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Tre elever fra Tech College Aalborg vendte 
hjem fra DM i Skills med guldmedaljer.

Detailslagter Annika Gunneklev (billedet) 
var en af dem. I fj or måtte hun ”nøjes” 

med en andenplads. Læs mere på side 20

Håndværk
Uddannelse
ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING FRA AALBORG HAANDVÆRKERFORENING

Aalborg vil, 
og Aalborg kan

Jagt på praktikpladser 
til engagerede elever

Apotekersønnens 
vej til stilladset

Vi skifter hjul, 
mens vi kører

Ingen praktikplads
til Danmarks bedste
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BESTYRELSE:
Formand Svend Aage Suhr � � � � � � �  98 12 00 02
Næstformand Henrik Thomas Pedersen, 
tømrermester � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23 82 55 18
Kasserer Allan Østergaard, 
skorstensfejermester � � � � � � � � � � � �  40 40 21 44
Jens Blauenfeldt, bogtrykker � � � � �  98 11 59 03
Gert Spender-Andersen, 
direktør  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  40 51 38 00
Søren V� Nielsen, 
udviklingschef� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 38 39 12
Finn Lange,   
erhvervskonsulent � � � � � � � � � � � � � � � �  25 20 15 41
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:
Tirsdag - torsdag fra kl� 09�00 til 12�00

MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

ANNONCEKONSULENTER FOR 2015:
Svend Aage Suhr � � � � � � � � � � � � � � � � �  98 12 00 02
Jens Blauenfeldt � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  98 11 59 03

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

info@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
CVR-nr. 14 44 74 74

Kursusafdelingen

MÅLRETTEDE KURSER
- FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION 
Vil du lære mere om økonomi? Skal talegaverne støves af? Eller vil du udvikle dine 
lederevner? Hos Kursusafdelingen arbejder vi for én ting: at holde dine kvalifikationer 
i top. Ring og hør mere om, hvordan du kommer i gang. 

www.ahkurser.dk

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI

SALG OG MARKEDSFØRING
FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING

LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER

SPROG
BLIV BEDRE TIL ENGELSK ELLER TYSK

IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE
FÅ SUCCES MED DIN VIRKSOMHED

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 2788 6014 -  jlb@ah.dk

Kursussekretær
CAMILLA BACH
Tlf. 9133 3302 -  cab@ah.dk

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

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

Email: egj@egj-revision.dk

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

Aalborg vil, 
og Aalborg kan

Hvad enten man er lyseslukker eller 

optimist, er der nogle mørke kends-

gerninger at forholde sig til. En ret ny 

undersøgelse blandt Håndværksrådets 

medlemsvirksomheder viser, at der 

især blandt små og mellemstore virk-

somheder i byggebranchen er nedslå-

ende forventninger til ordrebøgerne. 

Og Dansk Byggeri vurderer, at afskaf-

felsen af BoligJob ordningen med det 

efterfølgende opgavemæssige tomrum 

vil sænke aktivitetsniveauet med ca. 

5.000 årsværk; ca. 4.000 i byggeriet og 

ca. 1.000 i følgeerhvervene.

Det er i den situation, vi skal have øje 

for de lys, som trods alt findes i mørket. 

Som formand for Aalborg Haandvær-

kerforening og medlem af erhvervsrå-

det ser jeg lige nu Aalborg Kommunes 

udvikling og deraf følgende aktivitetsni-

veau som en lysspreder. Jeg er ikke enig 

i alt, hvad kommunen foretager sig - på 

f.eks praktikpladsområdet – men over-

ordnet set hviler min optimisme i fø-

lelsen af, at ”Tingene kan lade sig gøre i 

Aalborg”. Et markant: ”Vi vil, og vi kan”.

Kommunernes befolkningstal er en klar 

indikator for udviklingen. I den forbin-

delse er det interessant, at by- og bolig-

minister Carsten Hansen har en vision 

om, at Danmark skal have fem metro-

poler – defineret som byer med over en 

halv million indbyggere. Ministerens 

metropoler er: København, Aarhus, 

Odense, Aalborg Esbjerg og Randers. 

Rækkefølgen er fynboen Carsten Han-

sen egen, men i første kvartal 2015 nå-

ede Aalborg Kommune op på 205.809 

indbyggere mod Odenses 195.797.

Fra første kvartal 2013 til 1. kvartal 

2014 steg Danmarks samlede indbyg-

gertal med 24.607. De fire største kom-

muner stod for de 80 %. København + 

10.117, Aarhus 4.799, Aalborg 2.361 og 

Odense 2.247. De kommende ”metro-

poler” Esbjerg og Randers havde i peri-

oden en tilvækst på henholdsvis 44 og 

336, så der er lang vej hjem.

Trekantområdet, der betragtes som et 

dynamisk vækstcenter, havde en be-

folkningstilvækst på 2.127 fordelt på de 

fire kommuner Vejle, Kolding, Horsens 

og Fredericia. Altså mindre end Aalborg.

Tallene fortæller endnu en gang om 

flugten fra land til by – at de store kom-

muner bliver større og de mindre min-

dre. Carsten Hansens pointe er, at me-

tropoler samlet set vil øge væksten, 

men at de som dynamoer skal arbejde 

tæt sammen med regionens øvrige 

kommuner. I Nordjylland er den udvik-

ling i gang. Business Region North Den-

mark – etableret pr. 1. januar i år – er et 

samarbejde mellem Region Nordjylland 

og regionens 11 kommuner. Det over-

ordnede mål er fælles vækst gennem 

erhvervsudvikling og jobskabelse.

Fremskrivningen af indbyggertallet 

giver Aalborg Kommune en vækst på 

godt 11.00 indbyggere frem til 2010. 

Alene behovet for boliger og for en lø-

bende udbygning af uddannelsesin-

stitutionerne indikerer øget aktivitet i 

byggebranchen.

Af Aalborg Kommunes uddannelses-

strategi 2015-2018 fremgår, at 20 % af 

byens borgere skal være studerende i 

”Danmarks bedste uddannelsesby”. In-

den for de seneste fem, år har Aalborg 

Kommune taget initiativ til opførelse af 

6.000 ungdomsboliger – heraf de 1.500 

- fortsættes side 5  

Et gammelt mundheld påstår, at optimisten ser glasset som halvt fyldt, mens pessimisten 
ser det som halvt tomt. Dybest set er ordstriden udtryk for, at der ikke er tilstrækkeligt  
tilbage i flasken til at kunne stille alle tilfreds. Samme valg mellem optimisme og pessimisme 
støder vi på, når vi til håndværksvirksomheder stiller spørgsmålet: ”Hvordan er mulighederne 
lige nu for at drive en sund forretning?”
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 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

Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

Evald Sørensen
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

Poul Krabbe
Under Lien 5, 9000 Aalborg

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Eneste koncert 
i Danmark!

AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER 
OG OPEN AIR PRÆSENTERER

Fredag 12. juni
SKOVDALEN

AKKC.DK

Arr.: Open Air Billetpris: 595,- inkl.  gebyr

Sommerkoncert i s
koven!4



i år. 69 % af alle Danmarks nybyggede, 

almene ungdomsboliger ligger eller er 

på vej i Aalborg.

