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(Foto: Skovdal.dk/
Kasper Kanuk)
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Kursusafdelingen

Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr....... 98 12 00 02
Næstformand Peter Kinly,
tømrermester.............................. 21 42 26 47
Kasserer Allan Østergaard,
skorstensfejermester............. 40 40 21 44
Jens Blauenfeldt, bogtrykker... 40 16 78 55
Gert Spender-Andersen,
direktør �������������������������������� 40 51 38 00
Søren V. Nielsen,
udviklingschef������������������������98 38 39 12
Anders Jørgensen, 
automekanikermester ����������� 98 25 90 11
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang ������������� 40 84 96 65
Sekretariatets
tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter
nærmere aftale med foreningens kontor.
Sekretariatets åbningstider:
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KLAR TIL UDFORDRINGERNE I 2014?
- FÅ NY INSPIRATION OG VIDEN. TAG PÅ KURSUS PÅ AALBORG HANDELSSKOLE
Vil du lære mere om økonomi? Skal dine talegaver støves
af? Trænger du til at blive udviklet som leder? Eller mangler
du viden om noget helt fjerde? Hos Kursusafdelingen arbejder vi for én ting: at holde dine kvalifikationer i top. Ring og
hør mere om, hvordan du kommer i gang.

Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder m.v. i
stor-Aalborg.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI
SALG OG MARKEDSFØRING
SÆT FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING
LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 9936 4721 - jlb@ah.dk

SPROG
BLIV BEDRE TIL ENGELSK ELLER TYSK
ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER

Medlemsblad:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe
Annoncekonsulenter for 2012:
Svend Aage Suhr................ tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt.................. tlf. 40 16 78 55

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

KOMMUNIKATION OG PRÆSENTATION
BLIV BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE

Kursussekretær
TINA NØRGAARD
Tlf. 9936 4691 - tinn@ah.dk

HOLD DIG OPDATERET...
FIND DE NYESTE KURSUSKATALOGER PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.AHKURSER.DK. HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES
NYHEDSBREV, SÅ DU FREMOVER MODTAGER SPÆNDENDE
KURSUSNYHEDER DIREKTE VIA E-MAIL.

ÅBENT LÆRINGSCENTER
UNDERVISNING I EGET TEMPO
INTENSIVE KURSER
SMÅ HOLD - STORT UDBYTTE
AKADEMI- OG MERKONOMFAG
TAG ET AKADEMI-/MERKONOMFAG PÅ 6 UGER

Læs om kurserne på

www.ahkurser.dk
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”Faglært i Fremtiden”
”De fleste af de nye elever har på forhånd en idé om, hvad de vil være. Men
den idé ændres erfaringsmæssigt for
en stor del af dem, når de har snuset
til arbejdet i værkstederne. For de kender måske en lille smule til et fag, men
der er en masse af andre muligheder,
som de ikke vidste noget om på forhånd, og som måske interesserer dem
meget mere. (Aalborg Stiftstidende 31.
august 1980, interview med lederen af
Aalborg tekniske skoles ny efg-uddannelse inden for servicefagene, Svend
Aage Suhr).
Det gulnede avisudklip ligger i min
scrapbog og minder mig om dengang for snart 34 år siden, da jeg var
med til at udvikle og indføre efg uddannelsen i den tekniske skoleverden. Hvis jeg nu havde lyst til at være
gammelklog, kunne jeg udbryde et
”Hvad sagde jeg?” . Alle er enige om,
at de skiftende principper inden for
erhvervsuddannelsesområdet ikke
udelukkende har været fremskridt.
Optagelsen af elever har – især set
i relation til det almene gymnasium
– har været i frit fald siden artiklen
i 1980. Det samme har mængden af
elever, der har færdiggjort deres uddannelse. Forklaringerne kan være
mange. Tiderne er skiftet, samfundet er ændret, lyder en af dem. Jo,
men intet har ændret sig så meget,
at behovet for faglært arbejdskraft er
forsvundet. Tværtimod. Inden for de
næste ti år kan det være en omskolet
akademiker, der kommer for at udskifte en pakning på din utætte vandhane.
Jeg fandt det gamle avisudklip frem,
da jeg nærlæste regeringens udspil
til en erhvervsskolereform:” Faglært

i fremtiden”. Den skal efter planen
træde i kraft sommeren 2015, men
hvis skolerne skal nå at implementere reformen, skal den være vedtaget i folketinget inden sommerferien
i år. Nogle – blandt andre Danske Erhvervsskolers direktør, Lars Kunov frygter yderligere forsinkelse, hvis et
SF uden for regeringen føler sig løst
fra indgåede kompromiser og ønsker
at sætte et nyt fingeraftryk f.eks. med
skærpede krav til uddannelsesgarantien. I skrivende stund ved vi ikke, hvad
der sker, men i den ny regering er det
fortsat finansministeriet, der styrer
forhandlingerne, og Bjarne Corydon
har jo allerede demonstreret sin evne
til at stå fast, når det blæser.
Reformens vision er, at der i 2020 skal
være mindst 25 % af en årgang fra folkeskolens 9. og 10. klasse, som vælger
en erhvervsuddannelse. I dag er tallet 18 %. Samtidig skal frafaldet, der
i 2012 var 48 %, være bragt ned på
33 % i 2020. Umiddelbart virker det
ikke særligt ambitiøst, men målt i forhold til størrelsen på den skude, der
skal vendes, og de holdninger, der
skal ændres, kan det blive svært nok
endda.
Reformforslaget organiserer erhvervsuddannelsernes grundforløb i fire
hovedområder: ”Social, Sundhed og
Pædagogik”, ”Handel og servicefag”,
”Landbrug og fødevarer” og ”Teknologi, Byggeri og Transport”. Eleverne
direkte fra folkeskolen skal i fremtiden altså kun vælge mellem fire hylder
i stedet for de nuværende 12 fællesindgange. Det konkrete uddannelsesvalg træffes efter grundforløbets første del, som er på 30 uger – i stedet
for som nu et valg efter blot 14 dage.

