervsserviceafdeling har i 2008
besøgt 200 af virksomhederne ”for at
høre, om der er noget, vi kan gøre”.
Set i borgmesterens optik vil de kommende fire-fem år fortsat være præget af Aalborgs omdannelse fra industriby til uddannelses- og serviceby. I
det perspektiv er de mange igangværende projekter på havnefronterne i
syd og nord, på eternitgrunden og på

Nordkraft med til sammen med musikhus, de mange aktiviteter i Aalborg
Kongres & Kultur Center og Utzon
Centret at gøre Aalborg attraktiv for
tilflyttere.
En stor fornøjelse
Hver ny indbygger i Aalborg kommune
udløser et statstilskud på 40.000 kr.,
og da retspræsident Christian Lundblad fik ordet efter borgmesteren,
glædede han sig over, at han som
tilflytter allerede har kunnet bidrage
til kommunekassen.
Retspræsidenten var ikke helt uden
geografiske forudsætninger, da han
flyttede til Aalborg. Hans svigermor
bor i byen, og Christian Lundblad har
som chefjurist i Vækstfonden (20012004) haft en hel del at gøre med
NOVI. Derfor vidste han også på forhånd, at det med den velfungerende
lufthavn er lige så hurtigt at komme til
København fra Aalborg som fra Næstved og Holbæk.
- Det har været en meget stor fornøjelse at komme til Aalborg. Når
man kommer udefra, kan man måske
bedre set det: Her er højt til loftet.
Nordjyderne er i bund og grund nogle
gode rare og ordentlige mennesker
med en høj arbejdsmoral, og Aalborgs rige foreningsliv giver mulighed

for hurtigt at komme ind i byens liv.
Aalborg forsøger ikke at konkurrere
med København og Århus. Vi har vort
eget perspektiv, og så må de hygge
sig med det, de har. Aalborg har
besøg af Stevie Wonder, Wienerphilharmonikerne, Barbara Hendricks og
masser af andre verdensnavne. Det er
imponerende, konstaterede Christian
Lundblad.
Da Retten i Aalborg søgte en kontorfunktionærvikar, kom der 170 ansøgninger, og også andre stillingsopslag
har fået stor respons fra velkvalificerede ansøgere.
-Der er i Nordjylland et arbejdsmarked, der er villigt til at rykke sig; en

stærk ressource. Der er ingen grund
til beskedenhed: Man beviser heroppe
i Nordjylland, at man kan og vil. Hvis
der er nogle nye statslige initiativer,
skal vi slå til og sige: Det kan vi da
klare i Nordjylland, når I nu ikke kan
skaffe den nødvendige, kvalificerede
arbejdskraft i København.
Nye retsmuligheder
Som afslutning orienterede Christian
Lundblad om to nye ”varer på hylderne” i retten – begge skabt især til små
og mellemstore virksomheder: ”Småsagsproces” og ”Gruppesøgsmål”.

blanket til retten (kan hentes på
nettet, www.domstol.dk). Når modparten har afleveret en svarblanket,
hjælper retten med forberedelse af
sagen. Rettens forberedelse af sagen
skal som hovedregel ske på baggrund
af det skriftlige materiale. For de
involverede betyder det besparelse på
advokatinvolvering.
Gruppesøgsmål: En særlig type civilsag, hvor flere personer med ensartede krav kan vælge at føre en sag
sammen. Den nye mulighed er bl.a.
allerede afprøvet i forbindelse med
retslig forfølgelse af ”annoncehajer”.

Småsagsproces: Til sager, hvor kravet
højst er 50.000 kr.. Sagen begynder
med, at man udfylder en stævnings-

7

8

AALBORG
GULVSERVICE

APS

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

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

Velkommen i en helt ny - gammel

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

AKTIVITETSKALENDER
2009
� 20. januar kl. 18.00
	Nytårsbestyrelsesmøde
� 22. januar kl. 16.00-18.00
Bestyrelsesmøde
� 26. februar kl. 16.00-18.00
Bestyrelsesmøde
� 19. marts kl. 18.00-21.00
	Medlemsmøde, PFS-arrangement
på Orkideen. PFS sponsor. Program
kan ses her i bladet.
� 26. marts kl. 16.00-18.00
Bestyrelsesmøde
� 30. april kl. 16.00-16.30
Bestyrelsesmøde

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

� 30. april kl. 16.30-18.00
Repræsentantskabsmøde
� 30. april kl. 18.00
Generalforsamling
� 12. maj kl. 19.00
Legatuddeling
� 19. maj kl. 19.00
	Medlemsarrangement i Byretten program følger.
� 28. maj kl. 16.00-18.00
Bestyrelsesmøde
� 25. juni kl. 16.00-18.00
Bestyrelsesmøde
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�  Af direktør Jens Raunkjær, Pension For Selvstændige