Havnefront Stigsborg er under plan-

lægning som en ny bydel med 13.500 

indbyggere foruden erhvervsvirksom-

heder.

Alene boligforeningen Himmerland 

forventer at skulle gennemføre reno-

veringer for 1,5 milliarder kr. de kom-

mende år.

Udbygningen af Eternitgrunden fort-

sætter i højt tempo. Den tidligere 

spritfabrik på Strandvejen forventes 

omdannet til kombination af boliger, 

kultur og erhverv, og I Østre Havn byg-

ges der på livet løs. Det sammenhæn-

gende campusområde på godsbane-

arealet er taget i brug, og i Aalborg Øst 

skrider opførelsen af det ny supersyge-

hus planmæssigt frem.

Ude i fremtiden venter det største an-

lægsprojekt i Aalborg Kommunes hi-

storie: Letbanen, der med et forløb 

gennem midtbyen kommer til at for-

binde Mølholm med universitetsom-

rådet i Øst. Togsporet fra Lindholm til 

Aalborg Lufthavn er også på tegne-

brædtet, og inden for få år tager Vestre 

Fjordpark form som et nytænkt aktivi-

tets- og fritidsområde mellem Skyde-

banevej og fjorden.

Alene de projekter, Aalborg Kommu-

ne er impliceret i, forventes at udløse 

3.000 arbejdspladser.

Den igangværende udvikling vil alt 

andet lige bidrage til ordrebøgerne i 

kommunens små og mellemstore virk-

somheder. Og dermed også til antallet 

af praktikpladser. Nogle – blandt andre 

LO Aalborgs formand, Anna Kirsten 

Olesen – mener, at sociale klausuler 

med eksternt hyrede kontrollanter er 

vejen frem. I Aalborg Haandværkerfor-

ening tror vi ikke på den løsning. Prak-

tikpladser hænger uløseligt sammen 

med virksomhedernes ordreindgang.

  fortsat fra side 3... I Aalborg Kommunes Erhvervsplan 

2015-2018 forudsættes ”en mere velfun-

gerende indgang til virksomheder – et 

endnu tættere samarbejde, bedre koor-

dinering og sammenhængskaft mellem 

erhvervslivet og de kommunale afde-

linger, der yder service”. Etableringen af 

AaK Bygninger med et endnu bredere 

funktionsområde er et af resultaterne. 

(Læs interviewet med bygningschef 

Jens Hammer andet sted i dette blad.

Den 17. marts arrangerer Aalborg Ha-

andværkerforening det årlige borgme-

stermøde, hvor Thomas Kastrup-Lar-

sen vil fortælle om udviklingen. Som 

det forhåbentligt fremgår af ovenståen-

de, er der mange ting at glæde sig over.

Jo, glasset er halvt fyldt. Godt og vel,

Og nu er det snart forår.

Svend Aage Suhr

Formand for 

Aalborg Haandværkerforeningen

PS: 
Kig lige på forsiden. For første gang har 

vores blad fået et navn: ”Håndværk & 
Uddannelse” i stedet for det meget lidt 

mundrette ”Erhvervs- og medlemsori-

entering fra Aalborg Haandværkerfor-

ening”. Med navneskiftet vil vi tydeligt 

markere sammenhængen mellem for-

eningens to hjertesager: Håndværkets 

trivsel og håndværkets uddannelser. 

MEDLEMSARRANGEMENT

Venlig hilsen BESTYRELSEN

TID: 
Tirsdag den 17. marts 2015,  
kl. 17.00

STED: 
Håndværkerhuset, 
Kattesundet 20, 
9000 Aalborg
Foreningen er vært ved et let traktement.

Tilmelding: 
Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00 
på telefon 98120002/98125232, eller på 
email: info@aalborg-hvf.dk senest den  
10. marts 2015.

MØD BORGMESTEREN I FORENINGEN MED TEMAET:

Aalborg i udvikling

Thomas Kastrup-Larsen

Mødesponsor:
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Siden Aalborg Kommunes bestillings-

funktion i relation til opgaver inden 

for nybyggeri, vedligeholdelse og, 

energi pr. 1. januar 2014 blev samlet ét 

sted, har AaK Bygninger udviklet sig 

fra primært at være en rådgivningsor-

ganisation med fokus på teknisk råd-

givning til at være en bygherreorga-

nisation som et resultatcenter under 

borgmesterens forvaltning. Opgavens 

omfang fremgår bl.a. af, at kommunen 

i 2014 havde anlægsprojekter for 275 

mio. kr. (ex.moms)

-Som fællesfunktion for alle forvalt-

ningerne udnytter AaK Bygninger de 

ny stordriftsfordele, og vores vision er 

at udløse både økonomiske, styrings-

mæssige og kvalitetsmæssige gevin-

ster – herunder arealoptimering - til 

gavn for Aalborg Kommunes primære 

aktiviteter og for borgerne. Eftersom 

alle udbud og licitationer nu er sam-

let hos os, håber vi også at kunne gøre 

alle kommunens mange bygge- og an-

lægsopgaver mere synlige for de virk-

somheder – store som små - som vil 

byde ind på dem., siger bygningschef, 

arkitekt m.a.a. Jens Hammer, der har 

ledet funktionen, siden 1994.

AaK Bygninger (daværende ”Byggetek-

nisk Rådgivning”) blev etableret i 1994 

som et resultatcenter, der solgte arki-

tektydelser til fagforvaltningerne på 

markedsvilkår. Da ”Ejendomskonto-

ret” i Borgmesterens forvaltning blev 

nedlagt i 2006 som bestillingsfunk-

tion for den centralt placerede byg-

nings- og installationsvedligeholdelse 

blev også den funktion overflyttet, og i 

2010 fik den centrale organisation nav-

net AaK Bygninger. Tidligere har de 

større af kommunens fagforvaltninger 

bl.a. haft egne arkitekter, men pr. 1. ja-

nuar 2014 har AaK Bygninger indgået 

rådgivnings- og rammeaftaler med de 

fem  skattefinansierede forvaltninger.

Maksimal indflydelse
I dag harAaK Bygninger det bygnings-

mæssige ansvar for 97 % af Aalborg 

Kommunes bygningsmasse og vare-

tager også lejekontrakterne 

med f.eks. de skoler og insti-

tutioner, som holder til i de 

kommunalt ejede bygnin-

ger, der tilsammen dæk-

ker over en mio. m2. Også 

lejekontrakterne med 

Aalborg Kommunes bygningsmasse og varetager som bygherrerådgiver og bestillingskontor 
udbud af opgaverne inden for nybyggeri, vedligeholdelse og energioptimering

Nu er det hele samlet ét sted
  Af Poul Krabbe

AaK Bygninger har siden 1. januar 2014 
haft til huse i Danmarksgade 19
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   12. marts, kl. 19.00
Ølsmagning

   26. marts, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

   26. marts, kl. 18.00
Repræsentantskabsmøde

   23. april, kl. 18.00
Generalforsamling
Bestyrelsesmøde kl� 16�30

   5. maj, kl. 19.00
Legatuddeling

   20. maj, kl. 17.00
Besøg på Historisk Museum

   28. maj, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

   25. juni, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

AKTIVITETER

”eksterne” brugere og den strategiske 

ejendomsadministration er placeret i 

Danmarksgade 19, som siden decem-

ber 2011 har været organisationens 

adresse. Hertil kommer ansvaret for 

de ”fremmede” lejekontrakter, hvor 

forvaltningerne lejer sig ind hos pri-

vate ejendomsselskaber, pensionskas-

ser m.fl .