Anden del på 10 uger rummer uddannelse til de specifikke fag som forberedelse til hovedforløbet. Uanset hvilket af de fire hovedområder, eleven
begynder på, er der efterfølgende frit
valg mellem alle 108 erhvervsuddannelser – samme tal som nu.
Med det gamle avisudklip i øjenhøjde
er jeg tæt på at fryde mig over den
del af ”Faglært til Fremtiden”. Det
minder om den efg uddannelse, som
med start for en menneskealder siden viste sin eksistensberettigelse
ved at tiltrække unge, der tænkte i en
håndværkerfremtid uden helt at vide
hvilket håndværk. Siden har reform
på reform ”dumpet” unge, som med
for ringe indsigt har indledt en uddannelse, der ikke levede op til deres
drømme – eller oversteg deres kvalifikationer.
De første 30 uger i reformens grundforløb skal give eleven kendskab til
forskellige uddannelsesområder, udvikle brede erhvervsfaglige kompetencer og dygtiggøre inden for almene
fag. Først derefter skal der træffes et
valg, som tegner fremtiden. Samme
tanker lå i efg uddannelsen.
For at komme ind på erhvervsuddannelsen uden yderligere forberedelse
end folkeskolen, skal eleven ved den
afsluttende prøve fra 9. eller 10. klasse have mindst 02 i dansk og mate- fortsættes side 5...
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REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Torben Hansen
Østerbro 103, 9000 Aalborg
Frisørmester Hanne Danielsen
Østergade 31, 9400 Nørresundby
Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe
Jes Porsmose,
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus
Konsulent Per Bang,
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Advokat Jens Rye-Andersen,
Hæsumvej 108, 9530 Støvring
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
Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

2014

Henning Raunholt
Klosterjordet 5, 9000 Aalborg
Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg
Evald Sørensen
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

AALBORG 18. juni
kl. 19 i Skovdalen

Billet: 395,-
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Arr.: Open Air

Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17)
24 timers billetservice: akkc.dk

matik. Derudover er der en anden og
interessant indgangsvinkel: Unge, som
har indgået en praktikpladsaftale,
kan starte direkte på grundforløbets
anden del på 10 uger. Det tilgodeser
dem, der allerede ved, hvad de vil – de
målrettede.
En nyskabelse er ”EUD10”; en erhvervsrettet linie i 10. klasserne for de
9. klasses elever, der ikke opfylder adgangskravene.
Vi har hørt det så tit: ”Der er ingen
prestige i at blive murer, når alle klassekammeraterne går i gymnasiet”. Det
bliver sagt af dem, der ikke aner, at de
med svendebrevet i hånden kan være
bygningskonstruktør på samme tid,
som den tidligere klassekammerat via
tre år i gymnasiet er færdig med sin
læreruddannelse.

Optimisme
og stolthed
Thomas Kastrup-Larsen deltog i sit første borgmestermøde
i Håndværkerhuset og begrundede, hvorfor Aalborg er en
kommune, hvor det er nemt at udleve sine drømme
me år Henning G. Jensen blev borgmester.
Thomas Kastrup-Larsen har de seneste to år overrakt kommunens legater
til ”Årets Æreshåndværker” og ”Årets
iværksætter” og mindes håndværkerforeningens årlige legatfest med
glæde:

Regeringens reformforslag muliggør,
at alle erhvervsuddannelser med en
varighed på mindst tre år giver adgang til erhvervsakademiuddannelser – ligesom en studentereksamen.
Samtidig skal der etableres flere eux
uddannelser inden for alle fire hovedområder – uddannelsesforløb, der
sideløbende med en erhvervsuddannelse fører frem til en gymnasial eksamen. Endnu et eksempel på, at en
erhvervsuddannelse også kan være en
udfordring og et bevidst valg for unge,
som ellers uden problemer ville kunne
kvalificere sig til tre år i gymnasiet.
Der er mange gode tanker i ”Faglært
for Fremtiden”. Kom nu i gang med
den politiske behandling. Det haster.
Både for de unges og for samfundets
skyld.

Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforeningen

-Legatuddelingen er utrolig højtidelig;
præget af stolthed og som en værdisættelse af godt håndværk. Nu er
Aalborg også vært for DM i Skills, som
sætter yderligere fokus på håndværkeruddannelserne. Det er der brug for.
Uden dygtige håndværkere får vi ikke
nogen god fremtid, sagde Thomas Kastrup-Larsen, som også konstaterede,
at det i Aalborg er 28 % af en ungdomsårgang, der vælger en erhvervsuddannelse, mens det i København er
8 %.
Optimisme og stolthed. To ord, som
overordnet dækker Thomas KastrupLarsens første deltagelse i Aalborg
Haandværkerforenings borgmestermøde 21. januar – tre uger efter at
han afløste Henning G. Jensen i Aalborgs borgmesterstol. Det blev et
møde, der afspejlede, at kommunens
ny førstemand allerede som 40-årig
er en garvet politiker, som har været
medlem af byrådet siden 1988 – sam-

Ingen præmiering af praktik
At den ny borgmester ikke anser ethvert initiativ for gangbart i forbindelse med tiltrækning af unge til
erhvervsuddannelserne, blev tydeliggjort i en efterfølgende dialog med
håndværkerforeningens formand,
Svend Aage Suhr. Håndværkerforeningen har foreslået, at en del af den i
erhvervslivet så kritiserede dækningsafgift – der indbringer kommune om-
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� 	27. februar kl.16.30
Bestyrelsesmøde

kring 90 mio. kr. årligt – anvendes
til præmiering af virksomheder, som
etablerer praktikpladser, efter at den
statslige præmiering er ophørt.
-Jeg kan godt forstå, at mange synes,
det er træls, at der er mangel på praktikpladser. Men hvis Aalborg Kommune
skal træde til, hver gang staten trækker et tilskud tilbage, vil det ikke vare
længe, inden vi ikke har noget at investere for. Forslaget om kommunal præmiering vil – hvis det i det hele taget
er lovligt -ikke få opbakning i byrådet.
Til gengæld vil vi arbejde på en model
for social klausul, så der er sikret lærlingedeltagelse i kommunalt udbudte
opgaver. Hvis de unge ikke får en uddannelse, er det synd for dem og skidt
for samfundsøkonomien. Det er også i
virksomhedernes interesse, at de unge
får en uddannelse med meningsfyldte

praktikpladser, og det spil er ikke en
konfrontation men et fælles projekt,
sagde Thomas Kastrup-Larsen.
Økonomi og tiltrækning
Borgmesteren kalder Aalborg for ”En
kommune, hvor det er nemt at udleve
sine drømme” og ”En uddannelsesby,
hvor de unge kan få et godt liv og et
godt arbejde i fremtiden”. Tiltrækningskraften bevidnes af en befolkningstilvækst på 2.413 i tredje kvartal
2012-13 og i samme periode næsten
600 flere arbejdspladser
Aalborg Kommune har blandt landets
kommuner den 8. laveste gæld: 5.000
kr. i gennemsnit pr. indbygger mod
10.000 kr. i landsgennemsnit. Den 10.
højeste driftsbalance med et overskud
pr. indbygger på 3.000. Tilsvarende er
tallet i Aarhus 3.000 kr. og i Odense
2.000 kr..

