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Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr
Næstformand Peter Kinly, tømrermester
Kasserer Allan Østergaard, skorstens-
fejermester
Jens Blauenfeldt, bogtrykker
Gert Spender-Andersen, direktør
Søren V. Nielsen, uddannelseschef
Anders Jørgensen, automekaniker-
mester
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang

Sekretariatets 
tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes 
efter nærmere aftale med foreningens 
kontor. 

Sekretariatets åbningstider:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00

Ansvarshavende:
fdm. for redaktionsudvalget,
Svend Aage Suhr

Annoncekonsulenter for 2009:
Svend Aage Suhr, tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt, 98 11 59 03

Bladet sendes til medlemmer, Hånd-
værksvirksomheder, Håndværkerorga-
nisationer, mesterforeninger, laugs-
medlemmer, offentlige myndigheder  
m.v. i stor-Aalborg.

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20   ·   9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02

Kystens Perle

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

Velkommen i en helt ny - gammel
Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye fl otte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.

Glæder os til at se dig på 

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

Restaurant

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

Tlf. 98 15 89 68

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

RENGØRING · KANTINEDRIFT · FACILITY SERVICE

Gasværksvej 26 A  ·  72 22 88 88 

LANDSDÆKKENDE

www.ida-service.dk

ANTON LASSENS
EFTF. A/S

M A L E R F I R M A

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

Uafhængighed betaler sigwww.ase.dk . tlf. 7013 7013

Skift til en fria-kasse, der kansit håndværk!
ASE er for dig, som vil have en a-kasse, der er fri for politik, fri
for religion – og fri for høje priser. ASE sikrer dig op til
16.293 kr./md. før skat, hvis du bliver arbejdsløs.
I Nordjylland hjælper Jannie Ringgaard med individuel rådgiv-
ning om netop din situation. Har du f.eks. både lønarbejde og
eget firma, kan du være omfattet af helt særlige regler.
Ring 7013 7013 eller meld dig ind direkte på ase.dk.
Vi klarer alt det praktiske, hvis du vil skifte til os. 

 ASE - din erfarne a-kasse partner
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”Vi er dem, de andre
ikke vil lege med”
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FORMANDEN HAR ORDET

Aalborg Haandværkerforening har 

tilbudt at indtræde i bestyrelsen for 

Tech College Aalborg. Skolens be-

styrelse har afslået tilbuddet med 

argumenter, der er i strid med virke-

ligheden, og frem til den endelige ud-

pegning af bestyrelsen (senest 1. maj 

i år) vil vi fortsætte bestræbelserne på 

at opnå den repræsentation, vi mener 

os berettiget og kvalificeret til.

Afslaget på foreningens tilbud blev 

den 22. januar givet skriftligt af sko-

lens bestyrelsesformand, Ib Rasmus-

sen. Aalborg Haandværkerforening 

har ikke kendskab til de 12 bestyrel-

sesmedlemmers individuelle holdning i 

sagen. Vi kan derfor ikke vide, om det 

er en enig bestyrelse eller bestemte 

grupperinger, der ønsker at være fri 

for medvirken fra Aalborg Haandvær-

kerforening/Håndværksrådet og de 

små og mellemstore virksomheder, 

der varetager ca. 80 % af den danske 

produktion og aftager langt største-

delen af eleverne fra landets tekniske 

skoler.

Uddannelsen af håndværkere har væ-

ret en mærkesag, siden Aalborg Ha-

andværkerforening blev stiftet i 1848 

og året efter var en af intiativtagerne 

til Aalborg tekniske skole. Vi benyt-

ter i foreningen enhver lejlighed til at 

markedsføre erhvervsuddannelserne, 

og vi opfordrer vore medlemmer til 

at være aktive praktikværter. Til den 

årlige legatfest belønner håndvær-

kerforeningen sammen med laug og 

mesterforeninger dygtige, nyudlærte 

håndværkere, og vi har i samarbejde 

med Aalborg Erhvervsråd etableret et 

gæstelærerkorps, som inden for fore-

løbig 17 brancher stiller sig til rådighed 

for folkeskolerne.

Foreningens interesse, vilje og aktive 

indsats i relation til erhvervsuddan-

nelserne – og dermed Tech College 

Aalborg – er dokumenteret. Alligevel 

er vi tilsyneladende ”dem, de andre 

ikke vil lege med”. Ønsket om at få 

en repræsentant i skolens bestyrelse 

handler om at få berettiget indflydelse 

på den overordnede drift og ledelse 

af skolen. Vi har et bredt bagland med 

en naturlig interesse for, hvordan 

skolen gennem sine ydelser bedst 

muligt tilgodeser de lokale uddan-

nelsesbehov på små og mellemstore 

virksomheder.

I det første afslag fra Tech College 

Aalborg’s bestyrelse meddeles det, at 

de fag, Aalborg Haandværkerforening 

repræsenterer, allerede er repræsen-

teret i bestyrelsen, og at ”forenin-

gen repræsenterer 50 små fag. Det 

er ikke korrekt. AHF repræsenterer 

en lang række håndværksmestre fra 

små og mellemstore virksomheder. 

Det er ikke små fag, men en mængde 

store fag, der bliver formidlet af 

disse virksomheder. Hvad med f.eks. 

frisørfaget? Hvem er repræsentant for 

det i skolens bestyrelse? Eller auto-

værkstederne, der er medlemmer af 

Centralforeningen af Autoreparatører 

i Danmark, CAD, og af håndværkerfor-

eningen og ikke engang er repræsen-

teret i skolens lokale uddannelsesud-

valg.

I svarbrevet 22. januar fra skolen kan 

også læses: ”Endvidere har besty-

relsen påpeget, at det vil være mere 

hensigtsmæssigt for AH at bruge 

deres indflydelse via deltagelse i de 

lokale uddannelsesudvalg”. Adskil-

lige medlemmer og mange af de fag, 

håndværkerforeningen repræsente-

rer, er allerede aktive i de forskellige 

faglige udvalg. Opgaven i udvalgene 

er rådgivning og inspektion af under-

visningens faglige indhold, hvorimod 

skolens bestyrelse bl.a. træffer de 

overordnede beslutninger om, hvilke 

uddannelser/fagområder skolen skal 

udbyde i overensstemmelse med mi-

nisteriets givne muligheder. Hvor mon 

det er mest hensigtsmæssigt at bruge 

sin indflydelse?

Aalborg Haandværkerforenings svar-

brev til skolebestyrelsen i februar er 

underskrevet af Aalborg Tømrer- og 

Murerlaug, Aalborg Frisørlaug, Aalborg 

Smedelaug, Nordjyllands Slagterme-

sterforening, VVS –Installatørforenin-

gen, Aalborg-Nørresudby Malerlaug, 

Aalborg og Omegns Bagerlaug, Grafi-

ske Arbejdsgivere Aalborg og CAD.

Alle samarbejder de på uddannelses-

området med Tech College Aalborg. 

Alle ønsker de sig repræsenteret af 

Aalborg Haandværkerforening i sko-

lens bestyrelse. Men det er tilsyne-

ladende for små fag for den lokale 

tekniske skole?

Svend Aage Suhr
Formand for 

Aalborg Haandværkerforening
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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, 
Bellisvej 5, 9240 Nibe

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

Konsulent Per Bang, 
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Advokat Jens Rye-Andersen, 
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

Skorstensfejer Per Knudsen, 
Provstejorden 5 st.th., 9000 Aalborg 

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

Frede Skrubbeltrang 
Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Leif Jørgensen  
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Poul R. Jensen 
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV

Poul Eriksen 
Hüttel Sørensensvej 129, 9310 Vodskov

Charles Brandborg 
Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Henning Raunholt 
Klosterjorden 2, 9000 Aalborg 

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

MÅLRETTEDE KURSER
- for dig og dine ansatte

Aalborg Handelsskole

Eksempler på kurser:
- IT-kompetencer 1. del
- Officepakken
- Fra idé til tryk med CS4
- It-supporter / superbruger

IT
Uanset om du er begynder eller vant til at 
arbejde med IT, har vi kurset for dig, der 
gerne vil have opgraderet din IT-viden. 

Eksempler på kurser:
- Engelsk
- Tysk
- Andre sprog - ring gerne!