AaK Bygninger er med i projekterne 

fra de første politiske overvejelser og 

i de indledende drøftelser af f.eks. ny 

institutioners beliggenhed og projekt-

mæssige budgetter. Siden følger råd-

givning og bestillingsfunktion. Som 

Jens Hammer siger: ”Det giver maksi-

mal indfl ydelse og er med til at sikre, 

at ressourcerne investeres i at virke-

liggøre kommunens politiske mål og 

er til gavn for borgerne”.

Store skoleinvesteringer
De aktuelle projekter spænder fra et 

nyt demensplejehjem i Aalborg Øst 

til indhentning af skolernes store ef-

terslæb på vedligeholdelse. Frem til 

sommerferien arbejder AaK Bygnin-

ger bl.a. på en langtrækkende investe-

rings- og udviklingsplan for 56 skoler. 

Tiltrængt vedligeholdelse er blot én 

side af planen. Energioptimering er en 

anden, og samtidig indgår bestræbel-

serne på at indrette skolerne, så de og-

så fysisk er i tråd med skolereformens 

tanker om lokaleindretning. 

Til bygningernes energioptimering er 

der i år afsat ca. 100 mio. kr. og tilsva-

rende i 2016-2018

-Både skolerne og kommunens 175 bør-

nehaverne er med udsving i distrik-

ternes børnetal eksempler på, hvordan 

udbud og efterspørgsel påvirker byg-

ningsbehovet. Der opstår situationer, 

hvor der er fl ere m2, end der er behov 

for, og så er det en af vore opgaver at få 

dem udnyttet på anden vis; f.eks. ved at 

udleje dem til andet formål. I de tilfæl-

de slipper f.eks. skolerne med en min-

dre husleje til AaK Bygninger og kan 

bruge pengene på noget andet, og AaK 

bygninger mister ikke noget, eftersom 

vi i stedet får indtægt fra en ekstern le-

jer. Det vigtige er, at kommunens byg-

ninger bliver anvendt så effektivt som 

overhovedet muligt, siger Jens Hammer.

Sådan får du del i de 
kommunale opgaver
Aalborg Kommune ønsker at tilgodese 

og styrke de små og mellemstore virk-

somheders deltagelse i udviklingen. 

Blandt andet gennem tilrettelæggelsen 

af udbudspolitikken skal også de 

mindre håndværkervirksomheder 

have mulighed for at vinde kommunale 

opgaver. En forudsætning for det er, at 

virksomhederne har kendskab til de 

kommende opgaver og deres omfang.

-Der har i fl ere år været talt meget om, 

at AaK Bygninger via en hjemmeside 

skal holde virksomhederne orienteret 

om aktuelle projekter. Der lyder enkelt, 

men det er det langtfra, for det er ikke 

muligt at gøre en sådan side så præ-

cis, at den kan fungere som en aktuel 

orientering for f.eks. de små og mellem-

store virksomheder. Vi arbejder med 

rammer, og der forekommer ændrede 

prioriteringer og opstår akutte ud-

fordringer, som kan rykke på tidsram-

merne for selv de mest konkrete projek-

ter, siger bygningschef Jens Hammer.

Sammen med sine medarbejdere har 

Jens Hammer brugt megen tid på at 

overveje, hvordan opgaverne kan 

synliggøres på en måde, så virksom-

hederne kan planlægge at deltage i et 

udbud eller en licitation.

- fortsættes side 9  
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UCN TEKNOLOGI 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
 

www.ucn.dk

•	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

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. 

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

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

Alt i malerarbejde

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

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

Alt i malerarbejde
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

SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET 
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har ind-
gået samarbejdsaftale med Advokatfi r-
maet Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau�

Som medlem af Aalborg Haandværkerfor-
ening får du et gratis formøde, og klar be-
sked på din juridiske udfordring�

Advokatfi rmaet Vingaardshus A/S 
beskæftiger 22 advokater, der bl�a� har 
følgende arbejdsområder:

 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret
 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret
 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret
 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte
 Køb og salg af virksomheder

Se mere på  www�vingaardshus�dk�

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen el-
ler advokat Henrik Søndergaard, telefon 
nr� 46 92 92 00 for et uforbindende møde 
med oplysning om, at du er medlem af 
Aalborg Haandværkerforening�”

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Mød os på Forårsmessen i 

Aalborg Kongres & 

Kultur Center på stand 

C 270, den 20, 21 og 22 marts.
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-Mit bedste råd, er at virksomhederne 

søger ind på kommunens invest-

eringsoversigt. Der findes alle de 

konkrete, budgetterede projekter for 

et år af gangen. Igangsættelser sker 

successivt, så hvis et firma er inter-

esseret i at byde ind på en opgave i 

oversigten, er det meget velkomment 

til at kontakte AaK Byg for at høre om 

tidsrammen. Vi står til rådighed, og 

hvis firmaet ønsker at afgive tilbud, 

skal det jo alligevel i kontakt med os, 

siger Jens Hammer.

Mange underhåndsudbud
Ved valg af leverandører til projekter 

op til 3 mio. kr. betjener AaK Byg sig i 

vid udstrækning af underhåndsudbud 

med to-tre indbudte til den konkrete 

opgave. Hvis projektsummen er større, 

skal opgaven udbydes i licitation.

-Underhåndsudbud er en mulighed, 

som tilgodeser de små og mellemstore 

virksomheder. Det kan være fristende 

for os at invitere firmaer, der erfar-

ingsmæssigt giver os mest for pen-

gene til den aftalte tid, men vi afsøger 

markedet bredt. Alle er velkomne til at 

byde, og hvis nogen føler sig usikre på 

proceduren – eller måske oversete – i 

hidtidige budrunder, hører vi gerne 

fra dem. Vi er afhængige af et godt sa-

marbejde med de små og mellemstore 

håndværkervirksomheder, og efter-

som der i vores regi også er små og 

mellemstor opgaver, vil der altid være 

noget at byde på, slutter Jens Hammer.

Hvis du vil have kendskab til kom-

mende projekter, kan du finde dem 

i Aalborg Kommunes budget; den 

elektroniske investeringsoversigt på 

siderne 162-183.

aalborg-hvf.dk (se på forsiden)

  fortsat fra side 7...

Der indvarsles hermed til Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling
TORSDAG 23. APRIL 2015 KL. 18.00
i Aalborg Haandværkerforenings lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20.

Generalforsamlingen starter med et indlæg af 
direktør Inger Steen Møller, Huset Venture Nordjylland.

GENER ALFORSAMLING

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: Søren V. Nielsen, Jens Blauenfeldt, ønsker ikke genvalg, Svend Aage Suhr, Henrik Thomas Pedersen
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 Mødesponsor:

Bygningschef Jens Hammer
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BLAD NR. 1 - 2015

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 
fl eksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og net-
værkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fl eksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet� Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, som vi 
hjælper med konkrete problemstillin-
ger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk� Over 
3�440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, som afh older 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, senio-
rer, integration og fl eksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores ny-
hedsbrev 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

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

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Tosprogede 

Arbejdsmiljø og energiforbedringer  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

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 

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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CARNET (varepas)

Ny service 
fra Aalborg Håndværkerforening
Læs mere på: www.aalborg-hvf.dk/index.php/nyheder/58-ata-carnet

  Af Poul Krabbe

Officielt er der lige nu godt 13.000 er-

hvervsskoleelever i praktikpladskøen. 