� 	14. marts kl. 16.50
Medlemsarrangement, Aalborg
Teater
� 	26. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 	26. marts kl. 18.00
Repræsentantskabsmøde
� 	24. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 	24. april kl. 18.00
Generalforsamling
� 	6. maj kl. 19.00
Legatuddeling
� 	22. maj kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 	26. juni kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

Til minde om sit første besøg i Håndværkerhuset som borgmester modtog Thomas KastrupLarsen af formand Svend Aage Suhr en smuk ”kvindekniv”, fremstillet i husets smedeværksted
af Knud V. Jensen
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-Aalborg har en sund økonomi. Vi har
penge til at fortsætte investeringslinien, og pilene peger entydigt i samme
positive retning. Det, vi har skabt, er
ikke kommet af sig selv, men fordi vi
har forstået at stå sammen.
Luftkrigen i Jylland
Thomas Kastrup-Larsen nåede emnemæssigt vidt omkring. Nogle citater:
”Befolkningstilvæksten er en udfordring af infrastrukturen. Den tredje
Limfjords forbindelse skriger på en
løsning. Produktivitetskommisionens
forslag om ”bropenge” ved tunellen
løser ikke noget. Allerede i dag planlægger nordjyderne, hvilket tidspunkt
de vil passere fjorden på. Vi har behov
for at vide, hvornår vi får den ekstra
passage. Staten må melde ud, for i
takt med, at problemerne vokser, skal
der snart gøres noget”.
”Der er luftkrig i Jylland. Billund Lufthavn slås for at fastholde sin position
som provinsens største foran Aalborg
Lufthavn, som både i procenter og antal hoveder voksede mere end Billund
i fjor. Aalborg har væksten; der kommer flere destinationer og flere flyselskaber til. Når vi også får den direkte
togforbindelse til lufthavnen, kommer
der også flere kunder. På sigt er der
kun plads til to internationale lufthavne i Jylland. Aalborg er den ene, og

hvorfor skulle vi ikke kunne blive større end Billund?”.
”Aalborg havn udvikler sig som ”Den
intelligente havn”. Mange virksomheder flytter derud, og nu har havnen
fået endnu et ugentligt anløb på containerruten Rotterdam-Aalborg. Der
er basis for fortsat vækst, og havnen
er allerede i dag en dynamo for hele
Nordjylland. Men hvis ikke Tranholmvej
bliver udvidet, går erhvervsudviklingen
i stå. Aalborg Kommune har afsat 38
mio. kr. til projektet, men vi mangler
fortsat at høre fra staten”.
”Privatbilen kan ikke løse transportbehovet for alle de mennesker, der kommer til Aalborg. Hvis vi tror det, får vi

ikke andet end bilkøer. Der skal mere
kollektiv trafik til. Inden sommerferien
sender vi planen for en kommende
letbane til behandling i folketinget. Vi
tænker os en strækning fra Norden i
vestbyen, over bymidten og ud til det
kommende universitetshospital, som
alene vil generere 13.000 rejsende
hver dag. Og så skal vi ikke glemme,
at cyklen har mange fordele”.
”Der er en stor omstilling i gang i byggeriet med øgede energikrav. Det er
en udfordring, og det er nødvendigt
at være med på den for at være en del
af byggesektorens fremtid. I Aalborg
Kommune lever vi op til 20/15 kravene.
Hvordan vil konkurrencen være, hvis
vi allerede nu begynder at følge de
krav, som først kommer til at gælde
fra 2020? Det er blot en meromkostning på 3 %. Jeg mener, at byrådet
skal tage hul på den debat så snart
som muligt”.
Viden og arbejdspladser
”Mere viden og forskning er en fremtidssikring af arbejdspladser. Et markant eksempel på, hvordan viden i
produktionen skaber arbejdspladser,
er Siemens Wind Power, som efterhånden beskæftiger 1.500 mennesker i Aalborg Øst. Vi har i Aalborg
Danmarks største ingeniøruniversitet, og vi har en afdeling af IT Uni- fortsættes side 7...
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Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A

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

Restaurant

ORKIDEEN

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

Henning Sørensens eftf. ApS

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

Tlf. 98 15 89 68

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

Aalborg
FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER

� 	31. marts Salgskursus med
personale der vil noget..
Sanne B kommer og giver os et
spark bagi! En aften i ikke må gå
glip af!!!
Sted: Orkideen den 31/3 kl. 18.30
� 	8. april Generalforsamling
på Orkideen kl. 18.30.
� 	7. oktober Kursus med Mark
og Kira fra Creademic på Orkideen kl. 18.30.

UCN TEKNOLOGI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år
• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år
• Produktionsteknolog - 2 år
• Laborant - 2½ år
• PBA i Produktudvikling og teknisk integration - 1½ år
• Datamatiker - 2½ år
• IT teknolog - 2 år
• PBA i Softwareudvikling - 1½ år
• PBA i Webudvikling -1½ år
• Designteknolog (grafisk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i E-konceptudvikling - 1½ år