Før panikken helt breder sig
om Skattekommissionens udspil
Det værste ved Skattekommissionens
udspil er, at den skaber utryghed,
hvor den burde skabe tryghed og så
glemmes det i debatten, at udspillet
altså ikke er lov og at regeringen har
meldt ud, at den kommer med sit eget
udspil. I Pension For Selvstændige
følger vi debatten og søger at påvirke
processen i samarbejde med de organisationer, som står bag os : Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq.
Skattekommissionens udspil til nye
regler for beskatning bliver stort set i
alle medier behandlet, som om forslagene i pakken allerede er vedtaget og
vi lige så godt kan indstille os på de
nye tider og kigge langt efter rentefradrag og fordele ved pensionsopspring.
Sådan er virkeligheden ikke og der er
formentlig ikke mange af de konkrete
forslag i udspillet, der vil blive vedtaget i den nuværende form til sin tid.
Lad mig desuden lige minde om, at
regeringen har meldt ud, at den kommer med sit eget forslag, som så danner udgangspunkt for de kommende
forhandlinger….
Men når nu rapporten fra Skattekommissionen er til debat, vil et overblik
over, hvad der foreslås af ændringer,
som direkte berører opsparing på
pensionsordninger for selvstændige
måske være på sin plads.
Ratepension og sundhedsordninger er skurken
Det er især de skattefordele, der er
knyttet til indskud på ratepensioner
med tilhørende fradrag i topskatten,
der foreslås begrænset. I dag får man
op til 59 % fradrag i skatten, når man
indbetaler på en ratepension og beskattes som almindelig indkomst 38%

- for langt de fleste, når pensionen til
sin tid udbetales.
Skattekommissionens foreslår en
særskat på pensionsudbetalinger over
284.000 kr. på 9 pct. Grænsen nås
med en 20-årig ratepension med en
opspring på ialt 5 mio. kr. Hvis den
kun skal udbetales over 10 år er grænsen 2,5 mio. kr. Med Skattekommissionens forslåede ændring af topskatten,
vil man kunne fradrage fremtidige
pensionsindbetalinger med kun 50
pct., mens man vil kunne se frem til
at blive beskattet med 59 pct., hvis
284.000 kr.- grænsen overskrides.
Man risikerer, at folk ikke får sparet
det op, de skal. Og så ødelægger man
det grundlæggende ved det danske
pensionssystem - nemlig at man sikrer
sig en fornuftig pension i forhold til
den indkomst, man tidligere har haft.
Til gengæld vil man ophæve skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedssikringer. Det er helt uforståeligt,
at man udelukkende betragter det
som et personalegode og ikke som et
incitament til at tage noget af presset på hospitalssektoren generelt og
dermed være med til at løse et stort
samfundsproblem.
Undtagelse for selvstændige
nogle år endnu
Det foreslås, at selvstændige undtages frem til 2015 fra loftet for skattefradrag til ratepensionsordninger.
Selvstændige har i dag adgang til at
foretage fradragsberettigede indbetalinger til pensionsordninger med
løbende udbetalinger svarende til op
til 30 pct. af overskuddet af selvstændig erhvervsvirksomhed. Den ordning
fortsætter uændret. For andre vil man
indføre et loft for fradragsberetti-

gede indbetalinger til ratepension på
250.000 kr. årligt.
Det er ikke så let
Skattereformer er ikke så lette at
gennemføre – med succes. Alle vil
have fordele. Ingen vil betale. Men
der mange positive hensyn at tage til
selvstændige. Det er ikke sikkert for
selvstændige kun at spare op i deres
virksomhed. Ingen ved, hvad man
kan få for den, når den skal sælges
eller generationsskiftes. Derfor skal
mulighederne for opspring på pensionsordninger ikke begrænses. Der er
i dag dobbelt så mange virksomheder
til salg, som der er købere. Derfor
skal salget af virksomheder ikke
gøres vanskeligere på grund af ugennemtænkte forslag, der begrænser
selvstændiges mulighed for at spare
op udenfor virksomhederne og desuden har selvstændige store udsving i
deres indkomster. De skal derfor have
mulighed for at spare ekstra op i de
gode år.
Sådan ser vi på det i PFS.
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�  Af Poul Krabbe