8.000 er i skolepraktik på landets 50 

praktikcentre. Men hvor mange af de 

13.000 kan i virkeligheden ikke få en 

praktikplads og dermed gøre deres 

uddannelse færdig? Og vil de stadig 

gøre noget for at få den plads, de står 

i kø til? I januar blev indledt en ”ho-

vedrengøring” på listen. På landsplan 

blev 4.700 ”søgende” elever indkaldt 

til samtale, og der er planlagt en ny 

runde i juni. På Tech College Aalborgs 

praktikcenter er 300 elever indkaldt.

-Vi har set hinanden i øjnene for at få 

svaret ”Ja, jeg er praktikpladssøgende”. 

Der er jo nogle, der betragter sig som 

praktikpladssøgende, men som ikke er 

tilknyttet praktikcentret. Hvad vil de, 

og hvad gør de lige nu? ”Hovedrengø-

ringen” har som mål at gøre listen me-

re valid. Det har erhvervsskolerne brug 

for i deres bestræbelser på at formidle 

og finde praktikpladserne. Måske er der 

ikke 13.000, som ønsker at gøre deres 

uddannelse færdig. Gennem samta-

lerne motiverer vi dem til at fortsætte 

Jagt på praktikpladser
til engagerede elever

søgningen eller til at finde en ny vej, si-

ger centerleder Per D. Kristensen.

Erhvervsskolerne har fået 7 mio. kr. til 

at gennemføre og følge op på samta-

lerne. Pengene kommer fra den pakke 

på 95 mio. kr., som Undervisningsmi-

nisteriet, LO og DA fordeler med det 

formål at skabe flere praktikpladser.

Den styrkede indsats
Fra pakken er der også 1,2 mio kr. til 

styrkelse af Aalborg-pratikcentrets op-

søgende arbejde. Pengene bliver an-

vendt på ansættelse af yderligere tre 

praktikpladskonsulenter, og centret 

har indledt den første af årets fire kam-

pagner rettet mod områdets virksom-

heder. I første omgang har alle virk-

somheder, som i forvejen har elever i 

praktik modtaget et brev, og derefter 

følger personlige kontakter.

De nu 15 konsulenter, hvis eneste op-

gave er at finde praktikpladser, skal 

aflægge 2.500 årlige besøg på virksom-

heder. Succeskriteriet for Tech College 

Aalborg er, at hver konsulent skal ska-

be 100 uddannelsesaftaler i årets løb.

Konsulenterne har både en fysisk 

plads i Praktikcentret på Lindholm 

Brygge og på det college, de betjener. 

De er opdelt i tre salgsteams dæken-

de TCAA’s tre campus’er: Rørdalsvej, 

Øster Uttrup Vej og Sigrid Undsets Vej.

-For os er der tale om en relancering af 

hele konceptet for praktikpladskonsu-

lenterne, men målet er stadig at opdyr-

ke og ”sælge” praktikpladser. Vi yder 

service til fingerspidserne og rydder så 

mange sten af vejen, at virksomheder-

ne i princippet blot skal bidrage med en 

underskrift, efter at de med vor hjælp 

har talt med de rette unge mennesker. 

Så tillader vi os at forvente, at virksom-

hederne også medvirker aktivt, siger 

Per D. Kristensen.

De fleksible aftaler
Det er ikke alle virksomheder, som øn-

sker at indgå en fuld uddannelsesafta-

le med en elev. Derfor ser konsulenter-

- fortsættes side 13  

Tech College Aalborgs praktikcenter styrker indsatsen for at skaffe praktikpladser 
og luger ud i køen, så kun de elever, der virkelig vil, står på listen.
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BLAD NR. 1 - 2015

SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har 
indgået samarbejdsaftale med 
revisionsfi rmaet Beierholm. Aftalen 
giver vores medlemmer adgang til Beier-
holms ydelser�

Beierholm er blandt landets førende revisi-
onsvirksomheder med 650 medarbejdere� I 
Aalborg er der ansat 130 medarbejdere� Du 
kan også få hjælp 
til andre ydelser, f�eks�

 Revision
 Regnskab
 Bogføring
 Skat, moms og afgifter
 Etableringsvejledning
 Potentialevurdering af ny idé
 Budget
 Vurdering af fi nansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte
 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

Læs mere på beierholm�dk – eller 
ring på tlf� 98 18 72 00 til en af de 
tre kontaktpersoner:

Statsaut� revisor 
Niels Jørgen Kristensen

Statsaut� revisor 
Thomas Nic� Nielsen

Statsaut� revisor 
Jesper M� Møller

Ring til Finn Pedersen på 7224 6167 eller Kjeld Pedersen på 7224 6161 
og hør mere om Bygge og anlæg PLUS på HåndværkerAkademiet.

FÅ NYE SKILLS

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

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 hånd-
værker med fokus på energirenovering, teknologi og kreativ 
håndværk.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Tømrerfirma

Mineralvej 21 A • 9220 Aalborg • Tlf: 70 27 20 43 • sbp@sbernhard.dk

TØMRER
SNEDKER • MURERBernhard 

Søren
A

SApS

Tømrer
Snedker

murer

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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ne det også som et væsentligt element 

i opgaven at orientere om de forskel-

lige, andre aftaleformer: som delaf-

tale (i kombination med skolepraktik), 

kort aftale med en periode i praktik og 

en på skole eller f.eks. kombinations-

aftale, hvor flere virksomheder inden 

for samme branche deler ansvaret for 

praktikken.

-Der er allerede i dag mange virksom-

heder, som benytter sig af de mere be-

grænsede aftaleformer. Det giver dem 

mulighed for at se eleven an, og for ele-

ven er fordelen, at han/hun selv med 

en kort aftale bevarer sin plads i syste-

met og eventuelt i kombination med 

skolepraktik er sikret det fortsatte ud-

dannelsesforløb.

Konsulenterne kan finde frem til mu-

lige praktikpladser, men det er stadig 

elevens opgave at være aktivt søgen-

de. Ti l hjælp for det har Praktikcentret 

etableret it løsningen ”Praktikservice”, 

der sweeper alle kendte jobdatabaser 

og gør samtlige praktikpladser synlige. 

Systemet blev sat i gang kort før jul, og 

via en app får samtlige elever adgang 

til informationerne.

-Jeg tror fuldt og fast på, at der venter 

flere praktikpladser i områdets virk-

somheder, men at nogle holder sig til-

bage, fordi de ikke er sikre på at kunne 

finde den ”rigtige” elev, og fordi de må-

ske ikke har kendskab til de forskellige 

aftaleformer. Det er den viden, vore 15 

konsulenter forsyner dem med. Samti-

dig orienterer de om erhvervsskolere-

formen, som træder i kraft i august.