Kontakt lauget på tlf. 30 69 63 80

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

NYE MEDLEMMER
Mennedesign
Casper Menne, Aabybro
BOP Consult
Bent Ove Pedersen, AalborgVestbjerg
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www.ucn.dk

versitetet. Det er områder med en
hard core viden, erhvervslivet kan
bruge til noget. Jeg tænker på Aalborg som ”Smart City”, en kommune
der udvikler sig i takt med ny viden
og forskning og kan blive til et inspirerende eksperimentarium for nytænkning”.
”Hvis vore virksomheder vil, er der
store muligheder for opgaver i Norge. Aalborg har skabt tæt kontakt til
Stavanger og fået et indtryk af, hvad
vi kan byde ind med. Den norske økonomi er overophedet; et nyt hus koster 42.000 kr. pr. kvadratmeter, og
selv lærere og sygeplejersker vil hellere tjene en million om året på en
boreplatform end bruge deres uddannelse i land”.
”Aalborg Kommune er ved at forberede den ny erhvervsplan, og vi overvejer, hvordan hele Nordjylland kan
indgå i den. Der er områder, hvor det
er oplagt at samarbejde med de øvrige kommuner. F.eks. på det maritime
og det grønne område. Aalborg er
den by, hvor flest iværksættere overlever, men hvordan kan vi få endnu
flere i gang? Vækst og udvikling bliver skabt af holdarbejde. Hverken
Aalborg Kommune eller erhvervslivet kan alene skabe væksten. Vi skal
lægge vore visioner i den fælles pulje.
Hvis vi ikke arbejder sammen, når vi
det ikke. Her kommer ikke noget af
sig selv”.
Statslige institutioner
Efter borgmesterens fyldige redegørelse for ”rigets tilstand” var der spørgetid.

Thomas Kastrup-Larsen: -Det kan vi
godt tænke os, men vi skal tænke os
godt om. Det er op ad bakke, for de
familier, der allerede er etableret i København, vil til enhver tid finde argumenter mod en udflytning. Men vi skal
i Aalborg være med, når der sker noget
nyt, eller når statsinstitutioner omlægges. Reformen af statsforvaltningen
medførte, at statsamtet blev nedlagt,
men i stedet er Ankestyrelsen flyttet
ind på Aalborghus Slot med 60 medarbejdere. De fleste af dem er jurister,
og dem uddanner vi på Aalborg Universitet – som jo i øvrigt er statsfinansieret og har mange arbejdspladser.
Og så skal vi holde fast i det, vi har.
Hovedværkstedet på flyvestationen er
i spil, og det er med til at opretholde
flyvestationen i Aalborg. Og eftersom
den betaler halvdelen af landingsbanerne, er den med til at gøre Aalborg
Lufthavn konkurrencedygtig.

Kommune øger antallet af studiejob fra
100 til 200 i 2014, og jeg håber meget,
at erhvervslivet vil følge op.
De mange ny boliger
Henrik Staun, Lund & Staun: -Hvor
mange studerende bliver i Aalborg –
og hvor har kommunen tænkt sig, at
den fremtidige boligudvikling skal finde sted? Der tales allerede nu om behov for 7.000 ny ejerboliger.

Tømrermester Erik Toppenberg: -Vi vil
gerne have videntunge virksomheder,
men samtidig ser vi et voksende problem med arbejdsløse akademikere fra
Aalborg Universitet. Aalborg Kommune har været med til at skabe boliger
til de mange studerende. Men hvordan bliver der plads til dem, når de
kommer ud?

Thomas Kastrup-Larsen: -For fire år
siden sagde vi, at 40 % at de nyuddannede blev boende. I dag er tallet
50 %. Med hensyn til fremtidige byggeområder ser jeg ingen problemer.
Østre Havn, etertnitgrunden og KMD
området er allerede i spil, og jeg vil
ikke sætte mig imod, at perspektivområdet Stigsborg bliver til en ny bydel
med 5.000 boliger kombineret med
erhverv. Der er også potentiale i Tornhøjgaard, Klarup, Storvorde og andre
steder i den østlige del. Inden for en
kort årrække vil der blive investeret 15
milliarder kr. i Aalborg Øst. Universitetshospitaler og renovering af mange
boliger vil ændre området. Vi har syv
lidt større byer i kommunen, hvor der
er plads til boligudvikling, og jeg er
meget lydhør, hvis der er nogen, som
gerne vil investere.

Thomas Kastrup-Larsen: -Vi skal få
nogle flere til at drømme om at blive i
Aalborg efter afsluttet studie. Vi skal
være bedre til at fortælle om de mange
muligheder, og vi skal gennem etablering af flere studiejob sende et signal
om, at vi gerne vil have dem. Aalborg

Så sluttede det første borgmestermøde med Thomas Kastrup-Larsen, men
eftersom han blev i Håndværkerhuset
til det efterfølgende traktement og
hyggelige samvær, var der også andre,
som fik svar på spørgsmål og indblik i
visioner.

Kaj Hupfeldt, Aalborg Tømrer- og Murerlaug: -Kan vi i Aalborg ikke tiltrække nogle flere statslige institutioner?
Det er der penge i.

Fremtidsvision. Letbanen fra Mølholm,
gennem bymidten til universitetet
og det ny universitetshospital
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� Af Poul Krabbe

Smeden og
Musikkens Hus
Ole Bogner og hans chef,
Ib Houtved Jensen, har været
på studiebesøg i BMW Welt
i München. Også det
fantastiske projekt er – som
Musikkens Hus i Aalborg
- tegnet af Coop Himmelb(l)au
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Smed Ole Bogner har som projektleder fra B&E
STÅL i tre år løst opgaver i forbindelse med
opførelsen af Musikkens Hus i Aalborg.
En udfordring til håndværket og fleksibiliteten
”Det har været håndværksmæssigt
udfordrende at være med til at realisere ideer, der aldrig har været prøvet
før og at være på en byggeplads, hvor
så mange forskellige håndværksfag er
i gang på samme tid. Det kræver en
god styring og en høj grad af fleksibilitet”.
Vurderingen kommer fra smeden Ole
Bogner, der som projektleder for B&E
STÅL de seneste tre år har beskæftiget sig med opførelsen af Musikkens
Hus i Aalborg. Det seneste halvandet
år har han været fuldtids på byggepladsen, og allerede i november 2011,
da B&E STÅL som underleverandør for
MT Højgaard var med i forarbejdet til
støbningen af bærende søjler, stiftede
Ole Bogner bekendtskab med det ambitiøse projekt. I det videre forløb har
stålvirksomheden i Svenstrup været
underleverandør til TL BYG på klejnsmedearbejdet.