Gæstelærerne
er klar til udrykning
I slutningen af 2008 godkendte Aalborg Erhvervsråd et idékatalog for
”Øget samspil mellem folkeskole og
erhvervslivet”. Erhvervsrådet besluttede også at nedsætte en styregruppe,
der skal følge og give retning på de
konkrete initiativer til det øgede samspil. Blandt styregruppens medlemmer
er Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage Suhr. Om initiativet
siger Aalborg Erhvervsråd:
”Erhvervsrådet har dermed valgt at
fokusere på det lange, seje træk, der
går på at skabe større tilknytning mellem erhvervslivet og den kommende
arbejdskraft. Jo større kendskab og
tilknytning elever og erhvervsliv har til
hinanden, jo bedre kan de tilpasse sig
hinanden. Ved at fokusere indsatsen
på folkeskolen griber vi fat i rødderne
og sikrer på denne vis et godt udgangspunkt for kommende generationer, der skal ud på arbejdsmarkedet”.

med en skoleklasse, men at der også
er en lærer til stede.
-Det har været en stor glæde, at så
mange håndværksmestre har meddelt, at de vil påtage sig rollen som
gæstelærere. Vi kan sagtens bruge
repræsentation fra flere håndværk,
men allerede nu kan Aalborg Haandværkerforening ”stille hold”, siger
Svend Aage Suhr.
To af de mestre, der har sagt ja til
udfordringen, er malermester Evald
Sørensen og smedemester Poul Bobach. Her fortæller de hvorfor:

-Hvis visionen om øget samspil mellem
folkeskolen og erhvervslivet skal lykkes, kræver det, at der er virksomheder, der påtager sig et medansvar som
værter for praktikanter og som gæstelærere ude på skolerne, hvor de fortæller om glæden ved håndværket, om
uddannelsesmulighederne og vejen til
selvstændighed. For Aalborg Haandværkerforening er det en kærkommen
lejlighed til at vise flaget og til at pleje
et af vore hjertebørn: håndværkeruddannelserne, siger Svend Aage Suhr.
Erhvervsrådet har etableret en
arbejdsgruppe med deltagelse fra
Aalborg kommunes, skoleafdeling,
Erhvervsafdelingen og UU-Aalborg.
Det bliver UU-Aalborg, der bliver det
direkte bindeled mellem skolerne
og gæstelærerne og bl.a. sikrer, at
gæsterne ikke kommer til at stå alene
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som gæstelærer, men det er ikke det
vigtigste. Det handler om at gøre
nogle interesseret i håndværksfagene
og få dem til at rette øjnene mod
nogle muligheder, som de måske ikke
kender – eller ikke har sat sig godt
nok ind i. Der vil altid være brug for
dygtige smede, og vi har ikke problemer med at skaffe praktikpladser til
dem”
(Poul Bobach, smedemester)

Fotograf: Kirsten Bille.

”Det er vigtigt, at vi får nogle unge
mennesker ind i faget. Selv om det
produktive arbejde på et tidspunkt
blev dømt dødt i Danmark, har det jo
vist sig, at der selv i nedgangstider
er ting, der skal produceres i metalindustrien. Jeg ser frem til, at jeg får en
spændende oplevelse ude på skolerne

”Jeg ser opgaven som gæstelærer
som en god anledning til at komme
ud og træffe nogle skoleelever, der
stadig er i en alder, hvor deres valg
af fremtidigt job kan påvirkes. Vi kan
forhåbentligt også være med til at
aflive skrønen om, at kan man ikke
blive andet, kan man da altid tage en
håndværkeruddannelse. Der findes
masser af unge, som både er dygtige i
skolen og har hænderne skruet rigtigt
på. Dem vil vi gerne have fat i. For mig
handler det naturligvis først og fremmest om at gøre dem interesseret i en
fremtid i malerfaget, men alene det at
komme i dialog med dem om håndværkerfagenes muligheder er en god
begyndelse”
(Evald Sørensen, malermester)

�  af Poul Krabbe

Protest- og festforeningen,
der blev erhvervspolitisk talerør
Da Aalborgs håndværksmestre
onsdag den 29. november 1848 blev
indbudt til møde i Den Borgerlige
Forening, var det for at tage stilling
til et forslag om, at mestrene i alle de
jyske købstæder skrev under på en
protestskrivelse til Rigsforsamlingen
og dens tanker om næringsfrihed.
De 23 fremmødte gik ind for protesten, og samtidig stiftede de Aalborg
Haandv ærkerforening.
Således blev foreningen etableret i
protest mod laugsvæsenets afskaffelse, men den første formålsparagraf
handlede om oplysning og selskabelighed mere end om forsvar for standsinteresser, og foreningen etablerede
da også en læseforening med eget lokale og ”nyttige bøger og tegninger”.
Den 29. november 1928 deltog 1.500
af foreningens medlemmer i foreningens 80 års stiftelsesfest med