Niveauet bliver hævet
-Tech College Aalborg er i gang med et 

paradigmeskift. Som det nok er kendt 

gennem dagspressen, har skolen sagt 

farvel til 300 elever, der ikke har vist 

tilstrækkeligt engagement i uddannel-

sen. Samtidig vil reformen medvirke til 

nogle mere målrettede uddannelses-

forløb, fordi eleven allerede på grund-

forløbet bliver rettet mod den endelige 

uddannelse. Samlet set tror jeg, at virk-

somhederne vil opleve en generel styr-

kelse af elevernes niveau, fordi der bli-

ver færre, som får mulighed for at køre 

på ”frihjul” i uddannelsesforløbet, me-

ner Per D. Kristensen.

  fortsat fra side 11... Praktikcentret på Lindholm Brygge blev 

etableret i 2013 og har omkring 400 ele-

ver i skolepraktik inden for 13 fag. Lige 

nu er den største gruppe malerne. Om-

kring 70 har ingen fuld uddannelsesaf-

tale, men i kraft af korte aftaler er der 

en vis cirkulation, så der ”kun” er godt 

40 malerelever i skolepraktik.

Praktikcentret tænker også på tværs 

af uddannelsesretningerne for at opnå 

synergi mellem værkstedernes faci-

liteter. Et godt eksempel er smedenes 

ekstraordinære kurser i tegnings-

lære og forståelse af AutoCad. Prak-

tikcentret råder over de nødvendige 

faciliteter i kraft skolepraktikken for 

tekniske designere, men eftersom de 

i antal ikke kan bære en fuldtidsin-

struktør, kommer den overskydende 

kapacitet smedelærlinge til gode – til 

glæde for de virksomheder, de senere 

kommer ud i.

PS: 

Dansk Evalueringsinstitut har netop of-

fentliggjort sin evaluering af praktikcentre-

nes første år og er nået frem til, at de har 

skabt et kvalitetsløft i tilrettelæggelsen af 

skolepraktik.

Centerleder Per D. Kristensen og 
tømrernes instruktør/mester Kim Larsen
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Chrstian Duch er født i 1941 som søn af apoteker Erik Duch i 
Nørresundby. Efter svende prøve som murer i 1963 uddannede han 
sig til bygningskonstruktør og efterfølgende arkitekt. Efter virke i 
en række oversøiske lande blev han i 1985 ansat som leder af 
byggeteknisk afdeling i Byfornyelses selskabet København frem til 
2002. Efterfølgende har han beskæftiget sig med forskning 
og har skrevet artikler om renoveringsprojekter. I jazzmiljøet er 
han kendt som trommeslager – i Aalborg bl.a. i Gabadela 
Jazzband og i København med Krølle/Duchs Kvartet.

Det var ikke traditionen i vores fami-

lie at jeg skulle vælge et håndværksfag, 

men skolegangen fangede slet ikke min 

interesse, så selv om mit mellemnavn 

indikerede en overtagelse af familiefi r-

maet så holdt jeg fast på mit og befandt 

mig efter en brydsom realeksamen i 

sommeren 1959 på et sammentømret 

stillads i Nørresundby med kridhvidt 

arbejdstøj og blanke redskaber i sæk-

ken, som nyansat lærling i murerfi rma-

et Chr. Møller Clemmensen c/o.

Så glad var jeg, at min mund spidsedes 

og muntre melodier blev frembragt: 

”Ved du hvorfor malere altid fl øjter, 

knægt,” spurgte en ældre murersvend. 

”Det er fordi malerarbejde er så skide 

åndssvagt, at man ikke behøver at tæn-

ke over det” fortsatte han.  Jeg stop-

pede fl øjteriet  og koncentrerede mig 

om mørtel og mursten i tavshed, men 

det gik hurtigt op for mig, at murerfa-

get var meget andet end at stable sten. 

Man skal imidlertid ikke lade sig slå ud. 

En gæv arbejdsmand startede samtidig 

med mig. Murermesteren forespurgte 

om han kunne nivellere ” Det ved jeg 

ikke ”svarede han. ”Det må du sgu´ da 

vide” mente mester, og fi k svaret ”Ja-

men jeg har aldrig prøvet det”

En helt ny verden
Det krævede erfarne svende at sætte 

husets murværk af og udlægge mur-

stenene i det valgte forbandt og at 

mure hjørnerne til bygningen korrekt. 

På en taglægte var opmærket murste-

nenes mål og fugetykkelsen, i alt tre 

skifter pr. 20 cm. Ud over denne højde-

inddeling blev hjørnernes opmuring 

løbende verifi ceret med en lang lod-

stok og rettet til med lette hammer-

slag. Mellem hjørnerne blev muret ef-

ter en udspændt snor, denne fl ugt var 

bemandet med yngre murersvende 

som konkurrerede om at lægge ste-

nene hurtigst. Mester indsamlede af-

huggede petringer, de kunne indgå i 

bagmuren som skulle pudses. Vi smed 

dem ned igen - Arbejdshøjden var kun 

ideel få skifter, de nederste  bevirkede 

en øm ryg og de øverste  nødvendig-

gjorde akavede bevægelser med arme 

og skuldre. Som ny lærling værkede 

ryg og arme efter blot en time og kom-

binationen af ru mursten og våd mør-

Apotekersønnens 
vej til stilladset

  Af Christian Duch

MURERLÆRLING I 1960’ERNE (1)
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- fortsættes side 17  

tel fik meget hurtigt fjernet fingrenes 

hud, afvaskning af nyt murværk med 

saltsyre medvirkede til miseren.

Endnu var det almindeligst at opføre 

huse efter de traditionelle metoder 

med muret for- og bagmur sammen-

holdt af faste bindere. Træbjælker var 

bærende gulvkonstruktion; men beto-

nen vandt indpas som etageadskillelse 

og vinduesoverliggerne var ikke læn-

gere kun murede stik men nu også fær-

digfabrikerede tegloverliggere indstøbt 

i beton. Arbejdsmændene knoklede 

ikke helt så meget som tidligere, men 

stilladserne blev stadig banket sam-

men af brædder og 4 x 4” Stikbomme, 

og arbejdsmændene klatrede stadig 

rundt på vakkelvorne stolper og ham-

rede søm halvt i. –” De skal jo ud igen 

”– Og når gangbrædderne var oplagt på 

stilladset slæbtes mursten og mørtel og 

spande med vand op af de stejle stiger 

på ryggen af arbejdsfolkene. Trillebø-

rene var godt og vel fyldte og gangbro-

erne stejle og kun et bræt brede. Ind 

imellem regnede murstenene ned fra 

gangbroen.  Der var ikke noget at sige 

til, at murerarbejdsmændene kunne 

svede et par bajere ud på sådan en dag. 

Fyrre år gamle var de slidt helt ned.

Om vinteren kom en sjat sprit i baljer-

ne medens vi andre frøs med anstand. 

Ved særlig hårde frostgrader måtte 

murstensstablerne tøs op med en 

flammekaster, som oftest betjentes af 

lærerdrengene, mere end 5 frostgrader 

indstillede mureaktiviteten. 

Materialerne blev leveret på bygge-

pladsen af lastvogne med enorme 

anhængere. Jeg var meget imponeret 

over chaufførernes evne til at snirkle 

de gigantiske vogntog gennem bygge-

pladsens pløre, mellem skure og bræd-

destabler, endnu mere forundret blev 

jeg ved at erfare, at en af de skrappe-

ste chauffører aldrig hjalp med aflæs-

ningen. Han var for fuld til at stå op-

rejst og blev i førerhuset.