Sprog
Styrk dine sproglige kompetencer med 
et kursus, der er tilpasset dit niveau og 
arbejdsområde.

Eksempler på kurser:
- Grundlæggende regnskab
- Budgettering
- Årsregnskab
- Navision C5

Økonomi
Vil du vide mere om bogføring, økonomi 
og regnskab? Vores økonomikurser findes 
på mange niveauer. 

Læs mere om kurserne
på www.ahkurser.dk eller 
kontakt os på tlf. 9936 4740

Lederuddannelser:
- Grundlæggende lederuddannelse
- Projektlederuddannelse
- Økonomi for ledere

Ledelse
Vejen til god ledelse går via uddannelse. 
Med en lederuddannelse styrker du både 
din faglige og personlige udvikling.

HUSK
Der kan søges 

VEU-godtgørelse 
på kr. 752,- pr. dag 

efter gældende 
regler

Ta’ mig for
pengenes skyld ®

Keld Jakobsen, kundechef - erhverv
Telefon 96 30 26 70 - kec@sparnord.dk

På gensyn i Spar Nord Aalborg
Østeraa 12
9000 Aalborg
www.sparnord.dk/aalborg
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GENERALFORSAMLING
Der indvarsles hermed til

Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling

Torsdag 22. april 2010 kl. 18.00
i Aalborg Haandværkerforenings lokaler:

Håndværkerhuset, Kattesundet 20.

Generalforsamlingen starter med et indlæg af Direktør Hans Andersen, City-Ejendomme 
 Aalborg, om sit syn på byens udvikling.

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 torsdag den 15. 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 se-
nest 8 dage før generalforsamlingen.

Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr
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AKTIVITETSKALENDER
2010

�		 	25. marts kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	25. marts kl. 19.00-21.30
Medlemsarrangement 
Niels Busk

�		 	15. april kl. 18.00-20.00
Regionsmøde Nord

�		 	22. april kl. 16.00-17.00
Bestyrelsesmøde

�		 	22. april kl. 17.00-18.00
Repræsentantskabsmøde

�		 	22. april kl. 18.00
Generalforsamling

�		 	04. maj kl. 12.00-16.00
Medlemsarrangement 
Kursus i Byggeriet AB 92

�		 	11. maj kl. 19.00-22.00
Legatuddeling i Byrådssalen

�		 	27. maj kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	24. juni kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	26. august kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	18. september kl. 13.00-17.00
Frokost Jazz 
New Orleans Four

MARKEDSFØRINGSØKONOM

FINANSØKONOM

SERVICEØKONOM

PBA I SPORTSMANAGEMENT

PBA I INT. HOSPITALITY MANAGEMENT

PBA I INT. HANDEL OG MARKEDSFØRING

EKSPORTBACHELOR 

FINANSBACHELOR

DESIGNTEKNOLOG

MULTIMEDIEDESIGNER

DATAMATIKER 

PBA I WEBUDVIKLING

PBA I SOFTWAREUDVIKLING

IT-OG ELEKTRONIKTEKNOLOG

PRODUKTIONSTEKNOLOG

INSTALLATØR EL

INSTALLATØR VVS

AUTOMATIONSTEKNOLOG

ENERGITEKNOLOG

 PBA I PRODUKTUDVIKLING 

LABORANT

BYGGETEKNIKER

BYGNINGSKONSTRUKTØR

ADMINISTRATIONSBACHELOR

NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI (NOEA) ER FUSIONERET 
IND I UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND I JANUAR 2009. 
VI ARBEJDER INDEN FOR TRE HOVEDOMRÅDER: DET SUNDHEDS-
FAGLIGE, DET PÆDAGOGISKE SAMT TEKNOLOGI & BUSINESS.

Professionshøjskolen
University College Nordjylland
TEKNOLOGI & BUSINESS

24 UDDANNELSER DER KAN ÆNDRE DIN TILVÆRELSE. STUDIESTART FEBRUAR 
2010/SEPTEMBER 2010. STUDIEVEJLEDNING 2526 6996 ELLER LÆS MERE PÅ 
WWW.UCN.DK / WWW.NOEA.DK

NU HEDDER NOEA

UNIVERSITY COLLEGE 

NORDJYLLAND

TEKNOLOGI & BUSINESS

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16
Aalborgvej 356  •  9362 Gandrup

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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�		Af Michael S. Dahl

Moderne dansk erhvervsudvikling har 

længe været præget af en fascination 

af højteknologiske virksomheder. 

Blandt mange politikere og embeds-

mænd hersker opfattelsen, at nye 

vækstiværksættere primært er høj-

teknologiske virksomheder baseret på 

den absolut nyeste viden og de mest 

komplicerede produkter. Ny bog fra 

Rockwool Fonden og Aalborg Universi-

tet afviser denne opfattelse.

I en økonomisk krisetid er det et in-

teressant spørgsmål, hvor fremtidens 

arbejdspladser og nye vækstvirksom-

heder skal komme fra. Traditionelt har 

der været stor fokus på iværksættere i 

forhold at sikre en fortsat jobskabelse 

i Danmark. Vores forskning underbyg-

ger dette fokus. Vi har undersøgt, 

hvor mange job nye virksomheder 

skaber i gennemsnit hvert år. Netto 

skaber de mere end 60.000 job i gen-

nemsnit.

En stor del af disse job skabes af de 

såkaldte spin-off-iværksættere. Disse 

er virksomhe-der stiftet af iværksæt-

ter, som kommer direkte fra ansæt-

telse i samme branche. Disse nye 

virksomheder skaber ikke bare flere 

nye arbejdspladser. De overlever også 

længere og har en større chance for 

at blive vækstvirksomheder. Alt sam-

men til større gavn for samfundet og 

økonomien. De udgør ca. en tredjedel 

af alle nye virksomheder, men skaber 

altså mere en halvdelen af de nye job 

fra nye virksomheder.

Det interessante ved spin-off-

iværksætterne er, at de findes i alle 

branche. Uanset om vi ser på detail-

Der er også 
vækstiværksættere

i håndværkerforeningerne
handel, håndværksfag eller IT-service, 

så klarer de sig bedre og har større 

chance for at blive vækstvirksomhe-

der. Selvom sandsynligheden for at 

blive vækstvirksomhed er forskellig fra 

branche til branche, så forekommer 

der vækstvirksomheder og generelle 

positive effekter fra iværksætter i alle 

brancher. 

Dette resultat afliver myten om, at 

vækstiværksættere har siddet i gara-

gen og udviklet en revolutionerende 

opfindelse. Typisk er vækstiværksæt-

terne helt almindelige talentfulde 

ansatte, som ønsker at være deres 

egen arbejdsgiver og skaber deres 

egen virksomhed.

Analysen peger på, at det kan være en 

fordel at satse mere bredt i erhvervs-

politikken og sikrer åbenhed overfor 

alle slags iværksættere og ikke blot de 

højt uddannede teknologiske eksper-

ter. Den næste vækstvirksomhed kan 

sagtens være en ny håndværks- eller 

servicevirksomhed, som skaber noget 

nyt i sit marked eller gør noget ander-

ledes og bedre end andre.

�			Michael S. Dahl (PhD, Cand.oecon.) 

er Professor i iværksætteri på 

Aalborg Universitet. Sammen med 

kollegerne Pernille G. Jensen og 

Kristian Nielsen har han skrevet 

bogen ”Jagten på fremtidens nye 

vækstvirksomheder” for Rockwool 

Fonden. Bogen udkom 18. novem-

ber 2009 på DJØF Forlag.



Da bonuspræmien for etablering af en 

praktikplads i oktober blev hævet fra 

16.000 til 50.000 kr., skønnede Hånd-

værksrådet, at det kunne udløse op til 

1.700 ekstra pladser i en periode, da 

udbuddet af praktikpladser er kata-

strofalt lavt. Trods den relativt korte 

måleperiode er der tegn på, at pæ-

mieforhøjelsen virker. I hvert tilfælde 

på Tech College Aalborg.

- Der er mere travlt end længe på 

vort praktikpladskontor, og jeg er ikke 

i tvivl om, at det er præmien på de 

50.000 kr., der begynder at virke. Det 

er glædeligt, at både metal- og lev-

nedsmiddelbranchen viser en stigning, 

samt ved style & wellness, og at frem-

gangen tilsyneladende er generel over 

hele landet, siger uddannelseschef Ole 

Ervolder, Tech College Aalborg.