kjole og hvidt og hvide handsker og
musikdirektør Otto Schousbølles 12
mands orkester. Ni år senere foreslog
borgmester Marinus Jørgensen, at
Aalborgs store selskabelige forening
måske burde overveje et navneskift
til ”Aalborg Borgerforening”, og i 1956
var der 3.000 medlemmer.
Lørdag den 29. november i år fejrede
Aalborg Haandværkerforening sin 160
års fødselsag. Ikke som protestforening eller ren festforening, men nu
som et erhverspolitisk talerør – uden
at det behøver at være kedeligt.
Festen blev holdt på Restaurant Orkideen med 55 festklædte deltagere og
med Lime River Jazzband til at sætte
gang i dansefødderne.
Blandt de indbudte gæster var Håndværksrådets direktør, Paul Mollerup,
og i sin tale til fødselaren sagde han
bl.a.:

Paul Mollerup, Håndværksrådets direktør, holdt tale for fødselaren....

”I Håndværksrådet har vi berøring til
65 håndværks- og industriforeninger,
og den i Aalborg er noget særligt i
kraft af, at den evner at sætte så
mange aktiviteter i gang. Den arbejder
med fokus på den lokale erhvervspolitik og er bl.a. gennem sin gode dialog
med kommunen med til at præge
udviklingen til gavn for områdets små
og mellemstore virksomheder. Det er
flot og aktuelt af en forening, der er
startet i protest og undervejs udviklede sig til en ren festforening”.
Så vidt, det kan konstateres, har
Aalborg Danmarks fjerdeældste
håndværkerforening. De tre første var
Roskilde, København og Århus.

Lime River Jazzband.
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»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@morch.dk · www.morch.dk

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

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

GRATIS RETSHJÆLP

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Generationsskifte
Det kræver tid og indsigt at planlægge
og gennemføre generationsskifte,
ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksomhedsoverdragelse” til familie eller andre, kan du få nyttige informationer
og hjælp ved at kontakte afdelingschef Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet, telefon 33932000

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

�

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

Advokatfirmaet

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

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

www.nordjysknetvaerk.dk
HJEMMESIDE

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

www.aalborg-hvf.dk
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Mineralvej 10 -16 . 9220 Aalborg Øst
Tlf. 9631 3244 . Fax 9631 3299 . www.optimera.dk

GENER ALFORSA MLING
Der indvarsles hermed til
Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling

Torsdag 30. april 2009 kl. 18.00
i Aalborg Haandværkerforenings lokaler:
Håndværkerhuset, Kattesundet 20.
Generalforsamlingen starter med et indlæg af byrådskandidat, ejendomsmægler Steen
Royberg, V, om sine planer i et kommende byrådsarbejde. Varighed ca. 15 minutter.
Dagsorden:
1.	Valg af dirigent
2.	Beretning af formanden om foreningens virksomhed i regnskabsåret.
3.	Fremlæggelse af det af repræsentantskabet godkendte årsregnskab til efterretning, samt
orientering om kontingent
4.	Behandling af indkomne forslag
5.	Valg af bestyrelse
6.	Valg af suppleant til bestyrelsen
7.	Valg af repræsentantskab
8.	Valg af suppleant til repræsentantskabet
9.	Meddelelse om indstilling af personskifte blandt delegerede repræsentanter
10.	Valg af 2 “kritiske revisorer”
11.	Eventuelt.
Medlemmer, som også ønsker af deltage i den lette fortæring efter generalforsamlingen,
bedes af hensyn til serveringen meddele det til vort sekretariat senest onsdag den 22. april
på telefon 98 12 00 02 - 98 12 52 32 mellem kl. 9.00-12.00 (tirsdag-torsdag) eller på mail
aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr

13

Den brogede historie
- fra laug til laug
I 1500-tallet var det to selvstændige
laug. I 1885 blev de til én forening,
som i 1914 blev til to, der i 2008 blev
til ét laug: Aalborg Tømrer- og Murerlaug. Derfor fik den nyuddannede
tømrersvend Henrik Skytte Thomsen
og murersvenden Simon Lykke til
håndværkerforeningens legatfest den
20. maj 2008 overrakt deres legater
af én mesterrepræsentant: Det nye
laugs første oldermand, tømrermester
Ib Kjeldsen.
Vi skal ikke her fordybe os i de to fags
laugstid, men i 1680 var der i Aalborg
13 laugsorganiserede tømrermestre
og 15 murermestre. På det tidspunkt
var 37 håndværkerfag repræsenteret i Aalborg; de 22 af dem i laug –
flere end i nogen anden provinsby.
Da laugsvæsenet blev afskaffet af
den nye næringslov i 1862, mistede
mestrene endeligt deres privilegier,
og de enkelte mestre måtte for en
tid lære at stå på egne ben. Så kom
fagforeningerne: Murernes Fagforening i Aalborg i 1876 og kort efter
Tømrernes Fagforening. Samtidig
oplevede mestrene et voksende pres
fra industrien. Der var behov for
fælles løsninger omkring prisaftaler,
licitationer, kommunale leverancer,
lærlingeuddannelser og ikke mindst
koordinering af forhandlinger om lønog arbejdsforhold.
Central inspiration
til lokalforening
Den 29. marts 1885 blev murer- og
tømrermestre indkaldt til møde i
Horsens. På programmet stod stiftelse af ”Centralforening for Murerog Tømrermestre i Jylland”. Aalborg
sendte to delegerede: ”hr. murermester Rasmussen” og ”hr. tømrermester
Henckel”
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Fra etablering af en centralforening til
stiftelsen af en lokalforening var der
ikke langt. Den 27. april 1885 var der
stiftende generalforsamling i Aalborg.
Der blev valgt to formænd og to sekretærer – en fra hvert af fagene.
På generalforsamlingen i januar 1913
blev en skilsmisse drøftet, og året
efter blev den vedtaget enstemmigt.
En måned senere var to selvstændige foreninger en realitet: Aalborg
Tømrermesterforening og Aalborg
Murermesterforening. På det tidspunkt var der 40 murermestre/entreprenører i Aalborg og 22 tømrermestre. Tilsammen beskæftigede de 360
medarbejdere. Skilsmissen var ikke
altomfattende: Foreningens legatkasser fortsatte som fælles ejendom, og
generalforsamlingerne blev holdt på
samme dag, så tømrer- og murermestre efterfølgende kunne mødes til
selskabeligt samvær.
Da de to foreninger i 1985 markerede
100-året for deres fælles stiftelse
(bl.a. med udgivelse af bogen ”Vi byggede Aalborg større”) havde tømrermesterforeningen 51 medlemmer og
murermesterforeningen 59.
Samling på landsplan
og et nyt laug
På landsplan var virksomhederne
inden for byggehåndværket opdelt
i et stort antal faglige og geografisk
adskilte foreninger og organisationer,
men op gennem 1980’erne sluttede de
forskellige foreninger inden for hvert
fag sig sammen og blev landsdækkende. Det førte i 1990 til etableringen af BYG, Byggeriets Arbejdsgivere,
som havde hovedsæde i København
og lokalt blev til BYG-Aalborg som en
sammenslutning af de aktive tømrer-

Ib Kjeldsen blev Aalborg Tømrer- og
Murerlaugs første oldermand.

og murermestre med tømrermester Ib
Kjeldsen som den første formand.
Næste skridt var etableringen af
Dansk Byggeri den 1. januar 2003 som
en sammenlægning af BYG og Danske
Entreprenører. Den ny erhvervs- og
arbejdsgiverforening for bygge- og
anlægssektoren fik 6.500 medlemmer
med ca. 90.000 beskæftigede. I Nordjylland er murermester og folketingsmedlem Knud Kristensen, Hornum,
siden 2007 formand.
Sideløbende med BYG – og siden
Dansk Byggeri - fortsatte Aalborg
Murermesterforening og Aalborg Tømrermesterforening med at eksistere
og med den fælles adresse gennem
40 år: Hasserisgade 7. I takt med, at
de fagpolitiske emner i stigende grad
bliver varetaget på landsplan, er de to
lokale foreningers aktivitet primært
præget af ”selskabelighed”.
De sidste brikker i det århundredgamle puslespil blev lagt ved årsskiftet 2007-2008: BYG-Aalborg, Aalborg
Tømrermesterforening og Aalborg
Murermesterforening slog sig sammen under navnet Aalborg Tømrer- og
Murerlaug med Ib Kjeldsen som den
første oldermand og Jens Peter Nielsen som viceoldermand.