Pudsearbejde
Bygningernes indvendige vægge og 

lofter blev pudset, det var hårdt og 

krævede teknisk håndelag. Det var 

lærerdrengenes arbejde at fastgøre 

bræddelofternes pudseunderlag, rør-

væv, med korte bredhovede søm, det 

afstedkom fladbankede og ømme fin-

gerspidser. Det krævede en helt speciel 

håndledsbevægelse efterfølgende at 

kaste lofterne til med mørtel og afrette 

pudsen. Det meste mørtel lagde sig som 

en snebyge i ansigt og på skuldre og 

når jeg stolt betragtede en kvadratme-

ter pudset loft måtte jeg anerkendende 

konstatere at drevne svende havde pud-

set resten af lejlighedens lofter på sam-

me tid og uden at tabe noget mørtel. I 

København havde man specielle pudse-

re og specielle flisemurere, i Vendsyssel 

var man ikke så avanceret, her skulle 

hver mand mestre alle opgaver.

Københavnersjakket
En gang var vi kommet bagud med et 

større pudsearbejde. Overarbejdsbeta-

lingen var gået i hårdknude så et køben-

havnsk pudsesjak blev tilkaldt til fær-

diggørelsen – Det så vendelboerne på 

med megen skepsis – Til mesters mis-

billigelse forlangte de tilrejsende pud-

sere straks ved ankomsten fagforenin-

gens obligatoriske stålskabe i skuret, de 

pakkede slet ikke sækken ud før ska-

bene var installeret. Selv om de vend-

sysselske murere var rebelske, så havde 

man en vis respekt for mester og mente 

at københavnernes forlangende græn-

sede til princippjat. Lærlingene måtte 

sørge for at der var rigeligt med tempe-

rerede bajere mens man afventede de 

famøse stålskabe, det var et adfærd der 

ikke gjorde de lokale murere mindre 

skeptiske, men da skabene var leveret 

og de medbragte arbejdsmænd havde 

klargjort stillads og mørtel, iførte pud-

seeksperterne sig lange voksdugsman-

chetter og så ska´ jeg love for der skete 

noget. Efter fyraften luskede de gamle 

lokale murere op og belyste lofterne, for 

at afsløre arbejdets unøjagtighed, til de-

res forbavselse var de pudsede arealer 

snorlige. Det afstedkom ikke yderligere 

bemærkninger men megen undren og 

en vis ærefrygt. Ved akkordudbetalin-

gen var der, for første gang nogensinde, 

en 500 krone seddel i den brune pose, 

det affødte endnu mere ærefrygt.

Naverne
Nogle personer iført sorte bukser med 

svaj, jakke med sølvknapper, bred-

skygget hat og fremmed tale mødte 

en sjælden gang frem på byggeplad-

sen og forhørte sig om arbejde. De blev 

vel modtaget med en vis anerkendelse 

af pladsens håndværkere og de gav 

som reglen anledning til en ekstra øl-

pause måske endda forsødet med en 

sang, som også mange af pladsens æl-

dre ansatte kendte. Jeg blev belært om 

disse farende svende, kaldet ” Navere” 

som var en overlevet skik, at en udlært 

håndværkersvend skulle på valsen i en 

bestemt periode før han kunne vende 

hjem og nedsætte sig som mester. Også 

mestrene betragtede naverne med vel-

vilje, så der faldt ofte en dags arbejde af 

inden de fortsatte deres omflakkende 

tilværelse.

Lønningsposen
Lønnen blev personligt afleveret i en 

lille brun pose af mester hver torsdag, 

og ofte gik der så druk i pladsen – Nog-

le af hustruerne mødte frem og sikre-

de sig en del af pengene før vi tumlede 

ud på byens lumske værtshuse iført 

murertøj, træsko og brandert. Hvis be-

løbet var formindsket for drastisk ved 

konebesøget, så prøvede man at hen-

Chr. Duch har altid tegnet. Artiklens illus-

trationer er fra hans hånd. Her ser han sig 

selv som trommeslager i orkestret The New 

Cats i november 1959.
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander ledes 
virksomhed. Vi skaber 
arbejdspladser til men-
nesker 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 visitkorthjemme side fra 
kr� 4500, + moms� Vi er også eksperter i 
at sørge for, at netop din hjemmeside 
kommer frem, når dine kommende kunder 
søger på google eller en anden søgemaskine�
Se evt� mere om huset og vores ydel ser på 
www�hv-nord�dk

TAG EN ELEV I LÆRE
Få unge kræfter i huset: 
Ekstra hænder – og uddan fremtidens arbejdskraft.
 
Du kan få en elev i et helt hovedforløb eller i kortere perioder 

– alt efter hvordan det passer i din virksomhed og din hverdag.

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER, KONTAKT:

Louise Krogh 

Telefon: 7250 5775 

Email: lope@tcaa.dk

Lindholm Brygge 3-9 · 9400 Nørresundby
Telefon 7250 5775 · techcollege.dk

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

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.

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemme-
siden. Der fi ndes også informationer om 
foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger� 
Der er endvidere links til Håndværksrådet, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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
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te lidt hjem ved at ”vende arm” med 

tømrerne eller slå søm i planker med 

”fjeren” på murerhammeren.

Druk kunne også forekomme når en 

akkord var målt op og overskuddet 

fordeltes. Var læredrengene villige til 

”at gi´ den en skalle” kunne man være 

heldig at blive inddraget i akkorden og 

få del i overskuddet.

Spjældarbejde
Lærlingenes ugeløn var med 29 kroner, 

incl. lørdag, til at overse, så vi drenge 

ragede os forskelligt ”spjældarbejde” 

til og kastede os over dette efter nor-

mal arbejdstid.  Nørresundbys indre-

missionske borgere holdt hårdt på at 

helligdagen skulle holdes i hævd, de 

mødte frem med messende stemmer 

når vi virkede i weekenderne.

Murerens musik
Jeg var noget bedre stillet, idet jeg spil-

lede dansemusik i fritiden og fik en, ef-

ter datidens normer, pæn hyre for det. 

Mureruddannelsen havde en håndgri-

belig indflydelse på min musikudøvel-

se. Det var nærmest en tradition, at et 

bal i forsamlingshuse på landet, skulle 

udarte i slagsmål mellem de forskel-

lige gårdes karle og under alle omstæn-

digheder sku´ tilrejsende musikanter 

ha´ nogen på kajen fordi egnens piger 

sendte øjne til dem. Det bevirkede som 

regelen brodne pander, men efter i no-

gen tid at ha´ tumlet med murerbaljer 

og cementsække, opnåede jeg en sådan 

råstyrke at jeg ikke lod mig blæse om-

kuld af en bondekarl.

Velfærdsforanstaltningerne:
Skurforholdene var, set med nutidens 

øjne, noget primitive. Skuret var ud-

ført af brædder, på væggen et par tre 

tommer søm til overtøjet. Et langt bord 

med vaklende bænke dannede inven-

tar og her spilledes kort i arbejdspau-

serne og hasard på ”Sekseren” om 

aftenen. De lærlinge, der var mest be-

troede, tjente en ekstra skilling ved at 

være advarende udkikspost, alligevel 

gik det galt en gang imellem.