Trods fremgangen er praktikplads-

manglen stadig truende. I 2008 blev 

Praktikplads-præmien
på 50.000 kr. virker

8
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Praktikplads-præmien
på 50.000 kr. virker

der på Tech College Aalborg indgået 

1.483 uddannelsesaftaler. I 2009 

faldt tallet til 1.114 – en tilbagegang 

på 24,9 %. De sidste fire måneder af 

2009 gav 314 praktikpladser mod 415 

i samme periode 2008 – et fald på 

24,3 %. Siden praktikpræmien blev 

etableret, er faldet næsten halveret. 

Fra 1. december 2009 til 31. januar 

2010 blev der på Tech College Aalborg 

indgået 159 praktikaftaler mod 185 

i samme periode 2009 – et fald på 

”kun” 14,1 %.

Erhvervsrådets fokus
Aalborg Erhvervsråd har med borg-

mester Henning G. Jensen besluttet 

at gøre en særlig indsats for at sikre 

praktik- og lærepladser i Aalborg. Der 

er etableret en styregruppe med 13 

medlemmer fra uddannelsesinstitutio-

ner og arbejdsmarkedsorganisationer, 

og på erhvervsrådets møde i februar 

blev der udpeget et formandskab, der 

skal fungere som mødeleder, dialog-

partner for praktikindsatsens sekreta-

riat og projektets ansigt udadtil, f.eks. 

i forhold til pressen.

Formandsskabet består af Aalborg 

Haandværkerforenings formand, 

Svend Aage Suhr, som arbejdsgiverre-

præsentant og afdelingsformand Ivan 

Ziegler, HK, som repræsentant for 

lønmodtagerorganisationerne.

- Det er glædeligt, at den forhøjede 

praktikpræmie begynder at have en 

effekt, men alvoren er der stadig. 

Jeg har en tro på, at erhvervsrådets 

skærpede fokus på situationen får 

en virkning. Dels vil uddannelsesin-

stitutioner som Tech College Aalborg, 

Aalborg Handelsskole, AMU Nordjyl-

land og SOSU Nord forstærke deres 

indsats, dels vil arbejdsmarkedsre-

præsentanterne i styregruppen hver 

på deres område arbejde for at øge 

opmærksomheden omkring indgåelse 

af uddannelsesaftaler, siger Svend 

Aage Suhr. 

Svend Aage Suhr er også formand 

for den gruppe i erhvervsrådet, som 

arbejder med samspillet mellem fol-

keskolen og erhvervslivet. Det er i det 

regi, Aalborg Haandværkerforening 

har etableret sin gæstelærerordning 

med deltagelse fra foreløbig 17 bran-

cher.

Aalborg Erhvervsråd har afsat 100.000 

kr. til praktikplads-projektet, hvori 

også UU-Aalborg deltager. Blandt 

de initiativer, styregruppen kan 

arbejde videre med, er indførelse af 

praktikpladsklausuler ved offentlige 

byggerier, eller andre nye tiltag som 

partnerskabsaftaler, og fokus på 

praktikpladser hos region og kom-

muner.

Uddannelseschef 

Ole Ervolder
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Det var kun om lørdagen, der blev 

solgt roastbeef til pålæg, og den 

ny læredreng brugte tre måneder 

på at overbevise sin mester om, at 

det kunne være en god idé at sætte 

frikadeller på programmet. For, som 

slagtermester Kaj Kristensen sagde: 

”Det her er ikke en restaurant, men 

en slagterbutik”. 

Butikken eksisterer stadig og er med 

101 års historie Aalborgs ældste, 

eksisterende slagterbutik. I 1989 

skiftede den navn til ”Delikatessen”, 

da den initiativrige læredreng, Kar-

sten Andersen, sammen med Mikael 

Helstrup efterfulgte Kaj Kristensen. 

Det er stadig en slagterbutik, men 

halvdelen af omsætningen kommer 

fra smørrebrød, færdige middagsret-

ter, anretninger ud af huset og nutidig 

”fastfood” i hjemmelavet kvalitet.

Karsten Andersen begyndte at arbej-

de hos Kaj Kristensen i 1973. Han blev 

aldrig slagterlærling, men ti år sam-

men med Kaj Kristensen gjorde det ud 

for en fuldgod uddannelse. Så gik der 

nogle år med andet arbejde. Drøm-

men om at blive selvstændig slagter 

eksisterede, men han havde ikke mod 

på at være alene om at realisere den. 

I 1988 trak Kaj Kristensen sig tilbage, 

og butikken på Østerbro 58 stod tom.

I Haraldslund mødte Karsten Ander-

sen den uddannede bager Mikael 

Helstrup, og spredt over et halvt års 

tid blev de enige om at etablere for-

retning sammen. De åbnede i 1989, 

og forretningen, der hidtil havde haft 

navnet ”A.P. Andersen & Søns Eftf.” 

blev døbt om til det mere mund-

rette ”Delikatessen”. Slagtermester 

Kaj Kristensen forlod sin nyvundne 

pensionisttilværelse for at hjælpe de 

to unge ordentligt i gang med det 

første år.

-Vi vil stå inde for det
I dag er der, incl. de to 

indehavere, syv beskæf-

tigede i den travle butik 

og i de bagvedliggende 

produktionslokaler. I 

gården er der røgeri, og 

i det hele taget er Delika-

tessens forretningsgrundlag 

baseret på, at stort set alt 

bliver forarbejdet fra bunden – og 

ofte efter gamle opskrifter.

”Det er ikke en
 restaurant,

men en
slagterbutik”
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�		Af Poul Krabbe

- Når vi producerer så meget selv, 

skyldes det, at vi vil stå inde for det, 

vi sælger. Delikatessen hører ikke til 

blandt de billigste, men vi har den 

fornøjelse, at vore trofaste kunder 

skæver mere til kvalitet end til pris, 

fortæller Karsten Andersen.

Med det udgangspunkt ønsker Kar-

sten Andersen og Mikael Helstrup ikke 

at konkurrere for enhver pris. Det er 

kun tre-fire år siden, at der hver dag 

ved frokosttid blev leveret 200-300 

kuverter til 8-10 faste forretningskun-

der. Men konkurrencen på pris blev så 

hård, at Delikatessen trak sig. Alter-

nativet var at sænke kvaliteten og 

anvende flere præfabrikerede varer. 

Det ville de to indehavere ikke lægge 

navn til.

-Vi bliver på Østerbro
I dag bevæger Delikatessen sig mere 

over mere over mod at være en slag-

terbutik med et betydeligt udvalg i 

godt kød. Hjemmeproduktionen af 

pålæg kører fortsat på fuldt blus, og 

kunderne til ”dagens ret” er trofa-

ste. Stegt flæsk med persillesovs og 

”brændende kærlighed” er de største 

hits. På de dage bliver der langet op til 

60 portioner over disken, og mange af 

kunderne er unge.

- Delikatessen skal ikke være større 

end nu, og vi har heller ikke mere 

plads at inddrage. Vi kunne ikke 

drømme om at flytte fra Østerbro, 

selv om placeringen i dag ligger i et 

”ingenmandsland” i forhold til bycen-

trum og Vejgaard. I gamle dage var 

folkene fra værftet, cementfabrikken i 

Rørdal og Jernkonsortiet stamklientel, 

og efterhånden som de forsvandt, 

skiftede Østerbro også karakter. 

Nu er forskønnelsen af området i 

gang, og der er store planer for denne 

ende af byen. Vi har overlevet de 

skiftende tider og har været i stand til 

at forny os, så vi har kunder fra hele 

Aalborg-området. Det er godt, at vi 

har tre halvtimes-parkeringspladser 

lige uden for butikken. Dem kæmpede 

vi en lang kamp for at få, siger Kar-

sten Andersen.

Skønt Delikatessen ikke ligger i Vej-

gaard, blev forretningen i 2002 kåret 

som ”Årets Butik” af Vejgaard Avis’ 

læsere efter at være endt på anden-

pladsen året før.