�  af Poul Krabbe

Nu er tømrer- og murerlauget
også medlem af håndværkerforeningen
Siden 1. januar har Aalborg Tømrer- og
Murerlaug været laugsmedlem af Aalborg Haandværkerforening og laugets
oldermand, Ib Kjeldsen, medlem af
foreningens repræsentantskab som
talsmand for sine 100 medlemmer.
-Det er en meget stor glæde, at murer- og tømrerlauget ønsker at være
med i Aalborg Haandværkerforening.
Det styrker ikke blot vort medlemstal,
men også den vægt, hvormed vi som
erhvervspolitisk forening kan gøre
vores indflydelse gældende i kampen
for vore mærkesager. Aalborg Tømrer- og Murerlaug har i sin mangeårige
historie varetaget interesser, der falder sammen med vore; f.eks. indenfor
kommunal udbudspolitik og uddannelse af kvalificeret arbejdskraft, siger
håndværkerforeningens formand,
Svend Aage Suhr.
-Aalborg Haandværkerforening har
i stigende grad en erhvervspolitisk
profil og er gennem medlemskab af
Aalborg Erhvervsråd og repræsentation i en række nævn tæt på de steder,
hvor initiativer søsættes, og afgørelser af betydning for håndværksfagene
træffes. Vi føler i lauget, at vores
faglighed styrkes gennem medlemskabet af håndværkerforeningen, siger
oldermand Ib Kjeldsen.
Som medlem af Aalborg Haandværkerforening får Aalborg Tømrer- og
Murerlaug også adgang til informationerne fra Håndværksrådet – og
naturligvis til håndværkerforeningens
selskabelige arrangementer. Det blev
oplevet første gang, da lauget havde
15 deltagere i håndværkerforeningens
160 års jubilæumsfest den 29. november 2008.
I løbet af foråret bliver der holdt et
fælles bestyrelsesmøde for at drøfte

forslag til, hvordan samarbejdet mellem de traditionsrige parter eventuelt
kan udbygges, og hvilke emner der
kan være til arrangementer af fælles
interesse.
De unges uddannelse
For oldermand, tømrermester Ib
Kjeldsen vækker det nye samarbejde
gode minder:
- Jeg var i sin tid som formand for
tømrermesterforeningen med til sammen med håndværkerforeningens
daværende formand Poul Eriksen at
starte de dengang beskedne legatfester, der nu har udviklet sig til de
fornemme fester i byrådssalen. De
unges uddannelse har altid stået vort
hjerte nær og gør det stadig.
Ib Kjeldsen er i øvrigt nærmest vokset
op med Aalborg Haandværkerforening. Hans far, Aksel Kjeldsen, som
i 21 år, 1954-75, var formand for
Aalborg Tømrermesterforening, var fra
1967 til 1975 også formand for Aalborg
Haandværkerforening og opnåede at
blive udnævnt til æresmedlem. At han
også var medlem af bestyrelsen for
teknisk skole fuldender billedet af,
hvordan bygningshåndværket, håndværkerforeningen og lærlingeuddannelsen på kryds og tværs har varetaget fælles interesser.
Aksel Kjeldsen er ikke den eneste,
der har knyttet bånd mellem tømrermesterforeningen og Aalborg
Haandværkerforening. Tømrermester
Knud Toppenberg var formand for
både mesterforeningen og Aalborg Haandværkerforening og sad
desuden i bestyrelsen for Aalborg
Tekniske Skole i en tid, da håndværkerforeningen fast var repræsenteret i skolebestyrelsen.
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Restaurant

ORKIDEEN

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

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

LANDSDÆKKENDE

Tlf. 98 15 89 68

www.ida-service.dk

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

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

Tjek din
virksomhed gratis

Står udbyttet mål med indsatsen?
Du har sikkert allerede en god fornemmelse af, hvor din virksomhed
bliver stærkere. Men hvad skal der til
og hvor kan det egentlig betale sig at
sætte ind med forbedringer?
Med STATUS får du et overblik over
din virksomheds tilstand samt en
handlingsplan for, hvordan du mest
effektivt forbedrer virksomheden og
bundlinien.
www.smv-status.dk
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Erhvervslivets håndværkerfirma

Bernhard
Søren

A
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TØMRER
SNEDKER • MURER
Aut. VVS INSTALLATØR