I den kolde tid var opstillet en brænde-

ovn med et jernrør ud af siden på sku-

ret, læredrengenes opgave var at tænde 

op før de øvriges ankomst og at holde 

varmen ved lige hele dagen med bygge-

pladsens afskårne bræddestumper. Den 

sorte røg skabte ofte konflikter med 

husmødre, som havde tørrestativer i 

nærheden og vores våde arbejdstøj fik 

fugten til at drive ned af skurets vægge.

Mange murere startede dagen med en 

bajersk øl og en lille skarp, det skulle 

være i skuret inden kl. 7.00. på hvilket 

tidspunkt de kolde og ofte våde sven-

de arriverede og murerarbejdsmæn-

dene knoklede med at slæbe sten og 

mørtel op på stilladset og røre en lang 

flugt af baljer op. 

Nødtørften måtte forrettes i et afsides 

stående lokumsskur med masser af ven-

tilation mellem brædderne, man lærte 

hurtigt at holde sig i vinterhalvåret.

Frokost var klokken 9 og så fortsatte 

arbejdet indtil første drikkepause midt 

på formiddagen.  Hver svend havde 

sit favoritølmærke. Læredrengene 

måtte ikke drikke øl men det var dem 

der hentede varerne hos den nærme-

ste købmand. En nordjysk specialitet 

var Skibsøl og Svesketærte. De gamle 

svende havde en lille flad dåse 

med skråtobak i afklippede 

stykker. Når en cigar 

skulle afaskes, åbne-

des dåsen og asken 

krydrede skråtobak-

ken, som blev placeret i mundvigen 

ved hjælp af lidt tungearbejde.

Fagforeningen
De mest markante af murerne 

havde tilegnet sig øgenavne: 

”Den hellige” – ”Hudi-

bras” – ” Døve Madsen” 

- ”Gummegrineren” - 

”Villy Langpik”

Anvisning af arbejde 

foregik gennem den 

stedlige afdeling af 

fagforeningen. De le-

dige murere stillede 

op i kø på faste dage og blev ”sagsbe-

handlet” når de nåede frem til skri-

vebordet med fagforeningsvennerne, 

som kendte alle ved for- og øgenavn. 

En gammel kending, ”Gøg”, ikke ulig 

en af Storm P´s vagabondfigurer, var 

altid at finde i køen. Fremme ved bor-

det blev han mødt af den hovedry-

stende fagforeningsmand med ordene: 

”Jamen Gøg, du ka´ jo ingen steder væ-

re ”Gøg replicerede: ”Hva´ fanden me-

ner du med det! Jeg har været 10 ste-

der i sidste uge”

Det blev mere end antydet, at læredren-

gene skulle være i Lærlingeforeningen, 

så jeg mødte pligtskyldigt frem i Folkets 

Hus i Nørresundby. Her var ikke forbud 

mod øl, lange borde var dækket op med 

bayerske flaskeøller og for bordenden 

tronede en hærdebred formand, hans 

forespørgsel om der var forslag til ny 

formand, blev besvaret af en ny lærling, 

hvorpå formanden stillede sin flaske fra 

sig, begav sig ned til hans plads og knal-

dede ham en på skallen, og spurgte om 

der var andre forslag.

(Anden del af erindringerne bringes i 

næste nummer)

  fortsat fra side 15...
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”Lige nu er vi i gang med at skifte hjul, 

mens vi kører. Samtidig med at vi 

forbereder os på reformen, har vi en 

skole, der skal fungere nu og her. De 

pædagogiske ændringer, der er så af-

gørende for, at reformen får succes, 

kræver kompetenceløft og nytænk-

ning hos underviserne i deres rolle 

som professionelle formidlere. Sam-

tidig er vi i gang med den sværeste 

budgetlægning nogen sinde. Vi skal 

nedbringe vore lønomkostninger med 

15 mil. kr. og tilpasse organisationens 

størrelse til aktiviteterne efter refor-

men. Vi gætter på, at vi får lidt færre 

elever, men vi ved det ikke, og i kraft 

af opsigelsesvarslernes længde, skal vi 

budgettere ud fra den tidsforskydning, 

som ligger mellem den forventede ak-

tivitet og de planlagte omkostninger”.

Sådan lyder den aktuelle frontberet-

ning fra Michael Johansson, direktør 

på Tech College Aalborg, et halvt år, 

inden erhvervsskolereformen træder i 

kraft til august. Det er travle tider med 

ukendte faktorer i de nødvendige reg-

nestykker, men der er også en stålsat 

tro på, at reformen vil føre meget godt 

med sig. Som Michael Johansson si-

ger: ”Vi får løftet niveauet og får dyg-

tigere elever ud. Alt andet lige vil det 

blive endnu mere attraktivt at tage en 

håndværkeruddannelse og samtidig 

gøre det mere attraktivt for virksom-

hederne at indgå uddannelsesaftaler”.

Et af reformens krav er, at eleverne på 

erhvervsskolerne ugentligt skal have 

minimum 25 lærerstyrede klokketi-

mer. Den del volder ingen problemer 

på TCAA, eftersom eleverne allerede i 

2014 havde 28 timers samvær med læ-

rerne. Erfaringen er, at det øgede antal 

lærertimer har gjort en positiv forskel i 

læringen, men det er en stor udfordring 

for underviserne at tilpasse pædago-

gikken til det 30 % højere elevsamvær.

Karakterkravet
Det er nyt, at der efter sommerferien 

stilles karakterkrav til de folkeskole-

elever, som umiddelbart efter 9. eller 

10. klasse vil ind på en erhvervsud-

dannelse. Kravet er 02 i dansk og ma-

tematik – ligesom det nu også bliver 

på det almene gymnasium.

-Jeg ved ikke, hvor meget karakterkra-

vet på 02 rent faktisk kommer til at be-

tyde – og hvordan folkeskolereformen 

vil påvirke niveauet. Hidtil er det kun 

25 % af vore elever, som direkte fra 

folkeskolen starter på Grundforløb 1, 

men karakterkravet er udtryk for for-

ventningen om, at folkeskolen gør sine 

elever parate til at tage en ungdomsud-

dannelse. Jeg har en tro på, at det kan 

være med til at gøre flere folkeskolele-

ver mere målrettede. I Nordjylland er 

der måske i dag 10 – 15 % af afgangsele-

verne fra folkeskolen, som ikke opnår 

deres 02 i de to væsentlige fag, men når 

det er et krav, vil nogle elever sikkert 

løfte sig. De, som ikke i første omgang 

har karaktererne til at passere nåleøjet, 

kan opkvalificeres. Det skal blot ske i et 

andet regi, så de ikke forstyrrer de  

allerede uddannelsesparate, fortæller  

Michael Johansson.

Færre indgange
En af reformens helt store ændringer 

er, at de nuværende 12 fællesindgange 

skæres ned til 4 hovedindgange, der 

samlet set giver adgang til 108 speci-

fikke erhvervsuddannelser. På Tech 

College Aalborg bliver indgangene 

”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” og 

”Teknologi, byggeri og transport” de 

altdominerende.