Karsten Andersen (til venstre) 

og Mikael Helstrup mødtes i 

Haraldslund, og siden 1989 

har de med succes drevet 

Delikatessen på Østerbro

Nana Kjelgast
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Venlig hilsen bestyrelsen

MEDLEMSARRANGEMENT

Kom og hør om spændende oplevelser og svære opgaver i jobbet som 
medlem af Europa Parlamentet i perioden 1999-2009. Niels Busk har 
blandt andet været medlem af seks udvalg i parlamentet. Vi vil også 
høre om oplevelser i organisationsarbejdet i Danmark igennem mange 
år. Masser af tid til spørgsmål og debat.

Mødet starter med servering af et let traktement.

Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00 på telefon 
98120002, eller på e-mail: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk  

Senest den 18. marts 2010

Tid: Torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00-21.00
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg

Niels Busk om livet i EU   

Mødesponsor:

Nordjysk Iværksætter Netværk, NiN, 

har siden 2001 rådgivet godt 10.000 

iværksættere. I 2009 1.170 og i 2010 

allerede næsten 150. At rådgivningen 

har effekt, ses bl.a. af, at 98 % af de 

iværksættere, der med rådgivning fra 

NiN havde opstart i 2002, stadig var 

tilmeldt CVR registret fire år senere.

NiN finansieres af EU’s regionalfond 

og de nordjyske kommuner og koor-

dineres af Væksthus Nordjylland, der 

sammen med de lokale erhvervskon-

torer tilbyder rådgivning og sparring 

til iværksættere og virksomheder i 

Region Nordjylland.

Indgangen til Nordjysk Iværksætter Net-

værk er de lokale erhvervskontorer, der 

tilbyder en ”basispakke” på 4 timers 

rådgivning. Efterfølgende kan der ydes 

tilskud til at købe op til 12 timers rådgiv-

ning hos private rådgivere som reviso-

rer, advokater og reklamebureauer.

Netværk med
RådgivningAmbitiøse nordjyder

Målt på ambitioner om vækst lig-

ger nordjyske iværksættere 18 % 

højere end landsgennemsnittet. 

Det fremgår af en undersøgelse 

fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, 

der på landsplan har spurgt 2.600 

igangværende og kommende 

iværksættere om deres ambitio-

ner. I Nordjylland ønsker 52 % af 

de spurgte at få flere ansatte og 

større omsætning.

Aalborg Universitets rektor, Finn 

Kjærsdam, sidder i formandskabet 

for det nordjyske vækstforum og 

kommenterer undersøgelsen:

- Undersøgelsen bekræfter, at vi 

har en stærk vækstkultur i Nord-

jylland, og den har heldigvis ikke 

ladet sig tæmme af de udfordrin-

ger, der er fulgt i kølvandet på den 

globale krise. Der er stadig masser 

af potentiale og nye arbejdsplad-

ser i nordjysk iværksætteri.

En undersøgelse fra Danske Regio-

ner i 2009 viser, at Nordjylland er 

den af landets fem regioner, hvor 

det regionale vækstforum investe-

rer flest penge i projekter, der skal 

styrke væksten i nye virksomhe-

der. I perioden 2007-2008 blev der 

givet 120 mio. kr. i støtte til den 

type projekter – ud af en samlet, 

nordjysk udviklingsstøtte på 461 

mio. kr.. Pengene kommer fra EU’s 

strukturfonde og fra Region Nord-

jyllands egne udviklingsmidler.
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For Aalborg Haandværkerforening er 

iværksætterne et væsentligt element 

i ”Samfundets fødekilde”, og forenin-

gen ser det som en af sine væsentlig-

ste opgaver at rådgive iværksætterne. 

For at styrke indsatsen har bestyrel-

sen etableret et specielt ”iværksæt-

terudvalg”, der som sin første opgave 

har at konkretisere de områder, hvor 

foreningen i samarbejde med bl.a. 

Håndværksrådet bedst kan rådgive 

iværksætterne.

Håndværksrådet med over 20.000 

medlemsvirksomheder arbejder for at 

sikre de små og mellemstore virksom-

heder de bedst mulige betingelser for 

at drive virksomhed og fremhæver 

deres betydning for jobskabelsen, in-

novationen, fleksibiliteten og uddan-

nelsesindsatsen i dansk erhvervsliv.

Håndværksrådet har været repræ-

senteret i den ekspertgruppe, som 

har forberedt den ny selskabslov, der 

trådte i kraft den 18. januar. Loven 

skal bl.a. gøre det lettere og mere 

overskueligt at være iværksætter og 

lille virksomhed. Blandt de markante 

ændringer er, at kapitalkravet for an-

partsselskaber er sænket fra 125.000 

kr. til 80.000 kr..

I Aalborg Haandværkerforenings nye 

udvalg sidder to erfarne iværksættere: 

Gert Spender-Andersen, uddannet 

maskinarbejder, iværksætter uafbrudt 

siden 1989 og i 2006 modtager af 

Aalborgs legat til unge iværksæt-

tere. Søren V. Nielsen, uddannet kok, 

iværksætter i restaurationsbranchen, 

uddannelseschef på Aalborg tekniske 

skole, indehaver af egen rådgivnings-

virksomhed og i dag udviklingschef på 

EUC Nord.

Drømmen, glæde og stoltheden
Om tilværelsen som iværksætter siger 

Gert Spender-Andersen:

Fokus på iværksætteren
�		Af Poul Krabbe

- Man skal som iværksætter være ind-

stillet på, at man kan få en over snu-

den. Selvfølgelig kan man være bange 

for, at det sker, men det er ikke altid 

verdens undergang. Drivkraften er 

drømmen om at være sin egen herre, 

at realisere sine egne ideer og at tjene 

penge. Glæden og stoltheden, når det 

lykkes, er ubeskrivelig. Så er man i en 

kort periode så mat i sokkeholderne, 

at man ikke kan hænge sammen, for 

det er de sidste 5 % af det, du yder i 

dagligdagen, der gør forskellen.

Iværksætteri er en livsstil, og det er 

nødvendigt at finde dygtige rådgivere 

og partnere. Lige nu kan det være 

svært overhovedet at finde risikovil-

lig kapital, så endnu mere end nogen 

sinde er der behov for kvalificeret råd-

givning om, hvor og hvordan pengene 

anvendes bedst muligt i opstartsfa-

sen.

Mange holder sig tilbage, fordi de 

frygter, hvad der sker, hvis projektet 

ikke lykkes. Derfor er det væsentligt, 

at der skabes langt bedre muligheder 

for at opnå dagpenge, hvis projektet 

vælter, og iværksætteren igen skal ud 

på det trængte arbejdsmarked. Staten 

– og samfundet som helhed – skal i 

langt højere grad være med til at op-

muntre iværksætteriet. En statsstøtte, 

der omfatter, at der ikke skal betales 

returmoms i virksomhedens første 

leveår, vil virkelig betyde noget.

Realisme 
i stedet for luftkasteller
- Som iværksætter skal man have en 

ekstraordinær god energi, være aktiv i 

etablering af netværk og være indstil-

let på at give lidt mere, end man lover. 

Og så skal vi alle sammen – også 

medierne – være bedre til at fortælle 

om de ting, der lykkes. Selv i kriseti-

der er der succeshistorier, siger Søren 

V. Nielsen.

I startfasen er der for mange, der 

bygger luftkasteller i stedet for at hol-

de sig til realiteterne: At få lagt nogle 

sikre kalkulationer på produkterne, at 

vurdere omsætningen realistisk og at 

fastsætte den rigtige pris på det, der 

skal sælges.

I Nordjylland har iværksætterne gavn 

af Nordjysk Iværksætter Netværk og 

dets tilbud om op til 16 timers gratis 

rådgivning, og i den kommende tid 

sætter landsdelens erhvervsskoler fo-

kus på iværksætterne med etablering 

af særlige uddannelsesforløb omkring 

bl.a. innovation og internationalise-

ring. Den uddannelse har sin beret-

tigelse og er samtidig med til at styrke 

hele kulturen omkring det at være 

iværksætter.

Gert Spender-Andersen.



14

Aalborg Kommune er et moderne 

drevet firma, hvor vi går efter de 

bedst mulige løsninger til den lavest 

mulige pris. Så, hvis nogen tror, at jeg 

som socialdemokratisk borgmester er 

modstander af udlicitering af kommu-

nale opgaver til private, tager de helt 

fejl. Vi har f.eks. ikke en stor, kommu-

nal håndværkerafdeling. Den ville vi få 

for få arbejdstimer ud af, fordi mange 

af dens penge ville gå til de overord-

nede omkostninger, som I kender så 

godt ude fra det private erhvervsliv. 