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

ANTON LASSENS
EFTF. A/S
MALERFIRMA

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

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

FIND, VÆLG OG AN
S
Uafhængighed betaler sig
www.ase.dk . tlf. 7013 7013

ÆT NYE FOLK PÅ JO

BASE.DK

�  Af økonom i Håndværksrådet Mads Engberg

Plads til forbedring
af erhvervsklimaet i Aalborg
Samlet vurderer virksomhederne i
Aalborg Kommune, at de overordnede
rammevilkår, som kommunen leverer,
er på niveau med landsgennemsnittet. Det dækker dog over væsentlige
karakterudsving, og det kan konkluderes, at der på en række punkter
er plads til kommunalpolitiske tiltag,
for at gøre hverdagen lettere for de
lokale virksomheder.
Især på spørgsmålene om infrastrukturen og erhvervsplanlægning vurderer virksomhederne, at Aalborg Kommune halter bagefter både i forhold
til resten af landet og Region Nordjylland. Virksomhedernes vurdering af
udbudspolitikken er, at kommunerne
udliciterer for lidt, og at det er for
svært for de små og mellemstore
virksomheder at byde på de kommunale opgaver og vinde dem. Det er
et generelt problem i hele landet, og
Aalborg Kommune er ikke værre end
resten af landet, selvom virksomhedernes vurdering af området er meget
lav. Til gengæld sker tilbagebetaling
af sygedagpenge, barsel og løntilskud
hurtigere i Aalborg end i både region
Nordjylland og på landsplan. Det er et
vigtigt område for virksomhederne,
som så at sige lægger ud for kommunen, når der udbetales sygedagpenge
mv., som efterfølgende skal refunderes af kommunen. Hvis betalingerne
ikke sker hurtigt, får virksomhederne
et likviditetsproblem, som skal tages
alvorligt i disse krisetider.

Udbudspolitik
Karaktererne for udbudspolitikken
er generelt lave i hele Danmark, og
Aalborg er ingen undtagelse. Virksomhederne giver Aalborg en karakter,
der ligger en anelse under landsgennemsnittet. Det er især synliggørelsen
af nye opgaver, der udbydes i Aalborg
Kommune, som får lave karakterer
med på vejen. Virksomhederne giver
Aalborg karakteren 2,12 mod landsgennemsnittet på 2,38 og regionsgennemsnittet på 2,45. Det er et problem,
som Aalborg Haandværkerforening og
Håndværksrådet arbejder med at forbedre, men der er tydeligvis brug for
mere handling fra kommunens side.
Virksomhederne er mere tilfredse med
Aalborg Kommune, når det gælder
mængden af opgaver, som bliver
udliciteret til private erhvervsdrivende.
Her får Aalborg en karakter på 3,20
mod regionsgennemsnittet på 3,00.
Afregning og betaling
Som figur 1 viser giver de små og
mellemstore virksomheder i Aalborg
Kommune overordnet gode karakterer
til spørgsmålene indenfor afregning
og betaling. Ingen af virksomhederne
oplever, at det tager mere end 2-4

uger at få udbetalt refusion af sygedagpenge, barsel og løntilskud. Det er
væsentligt bedre end andre steder i
landet, hvor mange virksomheder må
vente mere end 6 uger på at modtage
deres refusioner fra kommunen.
Desværre oplever en del virksomheder, at kommunen ikke overholder
betalingsfristerne fra virksomheden.
Mange har oplevet, at betalingen kan
være op til en måned forsinket, og
en enkelt virksomhed har oplevet, at
betalingen har været op 3 måneder
forsinket. Virksomhederne udtrykker
i den sammenhæng bekymring for, at
de ikke får flere overgaver fra kommunen, hvis de begynder at opkræve
renter for overskridelse af betalingsfristerne.
Infrastruktur og erhvervsplanlægning
Infrastrukturen og erhvervsplanlægningen i Aalborg Kommune får lave
karakterer. Især parkeringsforholdene
vurderer virksomhederne meget lavt
med en karakter på 1,94, der svarer til
en klar dumpekarakter. Det skal dog
påpeges, at Aalborg Kommune, siden
undersøgelsen blev gennemført, er
begyndt at tage hånd om netop dette
problem. Udbygning af infrastrukturen/vejnettet giver virksomhederne
karakteren 3,00, der er et stykke
under landsgennemsnittet på 3,32.

Figur 1 - samlet karakter for de enkelte overordnede spørgsmål
Aalborg

Region Nordjylland

Landsplan

6,00
5,50
5,00
4,50
4,00

Karakter

Flere end 1.100 små og mellemstore
virksomheder (SMV’er) i hele landet har deltaget i Håndværksrådets
kommuneundersøgelse og svaret på
spørgsmål om kommunens fokus på
lokale SMV’er. Heraf 22 virksomheder
fra Aalborg Kommune. De enkelte
virksomheder har svaret på hvert
spørgsmål med en karakter fra 1 til 6,
hvor 6 er den bedste karakter.

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Udbudspolitik

Afregning og betaling

Infrastruktur og
erhvervsplanlægning

Sam let karakter
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E-mail
Aalborg Haandværkerforening opfordrer alle vore medlemmer
til at maile deres e-mail adresse til

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

NYT!
SAMARBEJDE MED ASE:
- se annoncen side 16.

Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 10-13)
Alle er velkommen

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har mulighed
for at benytte vore lokaler til visse arrangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr på
telefon 98 13 53 10, eller
email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

Velkommen
til nye medlemmer:
Aalborg Tømrer -og Murerlaug
Karl Otto Schmidt
Mogens Kjeldsen
Præstbro Tømrer og Maskinsnedkeri
Glenco A/S Aalborg

BL AD NR. 1 2009

- en del af University College Nordjylland

Besøg
Håndværkerhuset
Onsdage kl. 10.00-16.00

�  Af Ole Bergulff, sekretær

Lidt nyt fra sangforeningen
Det er ved at være nogen tid siden, at
vi har ladet høre fra os.
Den seneste større begivenhed var
besøg af vore venner fra Goslar. De
var her i maj måned og bortset fra
en vejrmæssigt kold modtagelse i
Karolinelund fik vi nogle dejlige dage
sammen.
Vi fik lov at lave koncert i Klosterkirken. Det var rigtig stemningsfyldt.
Vores dirigent gennem det seneste
år, Sarah Marie Beck, har valgt at sige
fra. Det blev vi naturligvis kede af.
Heldigvis har Sarah banet vejen for, at
vi med det samme har fået en ny dirigent. Denne gang en ung mand, som
hedder Bo Horsevad og som fylder 30
år i februar.

Samarbejdet med Bo er allerede godt
i gang, og vi har fra begyndelsen
glæde af Bo´s kyndige ledelse.
Det næste vi har at se hen til, er sangforeningens 155 års stiftelsesfest, som
traditionen tro holdes på Orkideen
den 7. marts 2009. Her kommer vores
ny dirigent for første gang i aktion,
idet vi uden tvivl skal synge et par
sange for vore damer.
En anden tradition, som holdes i
hævd, er legatuddelingen i Medborgerhuset. Aalborg HaandværkerSangforening er atter blevet indbudt
til at synge for de unge mennesker,
som hædres med legater og flot omtale. Det er en aften, som vi hvert år ser
frem til med glæde. Arrangementet
finder sted den 12. maj 2009.

Det var på nuværende tidspunkt vort
program for forårssæsonen. Tiden
vil selvfølgelig blive brugt med flid til
at gennemgå vort repertoire, idet Bo
Horsevad jo for en stor del er på bar
bund. Men vi vil arbejde os igennem
så meget som muligt, indtil vi slutter
med generalforsamling den 19. maj,
hvorefter vi holder sommerferie.
I øvrigt vil det nu være et særdeles godt tidspunkt at melde sig ind i
sangforeningen. Vi har god plads til
nye sangere. Nodekendskab er ikke
nødvendigt. Se evt. mere på vores
hjemmeside:
www.ahsmandskor.nordjyskeklubber.
dk/

MEDLEMSARRANGEMENT
Tid: Tirsdag den 19. maj kl. 19.00
Sted: Retten i Aalborg, Badehusvej 17, 9000 Aalborg

Vi mødes med retspræsident
Christian Lundblad m.fl.
Program:
Rundvisning i byretten – fra arrest til retssal. Kort om domstolsreformen, Rettens rolle ved inddrivelsen af håndværkeres tilgodehavende,
herunder betalingspåkrav og småsagsprocessen.
Beskyttelse af håndværkere ved gruppesøgsmål. Udviklingen i konkurser og gældssaneringer.
Debat og synspunkter fra medlemmerne.
Tilmelding på telefon 98 12 00 02, ti.-to. kl. 09.00-12.00
eller på e-mail: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
Senest den 13. maj 2009.

Venlig hilsen bestyrelsen
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Aalborg
Haandværkerforening
inviterer alle selvstændige
torsdag den 19. marts
på Orkideen
i Aalborg

Få tjek på
skat og pension
- en gang for alle
En aften med gratis rådgivning til alle
selvstændige og deres ægtefælle og
ledende medarbejdere.

Tilmelding :
Efter først-til-mølleprincippet.

Aftenen begynder med en hyggelig middag
og derefter to timers koncentreret information
om mulige konsekvenser af skattekommissionens arbejde samt hvordan selvstændige
får styr på deres pension og sikrer sig tryghed i
hverdagen - én gang for alle.

Læs mere
inde i bladet.

www.pfs.dk

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

Aalborg Haandværkerforening og Pension For
Selvstændige står for arrangementet. Deltagelse incl. middag er gratis. Tag ægtefælle
eller samlever med.