En km gelænder
Når Musikkens Hus indvies den 29.
marts, vil gæsterne bl.a. opleve en
km gelændere og håndlister i børstet
rustfri stål, 800 m2 paneler af galvaniseret stålplade på væggene omkring
hovedtrappen og de 8-tals formede
konstruktioner, som i længder fra 2 til
5 meter skjuler udsugningen i koncertsalens loft. Hvad gæsterne nok ikke
lige lægger mærke til, er de 500 konsoller, som bærer de buede balkoner
og de stålrammer, som er monteret
indvendigt i betonelementernes amøbeformede udsparringer. Det hele er
fra B&E, og både for Ole Bogner og
smedene hjemme i produktionen på
Marathonvej har den ene udfordring
afløst den anden.
-Noget er blevet lavet helt færdigt
hjemme i produktionen, men over
halvdelen af vort arbejde har været
på byggepladsen. Da vi var flest, var

vi 25 mand fra B&E på byggepladsen.
Andre gange har vi været nødt til at
sende folk hjem, fordi de ikke kunne
komme til i trængslen af opgaver, som
blev udført på samme tid, fortæller
Ole Bogner.
Man kan få et indtryk af opgavens
størrelse og kompleksitet, når projektlederen fortæller om panelarbejdet
ved hovedtrappen. De 800 m2 2 mm
galvaniseret stålplade er monteret
på underlagsstål – efter at smedene
først i kælderetagen havde demon-
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streret, at de var i stand til at løse opgaven perfekt. Alene til denne delopgave er anvendt 10.500 timer.
Studietur til München
Det var det østrigske arkitektfirma
Coop Himmelb(l)au, som i 2003 vandt
konkurrencen om udformningen af
Musikkens Hus i Aalborg. Det er et firma, som på verdensplan er kendt for
at gå ny veje – ikke blot i bygningens
ydre gestalt, men også i den indvendige udformning.
-Meget af det, som sætter præg på
Musikkens Hus, er ikke prøvet i Danmark før, så jeg tror, de fleste af de
implicerede håndværksfirmaer på et
tidspunkt har været i tæt dialog med
projektets udførende arkitekt, amerikaneren Pete Rose, for at høre noget
mere om tankerne bag detaljerne. Han
har været god at samarbejde med, siger Ole Bogner.
Nogle af de ideer og detaljer, der præger musikhuset i Aalborg, har Coop
Himmelb(l)au tidligere ladet indgå i to

markante byggerier i München: BMW
Welt, der med sine 72.000 m2 er fire gange så stor som musikhuset og
åbnet i 2007 og tilbygningen til Akademie der Bildenden Künste, åbnet i
2005. Begge byggerier har haft studiebesøg af Ole Bogner og ejeren af
B&E STÅL, Ib Houtved Jensen.

Den arktiske Ring i København Zoo,
og det er lidt af udfordring, hvis der
er noget, som ikke helt passer, når vi
kommer med konstruktionerne hjemmefra. I forbindelse med Musikkens
Hus har den korte afstand i sig selv
været en forudsætning for fleksibiliteten.

Et godt visitkort
-Det er et godt visitkort, vi har fået
gennem samarbejdet med TL BYG om
opgaverne i Musikkens Hus, men det
har også været lidt af en kabale. Det
kræver et firma af en vis størrelse at
være så fleksibel, at vi på den ene side
har smede nok at sætte ind, når opgaven kræver det, og på den anden side
har så mange opgaver hjemme i produktionen, at vi ikke har haft behov
for at fyre nogen i de perioder, hvor
der ikke har været så travlt i musikhuset, siger Ib Houtved Jensen.

Ib Houtved Jensen modtog i 2009 –
efter indstilling fra Aalborg Haandværkerforening – Aalborg Bys Iværksætterlegat. Året efter blev han eneejer
af B&E STÅL A/S, og selv i krisetiderne
har der med firmaets brede kompetencer været nok af opgaver; både
selvstændige entrepriser og underleverandøropgaver. I øjeblikket er der 65
ansatte.

Når opgaven er så kompleks, er det
godt, at den ligger så tæt på vores
”hjemmebane” i Svenstrup. B&E STÅL
har udført stålkonstruktionerne til

Ny
service

fra Aalborg
Håndværkerforening
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Som en af de ganske få smedevirksomheder kan B&E STÅL levere CE
mærkede bygningskomponenter og
stålkonstruktioner efter at være blevet certificeret efter standarden DS/
EN 1090-1 i udførelsesklasserne 1-4.
Certificeringen er resultatet af et omfattende forarbejde og et ønske om

Hos os kan du spare tid og penge ved
at få udstedt et ATA carnet, når du
rejser med udstyr eller skal på messer
udenfor EU.
Et ATA Carnet har den fordel, at det
er gældende i et år, og i den periode
kan man rejse med ATA Carnetet og
de varer Carnetet er udstedt med,
ubegrænset, ligesom carnetet i gyldighedsperioden kan bruges til rejser til
næsten alle lande uden for EU – der
er i skrivende stund 70 lande med i
ordningen, så det kan bruges over det
meste af verden.
Et ATA Carnet er et godt og billigt alternativ som erstatning for at fortolde
varerne. Og hvis I er medlem af en organisation, der er medlem af Håndværksrådet som f.eks. Aalborg Håndværkerforening, ydes der 50 % rabat
på ATA Carnet prisen, når ATA carnetet

at være på forkant: Fra 1. juli i år er
det lovkrav, at alt stålarbejde – også
fra underleverandører - til byggerier,
hvor der anvendes stålkonstruktioner,

udstedes af Håndværksrådet/Aalborg
Håndværkerforening.
For et Carnet med en vareværdi på op
til kr. 49.999 vil den ordinære pris være kr. 2380,- men hvis du er medlem
kommer prisen ned på kr. 1190,Benyttelse af et ATA Carnet giver flg. fordele:
• Medlemmer af Håndværksrådet eller
en organisation, der er medlem af
Håndværks-rådet får 50 % rabat på
ATA Carnetprisen – se nedenstående
• Der skal ikke betales told/afgifter
eller stilles sikkerhed/depositum for
indførte varer/fagligt udstyr. Og der
skal ikke udfyldes nogen form for
toldblanketter.
• Det er ikke nødvendigt at benytte
udenlandske speditører til at ordne
de omstændeli-ge toldformaliteter.
• ATA Carnetet betyder hurtig og gnid-

skal være godkendt efter DS/EN 10901 normen

ningsløs toldekspedition for varer og
fagligt ud-styr, som passerer over
grænserne.