Jeg er som borgmester tilhænger af, 

at der er nogle markedskræfter, der 

skal prøves af, så vi får så meget for 

pengene som overhovedet muligt.

Så tydeligt markerede borgmester 

Henning G. Jensen sin holdning til 

udlicitering af kommunale opgaver, da 

han den 26. januar i Håndværkerhuset 

fortalte et halvt hundrede af hånd-

værkerforeningens medlemmer om 

”Mødested Aalborg”.

Borgmester Henning G. Jensen:

Udlicitering: Mest
kvalitet for pengene

Holdningen til udlicitering ligger i god 

forlængelse af Aalborg Haandværker-

forenings bestræbelser. På forenin-

gens hjemmeside er der et direkte link 

til kommunens hjemmeside, hvor ud-

budsopgaverne beskrives. Foreningen 

medvirker også til dannelse af konsor-

tier, så flere mindre håndværksvirk-

somheder kan gå sammen om større, 

kommunale opgaver, og i forlængelse 

af borgmesterens udmelding konsta-

terede foreningens formand, Svend 

Aage Suhr: Vi har i foreningen et godt 

samarbejde med forvaltningerne og 

ser frem til at deltage i formidlingen 

af de mange opgaver, der tegner sig i 

øjeblikket.

Tiltrækningskraften
Om baggrunden for disse fremtidige, 

attraktive opgaver fortalte borgme-

ster Henning G. Jensen:

- Selv om Aalborg Kommune – ligesom 

de fleste andre – er spændt hårdt 

for, forsøger vi hele tiden at sætte 

gang i nogle ting. Når vi om føje år er 

færdige med havnefronten og Mu-

sikkens Hus som nabo til Nordkraft, 

tror jeg, at indbygger antallet vil stige 

med 1.000 om året, så vi allerede 

om tre år runder de 200.000 indbyg-

gere. Der skal være højt til loftet og 

plads til individuelle udfoldelser, når 

vi f.eks. skal tiltrække unge til byens 

mange uddannelser. Det er i Aalborg 

og ikke i Vester Hjermitslev og omegn, 

mulighederne findes. Vi skal ikke lide 

af ”surstråling”, men tro på os selv og 

kæmpe for vore ideer.

De kommende fire år anvender Aal-

borg Kommune næsten en mia. kr. på 

renovering af bygninger og nybyggeri. 

Store område-projekter som f.eks. 

eternitgrunden og (forhåbentligt) et 

kommende campus- område på det 

tidligere godsbaneterræn ved Jyl-

landsgade og universitetshospitalet 

i Aalborg Øst vil også kaste mange 

håndværkertimer af sig.

- Det kan godt være, kommunen skal 

gå ind og være fødselshjælper for 

campus-projektet, men det skal ske, 

uden at vi skal for meget til lom-

merne. Vi vil medvirke til opførelse af 

ungdomsboliger på området, ligesom 

kommunen gør på Eternitten. De 

boliger skal være til stede for at til-

trække unge, uddannelsessøgende til 

Aalborg. I øjeblikket er der ca. 3.000 

ungdomsboliger, og det tal skal nok 

fordobles. I år kommer der 500-800 

nye ungdomsboliger, men vi har stadig 

en venteliste på 1.500. Kommunens 

mål er, at der ikke skal være venteli-

ster.

Tag unge i praktik
Projekter, som endnu ikke er faldet fi-

nansieringsmæssigt på plads, er vejen 

fra City Syd til motorvej E 45 og den 

ny vej til området ved det kommende 

universitetshospital. Men der er også 

infrastrukturprojekter med tilknytning 

til midtbyen: - Vi håber at få penge til 

en separat busbane fra John F. Kenne-

dys Plads og ud til universitetsområ-

det, så strækningen kan tilbagelægges 

på et kvarter.

Borgmester Henning G. Jensen havde 

også en opfordring til håndværkerfor-

eningens medlemmer:

- Tidligere blev Aalborg og Nordjyl-

land ekstraordinært hårdt ramt af 

arbejdsløshed i nedgangsperioder. Det 

er blevet bedre. Vi har fået en masse 

små og mellemstore virksomheder, 

der er gode til at omstille sig. Men vi 

har altså også 3.000 unge under 30 år 

på kontanthjælp eller understøttelse. 

Tag dem i praktik. Ikke blot for de 

unges, men også for jeres egen skyld, 

så I ikke står og mangler kvalificeret 

arbejdskraft, når udviklingen vender.

�		Af Poul Krabbe

Borgmester Henning G. Jensen  er tilhænger 

af at markedskræfterne skal prøves af.
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I 2009 skabte arrangementerne i 

Aalborg Kongres & Kultur Center en 

omsætning ”ude i byen” på 310 mio. 

kr. – svarende til næsten 900 heltids-

stillinger, og alene de 26 kongresser 

i år vil generere 120 mio kr. i omsæt-

ning på hoteller, restauranter, butikker 

og i transportsektoren. Frem til 2014 

har AKKC allerede aftale på 81 kon-

gresser, både nationale og internatio-

nale med en samlet følgeomsætning 

på 466 mio. kr. baseret på nøgletal fra 

VisitDanmark.

Tallene blev præsenteret af AKKC’s 

direktør, Ernst Trillingsgaard, da han 

i Håndværkerhuset gav sit billede 

af ”Mødested Aalborg”. Stoltheden 

over centrets samlede besøgstal på 

492.000 i 2009 og de lyse fremtids-

udsiger på kongressiden blev tilsat et 

stænk nordjysk ydmyghed:

- Det er ikke blot Aalborg Kongres 

& Kultur Centers fortjeneste, at så 

mange vælger Aalborg til deres arran-

gementer. Aalborg har den fornødne 

kapacitet af hoteller og restauranter, 

og vi har en velfungerende lufthavn 

tæt på byen. Og så har vi aalbor-

genserne. Aalborg er kendt som en 

serviceminded by, hvor gæster føler 

sig godt modtaget. Vi behøver ikke at 

sende folk på dyre kurser i almindelig, 

gammeldags høflighed og pli.

Fokus på den lange bane
I 2009 oplevede AKKC en mindre 

tilbagegang i publikum til ”kulturarran-

gementer”.

- Men jeg tror, det vender i 2010. 62 

% af befolkningen går aldrig til teater 

og musik, så der er baggrund for at 

tiltrække nogle flere, der vil ud og føle 

Ernst Trillingsgaard:

Kulturen skaffer 
penge til byen

det levende pulsslag i stedet for at 

sidde foran TV og blive bombarderet 

med krisesnak eller med ”Baronessen 

på benzintanken” for 17. gang.

Aalborg har udviklet sig kolossalt som 

kulturby, men det bliver ikke opdaget 

på samme måde som succeshistorier 

fra sporten, erhvervslivet og univer-

sitetet. Jeg savner mere omtale af 

kulturudbuddet i de lokale medier, og 

aalborgenserne er også lidt tilbage-

holdende med at fortælle om det. 

Måske tager de det som en selvfølge.

Nu har vi igen Melodi Grand Prix i 

Gigantium. Det er ikke en hemmelig-

hed, at det er en betydelig investering 

at få det til byen. Det giver en masse 

omtale i en længere periode, men det 

kan være svært at dokumentere ef-

fekten nu og her. Vi skal fokusere på 

den lange bane: Et bredt kulturudbud 

med nogle markante højdepunkter 

er en magnet, når det handler om at 

tiltrække og fastholde arbejdspladser, 

mener Ernst Trillingsgaard.

Uundværlige sponsorer
Et af de markante højdepunkter i 

2009 var gæstespillet fra La Scala i 

Milano. Det er så sjældent, det be-

rømte opera- og ballethus drager til 

udlandet, at besøget i Aalborg skabte 

uvurderlig medieopmærksomhed langt 

uden for landets grænser. For AKKC 

var det endnu en langsigtet investe-

ring. Og en dyr en af slagsen:

- Det er vel ikke længere nogen hem-

melighed, at La Scala kostede os 

6,5 mio. kr., men vi havde pengene i 

sponsorkassen. Det er vore over 100 

sponsorer, der dækker underskud-

det på de navne, der er så store, at vi 

ikke engang med udsolgte huse kan 

skabe økonomisk balance. De påtager 

sig den opgave, så det ikke er skat-

teyderne, der skal til lommerne, for at 

Aalborg kan leve op til sine ambitioner 

på det område.

En af mødedeltagerne stillede det 

ofte hørte spørgsmål: - Bliver Musik-

kens Hus ikke en konkurrent til Aal-

borg Kongres & Kultur Center?

- Måske nok det første år, når Aal-

borg Symfoniorkester flytter fra os til 

Musikkens Hus., men jeg tror, det ud-

ligner sig selv på kort tid. Der kommer 

andre arrangementer til, fordi vi nu 

får bedre plads i kalenderen. Jeg hilser 

Musikkens Hus velkommen.. Der er en 

synergieffekt i udbygningen af kultur-

livet, og vi kommer i Aalborg til at stå 

usandsynligt godt. Det er publikum 

nok at tage af. Den store opgave er at 

markedsføre Aalborg som et fremra-

gende mødested og som en by, der er 

attraktiv i bosætte sig i. Markedsfø-

ring koster penge og er et langt træk, 

men succes i AKKC skaber altså også 

indtjening mange andre steder i byen.

PS: Inden for de kommende tre år bli-

ver der investeret 60 mio. kr. i ombyg-

ning og renovering af Aalborg Kongres 

& Kultur Center, der som en selvejen-

de institution modtager driftstilskud 

fra Aalborg Kommune. AKKC beskæf-

tiger (incl. Restaurant Papegøjehaven) 

120 medarbejdere og havde i 2009 en 

omsætning på 120 mio. kr.

�		Af Poul Krabbe

Ernst 

Trillings-

gaard
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IT-RåDGIVNING 
OG uDVIKLING
Medlemmer af Aalborg Håndværker-
forening, kan få hjælp af IBIZ-centret 
som kan kontaktes via www.ibiz-cen-
ter.dk eller 72 20 1000.
Det er en offentligt finansieret enhed 
på Teknologisk Institut, som er sat i ver-
den for at hjælpe små og mellemstore 
virksomheder med at blive bedre til it. 
På deres hjemmeside kan du bl.a. finde 
information, der vil inspirere dig til at 
bruge mere it i din dagligdag. De har 
lavet et såkaldt ”rådgivningskoncept”, 
hvor de har ensrettet nogle rådgiv-
ningstilbud. Små og mellemstore virk-
somheder kan altså med større tryghed 
kaste sig i armene på en it-rådgiver.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

TjEK DIN 
VIRKSOMHED GRATIS
Står udbyttet mål med indsatsen?
Du har sikkert allerede en god fornem-
melse 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 hand-
lingsplan for, hvordan du mest effektivt 
forbedrer virksomheden og bundlinien.
www.smv-status.dk

LIcITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmateria-
ler 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.  

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

En vifte af muligheder

KompetenceCenter for 
Transport og Logistik
Godstransport, persontrans-
port, Lager & Logistik.

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

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

KompetenceCenter for 
Elektronik og teknologi
Elektronikmontage, printfrem-
stilling og reparation, konsu-
lent- og uddannelses-
virksomhed HYTEK.

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

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

KompetenceCenter for 
Organisationsudvikling
Medarbejderudvikling, lederud-
vikling, rådgivning, konsulent-
bistand.
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ØLSMAGNING 
MED NIELS TIKjØB

Niels Tikjøb Olsen er ikke blot direk-

tør for Aalborg kommunes Ældre- og 

Handicapforvaltning, - han er også 

ivrig ølentusiast, og derudover en 

gudsbenådet historiefortæller. 

Det fik en god del af Aalborg Haand-

værkerforenings medlemmer glæde 

af, da de mødte op i Haandvær-

kerhuset den 17. februar og fik en 

oplevelse for smag og øren, som de 

sent vil glemme.

Ikke mindre end elleve forskellige 

ølmærker, ledsaget af lækre tapas, 

smagte de sig igennem, mens Niels 

Tikjøb førte dem vidt omkring i øllets 

verden med anekdoter og beretnin-

ger om personlige oplevelser. - Og 

det gjorde han med en fremtræden, 

som ville have gjort enhver standup-

komiker grøn af misundelse.

En god aften med højt humør, - og 

ikke udelukkende på grund af den 

indtagne humle ....!

Jørgen Pedersen

Aalborg Håndværkerforening arran-

gerer sammen med Håndværksrådet 

kursus i byggeret - AB 92.

 

Få en gennemgang af de vigtigste de-

le af byggeriets standardkontrakt AB 

92, fortalt og forklaret på en måde, så 

man kan forstå juraen. Lær at bruge 

AB 92 til din fordel.

 

De vigtigste problemer fra praksis 

gennemgås, bl.a. om kontraktindgå-

elsen, sikkerhedsstillelse, forsinkelse, 

afleveringsforretningen, mangler ved 

arbejdet, og ansvarsperioden for ar-

bejde og leverancer.

 

I løbet af kurset er der mulighed for at 

stille spørgsmål til oplægsholderen.

 

”Med kurset ønsker vi at give hånd-

værkerne i Aalborg og omegn et bedre 

og godt praktisk indblik i AB 92, der 

kan være med til at effektivisere den 

daglige kontakt med kunderne” siger 

formand i Aalborg Håndværkerfor-

ening Svend Aage Suhr. 

 

Der vil være brugerbetaling for at 

deltage i foreningens kursus, hvor 

medlemmer af Aalborg Håndværker-

forening får en særlig rabat. AB 92 

kurset er endvidere åbent for ikke 

medlemmer af foreningen. Invitation 

og program annonceres er på vores 

hjemmeside og udsendes. 

Kursus - tirsdag den 4. maj kl. 12.00-16.00: 

Lær at bruge AB 92 til din fordel

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

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 

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

Skydebanevej 25 – 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 37 00 – www.aav.dk

Vi har løb 32 gange i 2010 
- ring og hør nærmere...

Kom og få en god oplevelse...

NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

Som lokalbank har vi meget at tilbyde 
din virksomhed - ring og hør nærmere!

Erhvervslivets håndværkerfirma

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

TØMRER
SNEDKER • MURER

Aut. VVS INSTALLATØRBernhard 
Søren

A
S

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88

Email: egj@egj-revision.dk

Annonce 45 x 64 mm.indd   1 03/02/10   12:55:15
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VELKOMMEN 
TIL NyE MEDLEMMER:
Slagtermester Jens Carlsen, Støvring
Direktør Knud Kristensen, Aars
Skorstensfejermester Kaj Møller Han-
sen, Skørping
Bagermester Joan Pedersen, Als
Malermester Henrik Pedersen, Aalborg   
Restaurant Kniv & Gaffel, Aalborg  
Delikatessen, Aalborg  
Poul Lønbro, Brønderslev
Erling Hansen, Aalborg  
Michael Christoffersen, Aalborg  
Roald Christensen, Aalborg   
Per Elsvold, Nørresundby

I marts godkender regionsrådet navnene 

på medlemmerne af Vækstforum Nord-

jylland for den kommende periode, men 

allerede nu ligger det fast, at Aalborg 

Haandværkerforening/Håndværksrådet 

får en ny repræsentant. I Vækstforum 

Nordjyllands første periode har vi været 

repræsenteret af gårdejer Kathrine 

Jensen, som vi har haft et overordent-

ligt positivt samarbejde med. Hun har 

deltaget i møder hos os og har aktivt 

fremført de synspunkter, vi går ind for 

i forbindelse med udviklingen af det 

nordjyske erhvervsliv.

I den kommende periode bliver det mu-

rermester Knud Kristensen fra Hornum 

Murer- og Entreprenørforretning, der er 

vores repræsentant.

Knud Kristensen er 

indstillet af Hånd-

værksrådet, Dansk 

Byggeri, TEKNIQ 

og Danske Arki-

tektvirksomheder. 

Udover at drive sin 

forretning med ca. 