B&E STÅL har fremstillet og monteret
konsoller for brystningerne på musikhusets
kurvede balkon og vinkeljern i kanterne af
de store ”amøber” på koncertsalens vægge
(Illustration: Coop Himmelb(l)au)

Carnetværdi over 750.000
kr. 6.360 kr.  (HVR medlem: 3.180 kr.)
Udfyldelse/rettelse af Carnet:  450 kr.

Prisen på et ATA Carnet afgøres af varelistens værdi og er inddelt i følgende
intervaller:
Carnetværdi op til 49.999
kr.: 2.380 kr.  (HVR medlem: 1.190 kr.)
Carnetværdi 50.000- 99.999
kr.: 2.720 kr.  (HVR medlem: 1.360 kr.)
Carnetværdi 100.000-199.999
kr.: 3.130 kr.  (HVR medlem: 1.565 kr.)

Ekstra sæt blade:
45 kr.
(HVR medlem: 40 kr.).
Kontakt:
Aalborg Haandværkerforening,
Kattesundet 20, 9000 Aalborg,
telefon 98125232
email: sekretariat@pc.dk
Kontaktperson:
Maj-Britt Holme

Carnetværdi 200.000-499.999
kr.: 3.870 kr.  (HVR medlem: 1.935 kr.)
Carnetværdi 500.000-749.999
kr.: 4.860 kr.  (HVR medlem: 2.430 kr.)
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Skorstensfejermester

AALBORG
GULVSERVICE

Allan
Østergaard

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

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

APS

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

Velkommen i en helt ny - gammel

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

GRATIS
RÅDGIVNING
Har du brug for tips til, hvordan du kan
fastholde dine medarbejdere eller tackle
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker
du at vide mere om fx virksomhedspraktik, mentorordninger for unge eller den
nye fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.
Vi er et landsdækkende videns- og netværkshus, og vi tilbyder blandt andet:
• Gratis telefonisk rådgivning om fleksjob, sygefravær, mentor- eller seniorordninger og meget andet. Vi bliver
ugentligt kontaktet af 15-20 virksomheder på vores hotline, som vi hjælper med konkrete problemstillinger i
virksomheden.
• Gratis medlemskab af et landsdækkende virksomhedsnetværk. Over
3.440 er medlemmer af VirksomhedsnetværkCabi, som afholder cirka 30
gratis arrangementer om året fordelt
over landets fem regioner.
•
Gratis viden, tips og nyheder. Cirka
5.000 medarbejdere abonnerer på
vores nyhedsbrev til virksomheder.
Læs blandt andet om arbejdsmiljø,
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer, integration og fleksjob.
Du kan læse mere og tilmelde dig vores
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk . Du er også velkommen til at
ringe til os på telefon 8612 8855.
Cabi // Åboulevarden 70, 3 // 8000 Aarhus C // cabi@cabiweb.dk // 8612 8855

Målrettede kurser
og erhvervsuddannelser
elses
Uddann 2014
g
lo
a
t
ka

Inden for: Byggeri l Transport og logistik l Elektronik og teknologi
l Servicefagene l Det grønne område l Flygtninge/indvandrere

AMU
EUD

l Arbejdsmiljø og energiforbedringer l Proces og automatik
l Organisationsudvikling l IT l Ejendomsservice
Se vores uddannelseskatalog på www.amunordjylland.dk
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Generalforsamling
Der indvarsles hermed til
Aalborg Haandværkerforenings
generalforsamling

Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00
i Aalborg Haandværkerforenings lokaler:
Håndværkerhuset, Kattesundet 20.

Generalforsamlingen starter med et indlæg af kulturhåndværkeren direktør Ernst
Trillingsgaard, Aalborg Kongres og Kultur Center
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
På valg: Peter Kinly, Allan Østergaard og Gert Spender-Andersen
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 at deltage i den lette fortæring efter generealforsammlinge, bedes af
hensyn til serveringen meddele det til vort sekretariat senest tirsdag den 15. april på telefon 98 12
00 02 - 98 12 52 32 mellem kl. 9.00-12.00 (tirsdag-torsdag) eller på mail info@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

15

16

Søg legater nu
Foreningens medlemmer kan allerede nu indstille emner til modtagelse af foreningens legater 2014, målrettet nyuddannede lærlinge/elever.
Legatets størrelse er fra 5.000,00 kr. til 10.000
kr.
Tildelte legater uddeles i byrådssalen den 6. maj
2014, kl. 19.00. Læs mere om kriterierne for legatmodtagere og indstilling på vor hjemmeside:
www.aalborg-hvf.dk Her kan du også se billeder
fra de seneste års legatuddelinger.
Venlig hilsen bestyrelsen

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

FÅ NYE SKILLS

Sunde arbejdspladser
– gratis rådgivning
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores arbejdsplads. Sundhed er ikke kun
noget, der drejer sig om det derhjemme – de sunde valg skal træffes hele
dagen – også i arbejdstiden.
Spiser vi mad, der giver den rigtige
energi til at arbejde? Kan vi holde til vores arbejde – også på længere sigt? Det
handler om at se mulighederne i hverdagen – små skridt giver ofte bedre resultater på langt sigt end store forkromede projekter.
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan
du kan sætte sundhed på dagsordenen
i din virksomhed.
Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard, tlf. 99311918 eller send en mail
til ik-sbu@aalborg.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:

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

www.aalborg-hvf.dk
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For første gang gennemførte
Håndværkerhuset
Julemarked
Det skete i dagene 13. og 14. december 2013.
Alle værksrederne samt flere eksterne aktører var på
banen, i alt 24 stadepladser.
Det blev en bragende succes og vi skønner at der var
ca. 1800 gæster de to dage. Mange af de besøgende
havde aldrig været i huset før og ytrede mange positive
meninger om huset og dets aktiviteter.
Succesen gentages i december 2014.

MEDLEMSARRANGEMENT
Aalborg Haandværkerforening byder til en spændende teateraften:

Indenfor Murene
med bl.a. Henning Jensen.

Tid: Fredag den 14. marts 2014 kl. 16.50
Sted: Aalborg Teater, Jernbanegade 11, 9000
Medlemspris: 200,00 kr. pr. person.
Program:
17.00-18.00 Rundvisning
18.00-19.00 Spisning i Teatercaféen -teatertallerken m. 1 glas/øl/vand
19.30 Forestillingen Indenfor Murene på Store Scene
Tilmelding:
Tilmelding: Kan kun foretages på email: info@aalborg-hvf.dk
Der er begrænset antal pladser, så derfor ”først til mølle”.