80 medarbejdere 

er Knud Kristensen 

formand for Dansk Byggeris områdebe-

styrelse, nyvalgt borgmester i Vest-

himmerlands Kommune og medlem af 

Aalborg Haandværkerforening. Frem til 

udgangen af 2009 var han medlem af 

Folketinget for Det Konservative Folke-

parti, men forlod posten, da han blev 

valgt som borgmester

Ny mand i Vækstforum
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Tømrer- og murerlauget
fejrer 125 års jubilæum
Den 27. april fejrer Aalborg Tømrer- og 

Murerlaug 125 års jubilæum. Ganske 

vist har lauget kun eksisteret siden 

2008, og ganske vist var tømrer-

mestrene og murermestrene i 86 år 

”separeret” i hver sin forening, men 

det er historisk korrekt, at det, der i 

dag benævnes som et laug, så dagens 

lys som Aalborg Tømrer- og Murerme-

sterforening på en stiftende general-

forsamling den 27. april 1885.

I dag har Aalborg Tømrer- og Murer-

laug 86 medlemmer og er primært 

en selskabelig forening. Halvdelen af 

medlemmerne er ”pensionister”, mens 

den anden halvdel er aktive og får 

tilgodeset deres fagpolitiske interes-

ser gennem personligt medlemskab 

af Dansk Byggeri. Den 1. januar 2009 

blev Aalborg Tømrer- og Murerlaug 

optaget som laugsmedlem af Aal-

borg Haandværkerforening, for som 

oldermand Ib Kjeldsen siger: - Vi føler i 

lauget, at vores faglighed styrkes som 

medlem af en forening, der er repræ-

senteret på de steder, hvor initiativer 

søsættes, og afgørelser af betydning 

for håndværkerfagene træffes.

Fælles interesser
Historien begyndte den 29. marts 

1885, da murer- og tømrermestre fra 

hele Jylland blev indkaldt til det møde 

i Horsens, hvor Centralforeningen for 

Murer- og Tømrermestre i Jylland blev 

stiftet. Aalborg sendte to delegerede, 

og straks efter hjemkomsten blev der 

truffet forberedelser til at etablere 

en lokalforening. Mestrene i de to 

store bygningshåndværk havde fælles 

interesser, og allerede i stiftelsesåret 

blev der udarbejdet en priskurant og 

en arbejdstidsfastsættelse, der gjaldt 

for begge fag.

Naturligvis var der også forskelle, og 

de blev fra begyndelsen synliggjort af, 

at foreningen havde to formænd og 

to sekretærer – et hold fra hvert fag. 

Denne dobbelthed eksisterede kun 

i få år. Aalborg Tømrer- og Murer-

mesterforening fremstod som stærk 

enhed, men interesseforskellene eksi-

sterede, og på generalforsamlingen i 

1913 blev der med tre repræsentanter 

fra hvert fag nedsat et udvalg til over-

vejelse af adskillelse.

Januar-generalforsamlingen i 1914 

vedtog med alle stemmer mod een at 

dele foreningen op i to selvstændige: 

Aalborg Tømrermesterforening og 

Aalborg Murermesterforening. Motiva-

tionen lå i, ”at hvert fag efterhånden 

har så meget at drøfte, at det andet 

fag kun kan sinke dem i arbejdet”. På 

det tidspunkt var der 32 murermestre/

entreprenører og 20 tømrermestre i 

Aalborg.

Opsplitningen foregik i god ro og or-

den. Formuen blev delt i forhold til de 

to ny foreningers medlemstal, og tøm-

rermesterforeningen overtog – gratis 

– foreningens gamle pengeskab, der i 

en årrække havde stået i Håndværker-

foreningen og siden på foreningens 

kontor. Legatkassen fra Aalborg Tøm-

rer- og Murermesterforening forblev 

fælles ejendom og blev endda styrket 

med et beløb på 3.000 kr..

Fra forening til laug
De seneste godt 40 år har de to for-

eninger haft fælles adresse i Hasseris-

gade 7, og generalforsamlingerne har 

været placeret således, at tømrer- og 

murermestrene efterfølgende kunne 

samles til ”torskegilde”. På legatsiden 

var det tømrermesterforeningens 

formand siden 1982, Ib Kjeldsen, der 

sammen med Aalborg Haandværker-

forenings formand, Poul Eriksen, midt 

i 1980’erne tog initiativet til den fælles 

legatfest for de mange fag.

I 1990 blev BYG, Byggeriets Arbejds-

givere, etableret, og BYG-Aalborg 

blev med Ib Kjeldsen som den første 

formand den lokale sammenslutning 

af de aktive tømrer- og murermestre. 

Ib Kjeldsen var formand for både 

BYG-Aalborg og Aalborg Tømrerme-

sterforening frem til 1992, da han på 

landsplan (frem til 2000) blev formand 

for BYG’s træsektion.

Med de fagpolitiske interesser samlet 

under én hat, BYG, var tiden også inde 

til igen at samle de to mesterforenin-

ger i én: Aalborg Tømrer- og Murer-

mesterforening. Det skete i 2000 – og 

endnu en gang med Ib Kjeldsen som 

formand.

 

BYG blev i 2003 sammen med Danske 

Entreprenører til erhvervs- og arbejds-

giverforeningen Dansk Byggeri. 

I 2008 blev det ny navn, Aalborg 

Tømrer- og Murerlaug besluttet, og Ib 

Kjeldsen blev den første med titel af 

oldermand, mens Jens Peter Nielsen 

blev viceoldermand. Således endte 

mesterforeningen fra 1885 med at 

blive et laug – skønt laugsvæsenet 

blev afskaffet i 1862.

125
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HjEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interes-
senter kan læse om foreningens aktivi-
teter 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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

KOMPETENcEuDVIKLING
Sæt fokus på kompetenceudvikling i 
din virksomhed.
Kontakt Anne Holm Sjøberg, Hånd-
værksrådet på telefon 33932000, hvis 
du vil vide mere eller guides videre. Vi 
har informationsmateriale på vort kon-
tor, Kattesundet 20, 9000 Aalborg.

EjERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge 
og gennemføre generationsskifte, 
ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksom-
hedsoverdragelse” til familie eller an-
dre, kan du få  nyttige informationer 
og hjælp ved at kontakte afdelings-
chef Anne Holm Sjøberg, Håndværks-
rådet, telefon 33932000 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.

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

Læs mere om GVU på:

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

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

AALBORG
GULVSERVICE APS
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Aalborg Haandværkerforenings årlige 

legatfest er en attraktion. Ikke blot 

for de mange legatmodtagere og 

deres familier, men også for et sta-

digt voksende antal legatgivere, der 

ønsker at være repræsenteret, når 

håndværkerforeningen under festlige 

former fejrer dygtighed og initiativ. I 

år er legatfesten i byrådssalen den 11. 

maj, og to nyindstiftede legater ud-

deles for første gang.

Erhvervsskolernes Forlag har hen-

vendt sig til Aalborg Haandværkerfor-

ening for at ”få lov til at deltage” med 

et legat på 10.000 kr. til en nyudlært 

håndværker, der har gjort sig særligt 

bemærket med faglig dygtighed og 

initiativ. Det er lagt op til håndværker-

foreningen i samarbejde med un-

dervisere på Tech College Aalborg at 

udpege modtageren.

Den anden nyhed er ”Drop-in” prisen, 

der er indstiftet af Aalborg Kommunes 

beskæftigelsesudvalg i samarbejde 

med Aalborg Haandværkerforening. 

Prisen er på 5.000 kr. og gives til ”en 

virksomhed, der udviser socialt ansvar 

og ansætter medarbejdere med sær-

lige behov”.

Pris med gode signaler
”Drop-in” prisen kan tildeles såvel 

private som offentlige virksomheder. 

Der er ingen krav til virksomhedens 

størrelse eller branchetilhørsforhold. 

Sidste frist for at indstille virksom-

heder til prisen er den 31. marts.. 

Indstillingen foregår ganske enkelt ved 

at udfylde et skema på Aalborg Kom-

munes hjemmeside.

To nye legater
Til legatfesten den 11. maj uddeles 
135.000 kr. fordelt på 22 modtagere

- Det er en pris, som sender gode sig-

naler. Ikke blot om social ansvarlighed, 

men også om fordelene ved et rum-

meligt arbejdsmarked. Virksomheder 

har fordele af at udvise rummelighed. 

Undersøgelser viser, at medarbej-

dere, der får chancen i en rummelig 

virksomhed, udviser ekstra loyalitet. 