HENNINg JENSEN I

INDENFOR
MURENE
Dansk teaterklassiker
Store Scene
19.02>29.03.2014
AALBORGTEATER.DK
FACEBOOK.COM/AALBORGTEATER
JERNBANEGADE 9-11
9000 AALBORG
BILLETSALG 9631 6020

Arrangementssponsor:

Venlig hilsen bestyrelsen
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton
og boring i beton i hele landet.
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde,
som er udført effektivt og med stor omhu.

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
Huset Venture Nordjylland er en anderledes virksomhed. Vi
skaber arbejdspladser til mennesker
med en nedsat erhvervsevne – og
et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig
og overskuelig hjemmeside, som kan
hjælpe dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside
for under kr. 4000, + moms. Vi er også
eksperter i at sørge for, at netop din
hjemmeside kommer frem, når dine
kommende kunder søger på google eller en anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydelser på www.hv-nord.dk

SVENDEBREV ELLER STUDENTERHUE?
Du behøver ikke vælge

Med en EUX får du både gymnasiefag og lærer et håndværk. Så kan du søge job med
det samme eller læse videre. Du bestemmer. En ting er sikkert: EUX åbner mange døre.
Start med at åbne døren til Tech College Aalborg. Så får du en skole, der går op i EUX.
En skole, hvor du kan møde andre EUX-elever, der er længere i deres uddannelse. En
skole, hvor du bliver en del af et fedt studiemiljø for EUX-elever, på tværs af håndværksfag.
Så er du allerede godt på vej.

EUX

– en hue, to uddannelser

HVAD VIL DU VÆRE?
På Tech College Aalborg kan du tage en EUX og blive
•
•
•
•
•
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Murer
Tømrer
Vvs-energispecialist
Lastvognsmekaniker
Personvognsmekaniker

•
•
•
•
•

Smed
Industritekniker
Elektriker
Datatekniker
Automatiktekniker

Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg
Tlf. 7250 1000 · www.techcollege.dk

� Af Poul Krabbe

DM i Skills
blev en
inspirerende succes
op.
”Hold da
an
Alt det m
”.
kan blive

Den korte konstatering blev udvekslet mellem to piger fra en 9. klasse i
Aalborg torsdag den 23. januar i Gigantium som en bekræftelse på et af

hovedformålene med DM i Skills: At
udbrede kendskabet til erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Om
de to piger også vælger en erhvervsuddannelse, vil tiden vise. Til gengæld
er det sikkert, at de forlod Gigantium
med ny viden og inspiration.
DM i Skills blev en dundrende succes
med 42.000 besøgende; 12.000 flere
end det hidtidige rekordår: 2013 i Aarhus. Hver eneste kvadratmeter i Gigantium – bortset fra svømmehallen
og ishockeyspillernes træningsbane

– sydede i tre dage af aktivitet, og på
andendagen, fredag den 24. januar,
kneb det selv i Gigantium med plads
til de 24.000 besøgende – fire gange
så mange som til en af de helt store
håndboldkampe. Det var i sig selv en
præstation, at de 280 elever, der konkurrerede om DM titlerne i 29 fag,
kunne bevare koncentrationen. Mange
af dem lukkede omverdenen ude ved
hjælp af musikalske høreværn.
Skolelever fra hele landet havde taget
turen til Aalborg. Trængslen af busser
skabte trafikkaos. Alene fra Silkeborg
kom 1.500 skolelever, og i vogntoget
fra syd var også en bus med mødre,
der ville opleve erhvervsuddannelsernes mangfoldighed og muligheder på
tæt hold for bedre at kunne vejlede
deres børn i valg af fremtid.
Politiske komplimenter
Det var statsminister Helle ThorningSchmidt, der åbnede DM i Skills, og
hun sagde bl.a.:
-Den faglige stolthed er ikke bare noget, vi finder frem ved festlige lejligheder. Det er noget, som finder sted
hver eneste dag ude på arbejdspladserne. Den faglige stolthed lever heldigvis i bedste velgående der, hvor
man både har hoved og hænder med i
sit arbejde. Det er det, vi fejrer i dag.
I er rollemodeller og ambassadører for
erhvervsskolerne. En studentereksamen er ikke noget værd i sig selv. Det
er en erhvervsuddannelse til gengæld.
I lærer et fag. I mestrer et arbejde, og
I kan forsørge jer selv, konstaterede
statsministeren.
Og Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, fulgte op: -Det, der har

- fortsættes side 21...

Informationsstandene ”Prøv, Mærk, Føl” var
om lørdagen med Aalborg Haandværkerforenings assistance bemandet af mestre/
svende og lærlinge fra konkurrencefagene
– her møbelpolstrer Tobias Kollerup fra
Polsteriet i Aalborg
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- for hyggeligt samvær

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

Ta’ personalet med på udf lugt i det skønne
Vesthimmerland - vi har udsigt til Livø

Rekruttering • Kandidatbank • Udviklingsforløb

www.glenholm.dk

Se vore mange tilbud på oplevelser:

sangforeningen:
Vi øver hver tirsdag fra september til midt i maj, i Socialforvaltningens kantine,
hjørnet af Nygade og Vesterbrogade i Nørresundby.
Henvendelse til:
Formand Leif Simoni Jørgensen • leifsj@stofanet.dk • Mobil 20 42 90 19

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

samarbejde med TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale
med TRYG som giver store rabatter til
vore erhvervsmedlemmer.
Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Filip Steenberg, 2220 8109 eller Esben
Nedermark, 2220 8174 og hør mere
om aftalen.

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.

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

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

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

Prepress | DTP | Web | Offsettryk | Bogbinderi
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gjort mest indtryk på mig, har været,
at kigge ind i jeres øjne og se den ild,
der brænder. I har vist, at en erhvervsuddannelse er en god vej at gå, hvis
man vil realisere sine drømme.

Danmarks bedste detailslagterelev, Rune Lunde
Havgaard, i konkurrenceaktivitet i Gigantium

Også undervisningsminister Christine
Antorini havde taget turen til Aalborg
for at uddele mesterskabstrofæerne
og hylde deltagerne i DM i Skills: -I er
alle Danmarks bedste erhvervsfaglige
elever. I kan jeres kram – bedre end
de fleste.
Det endelige resultat venter
Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage Suhr, har deltaget
i planlægningen af DM i Skills, og foreningen påtog sig opgaven med at bemande informationsstandene ”Prøv,
Mærk og Føl” lørdag formiddag. Fra
hver af de 29 konkurrencefag deltog
en mester/svend og en lærling.
-Det har været en stor og inspirerende oplevelse at være så tæt på DM i
Skills, og det er fantastisk, at så mange har besøgt Gigantium i de tre dage.
Fra hele Nordjylland har tusindvis af
skoleelever fået et førstehåndsindtryk
af erhvervsuddannelserne. Vi venter
stadig på den endelige udgave af erhvervsskolereformen, og mængden af
praktikpladser er desværre et parameter for mange unge – og deres forældre - i valget af fremtid. Det er nok en
af forklaringerne på, at så mange vælger det almene gymnasium i stedet
for en håndværkeruddannelse.
Lige nu kan vi i Nordjylland sole os i
arrangementets succes. Men det virkelige resultat af DM i Skills oplever vi
først, når vi ser antallet af elever på
de kommende optag til de nordjyske
erhvervsskoler. Nu har skoleeleverne
stiftet bekendtskab med erhvervsuddannelsernes muligheder. Forhåbentligt har mange sagt som pigen i indledningen: ”Hold da op. Alt det man
kan blive”. Det er katastrofalt, hvis det
er de ydre rammer, der er afgørende
for, om de også realiserer deres drømmeuddannelse, siger Svend Aage Suhr.
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Kom og smag lækre danske klassikere

f.eks.: Æggekage, Stegt Flæsk, Dyrlægens Natmad, Stjerneskud mm.

Dansk Mad i CENTRUM
Vi byder velkommen Ved Stranden 1 / Østerågade 27 · 9000 Aalborg · Tlf.: 9812 4252
www.cafelimfjorden.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Besøg
Håndværkerhuset
Onsdage kl. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 11-13)
• maler
Alle er velkommen

PALLE MØRCH A/S

AnTon L Assens

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

Tømrermester
malerfirma
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AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

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

Peter Kinly
Løgstørvej 15
9240 Nibe
Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47
Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma
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.

Aalborg Tømrerog Murerlaug
AKTIVITETSKALENDER
� 	23. april Generalforsamling
� 	12. maj Seniormøde
� 	15. august Sommerudflugt
� 	3. september Golf
� 	31. oktober Torskegilde
� 	10. december Julefrokost
� 	3. februar Bestyrelsesmøde
Der vil blive sendt indbydelse ud til
enkelte arrangementer.

Utzon Center, nybyg

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Tlf.: 9812 0099

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

- siden 1887

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

- siden 1887

Tal forretning med en bank, der forstår dig
I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved
hånden. De går ikke og taler sammen i et
stort finanscenter.
De er placeret lige der, hvor det
sker. Book et møde med din lokale
erhvervsrådgiver.

kobsen
Keld Ja
hverv
hef - er
Kundec
70
96 30 26
Telefon
k
.d
d
arnor
kec@sp

På gensyn i
Spar Nord Østeraa
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tættere på

Det vil være fornærmende at tale om
”hjemmebanefordel”, men de nordjyske erhvervsskoleelever tog godt for
sig af de danske mesterskaber. 8 af de
29 vindere kommer fra Region Nordjylland. I 2013 var det blot to.
Alene Tech College Aalborg
har fostret fire af de danske
mestre:
Bygningsmaler Daniel Fernandez
(Malerfirma Carsten Sørensen A/S)
Detailslagter Rune Lunde Havgaard
(Rævhede Naturprodukter)
Industritekniker Rasmus Ellgaard Klysner Jensen (Maskinfabrikken Fuglsangs
Eftf. A/S)
Personvognsmekaniker Nick Wøbbe
Jensen (Brdr. Hosbond A/S)
EUC Nordvest havde to elever
blandt vinderne:
Murer Anders Tonsgaard (Gunnar
Klausen A/S)
Tømrer Daniel Kirk Hansen (Nørhå
Tømrer og Snedker)
I brolæggernes konkurrence blev der
arbejdet i tomandshold. Mathias Nørgaard Jensen fra Hobro var på vinderholdet. Han er under uddannelse på

Bygningsmaler
Daniel Fernandez
(Malerfirma Carsten Sørensen A/S)
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Leanmark i Horsens og i praktik hos
Skive Kommune, Park og Vej.
I konkurrencen for de merkantile uddannelser vandt et hold på seks elever fra Aalborg Handelsskole inden
for detailhandel.
Elever fra 9. klasserne på landets
grundskoler har forud for DM deltaget i ”Skills Stafetten”. 72 hold med
tre deltagere havde kvalificeret sig til
finalen i Gigantium, og bakket op af
heppekor med både elever og lærere
gik førsteprisen til Nordbyskolen, Nykøbing Falster.

Detailslagter
Rune Lunde Havgaard
(Rævhede Naturprodukter)

For første gang var der også stafet
for 8. klasserne. De 18 finalehold –
kvalificeret gennem lokale konkurrencer - blev sendt ud på et orienteringsløb i Gigantium og løste derefter
opgaver – bl.a. dækskiftning og pillesortering – på scenen. Tre elever
fra Byplanvejens skole i Aalborg løb
med førsteprisen. Når der i 2015 holdes DM i Skills i København, vil ”Skills
Stafetten” for første gang være for 8.
klasserne. Ændringen sker i erkendelse af, at uddannelsesvalget foretages
stadigt tidligere; at 9. klasse kan være
for sent.

Industritekniker Rasmus Ellgaard
Klysner Jensen
(Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. A/S)

Personvognsmekaniker
Nick Wøbbe Jensen
(Brdr. Hosbond A/S)
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25.000 selvstændige
køber pension sammen

ID-NUMMER

47958

– skal du være med?

Med vores Velfærdspakker får du pension,
forsikringer og sundhedsordning i ét.
Det betyder lave omkostninger og mere
til pensionen.

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

Ring på telefon 33 93 86 00 og book et
møde eller besøg os på www.pfs.dk