Også set ud fra fremtidens behov for 

arbejdskraft er det udtryk for god 

ledelse at udvise rummelighed, siger 

formanden for håndværkerforeningen, 

Svend Aage Suhr.

Rådmand for Familie- og Beskæftigel-

sesforvaltningen i Aalborg Kommune, 

Mai-Britt Iversen, supplerer:

- En plads på arbejdsmarkedet bety-

der en plads i et vigtigt fællesskab. 

Vores værdighed og selvrespekt vok-

ser, når vi får job. Det betyder også 

nye venskaber og netværk, og vore 

børn og unge oplever, at deres foræl-

dre ved at gå på job også deltager i 

samfundets fællesskab.

Set ud fra fremtidens behov for arbejdskraft 

er det udtryk for god ledelse at udvise rum-

melighed, siger formanden for håndværker-

foreningen, Svend Aage Suhr.

åRETS LEGATREGN 
Den 11. maj i byrådssalen uddeles 22 legater på i alt 
135.000 kr.:
•  Aalborg Haandværkerforenings legater (8 legater á 5.000 kr.)

•  Laugs og mesterforeningers legater (8 legater á 5.000 kr.)

• ”Håndværkets Højdespringer” (AHF, 10.000 kr.)

•  ”Aalborgs iværksætterlegat for unge håndværkere” (Aalborg Kom-

mune, 10.000 kr.)

•  ”Årets æreshåndværker i Aalborg” (Aalborg Kommune, 10.000 kr.)

•  ”Tech College Aalborgs Underviserpris” (Tech College Aalborg, 

10.000 kr.)

•  “Erhvervsskolernes Forlag’s Uddannelsespris (Erhvervsskolernes 

Forlag, 10.000 kr.)

•  ”Drop-in” prisen (Aalborg Kommune, 5.000 kr.)
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BRuG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har mulighed 
for at benytte vore lokaler til visse ar-
rangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr på 
telefon 98 13 53 10, eller
email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

BESØG 
HåNDVÆRKERHuSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 10-13)
• maler

Alle er velkommen

NyT!
SAMARBEjDE MED ASE:
- se annoncen her i bladet.

Prepress  |  DTP  |  Web  |  Offsettryk  |  Bogbinderi
LYNGVEJ 5  ·  9000 A ALBORG  ·  TLF. 98 18 98 99  ·  FA X 98 18 09 39 

W W W.PRINFOA ALBORG.DK

 Når det drejer sig om

Grafisk Produktion 
 er vi klar til samarbejde

prinfo: Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

PALLE MØRCH ApS
98 12 86 66

� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@98128666.dk · www.pallemorch.dk

ISO 9001

cer t i f
iceret

Annonce 9x12,5 cm CMYK  18/02/05  12:46  Side 1

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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I enhver organisation/virksomhed/

forening opstår situationer, hvor 

konkurrenten erobrer omverdenens 

opmærksomhed. Ikke altid udelukken-

de i kraft af argumentationens styrke, 

men ofte i kraft at være det rette sted 

med de rette kontakter i lige netop 

det øjeblik. For en stund kan det flytte 

balancen, men der skal mange af den 

slags situationer til for at rykke det 

samlede billede og slå skår i trovær-

dighed og ”markedsplacering”. Det 

er den daglige indsats for interes-

senterne/medlemmerne, der skaber 

perspektivet – og berettigelsen.

Lige nu er der et par organisationer 

under Håndværksrådet, som vil dis-

kutere rådets politiske indflydelse og, 

om det i tilstrækkelig grad er i stand 

til at varetage organisationernes in-

teresser i det store samfundsspil. Set 

med lokale briller, er der ingen tvivl. 

Håndværksrådet er et helt uvurderligt 

talerør for 6000  lokale medlemmer i 

bl.a. håndværker- og industriforenin-

ger over hele landet.

Som hovedorganisation varetager 

Håndværksrådet interesserne for 

godt 20.000 små og mellemstore 

virksomheder og arbejder for at 

profilere selvstændighedskulturen og 

skabe de bedste livsbetingelser for 

den. Hvor andre hovedorganisationer 

på arbejdsgiversiden fokuserer på 

brancher, arbejder Håndværksrådet på 

tværs af hele den dynamiske sektor af 

SMV – en sektor præget af innovation 

og udviklingspotentiale og ofte med 

stærke enkeltpersoner som ejere/

leder. Samtidig er de små og mellem-

store virksomheder en drivkraft i de 

erhvervsfaglige uddannelser. Det er 

dem, der indgår uddannelsesaftaler i 

Glem ikke Håndværksrådets
6.000 ”lokale” medlemmer

et omfang, som langt overskrider den 

statistiske fordeling af arbejdspladser 

mellem små, mellemstore og store 

virksomheder.

Ude i regionerne er det de lokale 

håndværks- og industriforeninger, der 

er Håndværksrådets forlængede arm. 

Det hører vi ikke så meget om i debat-

ten, men de ca. 60 foreninger i de fem 

regioner har tæt på 6.000 medlem-

mer. Hver enkelt forening er medlem 

af Håndværksrådet, og af de 6.000 er 

mange ikke blot medlem af den lokale 

forening, men også af en organisati-

on, der har valgt Håndværksrådet som 

hovedorganisation.

I samspillet mellem Håndværksrå-

dets centrale funktion og den lokale 

indsats er skabt et velfungerende 

netværk, som både tilgodeser over-

ordnede, erhvervspolitiske aspekter 

og den lokale varetagelse af de små 

og mellemstore virksomheders inte-

resser. Det sker bl.a. gennem repræ-

sentation i erhvervsråd, vækstfora og 

kommunale kontaktudvalg.

Et godt eksempel på samspillet – og 

synergieffekten – er Håndværksrådets 

oplæg ”Giv de mindre virksomheder 

en chance – 13 bud på en SMV venlig 

kommunal udbuds- og indkøbspolitik”. 

Med det oplæg i hånden har en række 

industri- og håndværksforeninger 

på det lokale plan opnået etablering 

af ”spilleregler”, som tilgodeser de 

medlemmer, der hver for sig mente 

sig for små (eller for it-uvidende) til at 

deltage i kampen om de kommunale 

ordrer.

Listen over samarbejdsfladerne mel-

lem Håndværksrådet og de lokale for-

eninger er lang. Vi nævner blot nogle 

få eksempler:

•  Information om aktuel lovgivning og 

om tendenser

•  Lovgivning vedrørende uddannelser

•  Bistand ved møder/forhandlinger 

med lokale myndigheder

•  Koordinering af aktiviteter på lands-

plan

•  Sparring om medlemsaktiviteter og 

deltagelse i lokale arrangementer

Håndværksrådet kan også hjælpe med 

foreningernes hjemmesider og elek-

tronisk udsendelse af nyhedsbreve 

med artikler og mødeindkaldelser.

Håndværksrådets indstilling til de-

centralt samarbejde og anvendelse 

af betydelige ressourcer til gavn for 

det kan ikke vurderes højt nok. Den 

del af billedet bliver ofte i det dag-

lige overskygget af rådets overord-

nede erhvervspolitiske indsats, men 

bekræfter i praksis og med brug af 

knofedt rådets absolutte berettigelse: 

En hovedorganisation, der ikke blot 

på landsplan profilerer de små og 

mellemstore virksomheder, men som 

kæmper for deres livs- og vækstbetin-

gelser helt ud i den lokale dagligdag.

Svend Aage Suhr, 

formand 

Aalborg Haandværkerforening

Hartmann H. Jensen, 

formand 

Holstebro Industri- 

og Håndværkerforening

Kaj Madsen, 

formand 

Esbjerg Haandværker- 

og Industriforening
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Livsvarig livrente er udbetaling 
så længe, du lever  – og lidt til
Mange lever længere end de tror. Derfor kan De Nye Livrenter fra Pension For 

Selvstændige udbygges med livsvarig udbetaling til en efterlevende ægtefælle.

Nye regler giver nye muligheder. Kontakt derfor Pension For Selvstændige for 

at tjekke, hvilke muligheder du har. Et besøg fra os koster nemlig ingenting.

Tlf. 33 93 86 00      pfs@pfs.dk     www.pfs.dk

Om Pension For Selvstændige

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

Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisatio-
ner for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq.
Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger 
kan holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræd-
dersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.

- vidste du det?