-Indgangene er blevet bredere. Grund-

forløb 1 er stadig at betragte som stu-

dieforberedende, men på TCAA vil vi 

allerede fra den første dag sætte fag-

ligheden i centrum for at udfordre 

elevernes valg og for at vise dem, at 

grundforløbet ikke blot er en forlæn-

gelse af folkeskolen, men en overgang 

til en ungdomsuddannelse. Jeg håber, 

at det også vil medvirke til at give den 

enkelte elev en identitet. Nogle er al-

lerede afklarede om deres fremtidige 

job, og de, som har besluttet sig for at 

blive elektrikere, skal ikke i grundfor-

løbet trækkes med curlere og suppetil-

beredning. Men de skal alle sammen 

deltage i bredt kvalificerende fag, så 

Vi skifter hjul,
mens vi kører

  Af Poul Krabbe

Til august træder erhvervsskolereformen i kraft, og på Tech College Aalborg kører forbere-
delserne på fulde omdrejninger. Der er mange ubekendte faktorer på vejen mod et højere 
undervisningsniveau, men også en stærk tro på, at resultatet bliver dygtigere elever.
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de under vejs mod det fagspecifikke 

Grundforløb 2 får baggrund for at træf-

fe deres endelige valg, siger Michael 

Johansson.

Færre surfere
Hvor grundforløbene hidtil har været 

normeret til 20 uger med mulighed for 

supplement, fastsætter reformen de 

20 uger som en fast grænse uden mu-

lighed for forlængelse. Det er en af de 

store pædagogiske udfordringer. I de 

senere år har for få af eleverne gen-

nemført grundforløbet på normeret 

tid. Det skal reformen være med til at 

rette op på.

Nyt er det også, at en elev kun kan op-

tages på Grundforløb 1 én gang. Ved 

frafald skal eleven påbegynde en even-

tuel ny erhvervsuddannelse på Grund-

forløb 2, og på det kan eleven maksi-

malt optages tre gange. Nyskabelsen er 

med til at reducere antallet af elever, 

som – måske primært med blikket ret-

tet mod SU – hidtil har kunnet surfe 

mellem uddannelserne uden på noget 

tidspunkt har villet eller evnet at gen-

nemføre uddannelsen.

Den type elever var der mange af, da 

Tech College Aalborg i efteråret 2014 

sagde farvel til 300 elever.

-Vi fortalte dem, at de vist ikke var klar 

til at gennemføre uddannelsen. Vi for-

valter offentlige midler og fokuserer på 

dem, der har motivationen for uddan-

nelse og lyst til læring. Hvis de har vil-

jen, skal vi give dem evnen til at kun-

ne. Samtidig ligger der i reformen en 

opstramning. Eleverne skal være bedre 

forberedte fra folkeskolen, og niveauet 

på erhvervsskolernes undervisning 

skal hæves. Det er ikke ensbetydende 

med, at vi vil skabe en mere elitær sko-

le, men vi vil dyrke talenterne. Det er 

ikke flovt at være en ”nørd”. I gamle da-

ge var det en pisten dreng med runde 

briller. I dag er en nørd en med et sær-

ligt talent og en vilje til at udvikle det.

Omverdenens vurdering
Efter reformen bliver ”indgangsdøren” 

smallere, og det forventede resultat 

er, at endnu flere af de, der starter på 

Tech College Aalborg vil gennemføre 

uddannelsen. Alt andet lige må det ha-

ve en positiv afsmitning på omverde-

nens vurdering af håndværkerfagenes 

prestige.

-Hvorfor skal den ene uddannelse være 

finere end den anden? Hvem er det, der 

er i stand til at vurdere, om gymnasiet 

eller erhvervsuddannelsen er finest. 

Det almene gymnasium er blot en for-

beredelse til noget andet, og der er be-

kymrende mange, som aldrig kommer 

videre. På en erhvervsskole kommer 

eleverne ud med et svendebrev og er  

fra den første dag parate til at løse de-

res fags opgaver ude i virkeligheden.

Hvis der – som prognoserne siger – 

kommer til at mangle 50.000 faglærte 

håndværkere inden for få år, kommer 

vi alle sammen til at mærke det. Det 

bliver ikke blot sværere at få fat i en 

kvalificeret håndværker. Det kan også 

blive dyrere, når udbuddet ikke kan 

følge med efterspørgslen. Jeg tror, der 

i fremtiden vil blive flere, der samtæn-

ker uddannelse og lønseddel, og at der 

er nogle akademikere, som kommer til 

kort, slutter direktør Michael Johans-

son, som selv er uddannet håndværker, 

inden han læste videre til ingeniør.

Hvorfor skal den ene uddannelse være finere end den anden?  
Spørger direktør Michael Johansson, Aalborg Tech College
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Detailslagter Annika Gunneklev med 

Nørresundbys Slagter Ole som lære-

plads var en af guldvinderne. Da DM i 

Skills blev afviklet i Aalborg Giganti-

um i 2014, opnåede Annika en anden-

plads - kun overgået af en anden elev 

fra TCAA, Rune Havgaard fra Rævhede 

Naturprodukter. På vej mod topplace-

ringen i Bella Centret tilberedte Anni-

ka bl.a. en tre retters ”scoremenu”, og 

blandt opgaverne var også partering 

af en halv gris. Annika Gunneklev fi k 

sølvmedalje for sin svendeprøve i no-

vember 2014 efter at have opnået sin 

klasses højeste karakter.

De to nordjyske frisørelever, som del-

tog sammen med ti konkurrenter, pla-

cerede sig på de to øverste pladser. 

Rie Øland Bjerre vandt guldet, og Ditte 

Nørgaard Jakobsen tog sig af sølvme-

daljen. Som elever har de været i prak-

Tre gange 
guld til 
Aalborg

Tech College Aalborg havde 20 elever med inden for 17 fag, da godt 300 fra hele landet 
dystede i 36 fag ved DM i Skills i Bella Centret, København. Tre af dem stod øverst på 
sejrsskamlen, da undervisningsminister Christine Antorini den 10. januar hyldede 
vinderne. Ud over de tre guldmedaljer hentede den tekniske skole i Aalborg tre sølv- og 
tre bronzemedaljer. DM i Skills blev afviklet for femte gang, og med 68.000 besøgende 
– 26.000 fl ere end i Gigantium i 2013 – blev der sat ny tilskuerrekord.

tik hos henholdsvis Br. Seidelins Frisør 

og Frisør Bundgaard. De to saloner lig-

ger blot et par hundrede meter fra hin-

anden i Hjørring, og med solid opbak-

ning fra deres mestre – og faglærere 

– har de benyttet enhver lejlighed til 

at træne forud for mesterskaberne. Da 

Rie fi k overrakt guldet, fulgte hele sa-

lonen i Hjørring med via livestreaming 

på computeren.

Frisører med praktikplads i Hjørring løb med de to første pladser 

ved DM i Skills. Rie Øland Bjerre (billedet) vandt guldet
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- fortsættes side 22  

Den tredje førsteplads til Tech College 

Aalborg blev hentet af kosmetiker Søs-

ser Katrine Klit, mens hendes klasse-

kammerat Tania Johansen høstede en 

fjerdeplads. Begge elever kom fra ud-

dannelsens grundforløb og har det til 

fælles, at de stillede op uden at have 

en uddannelsesaftale.

Det kan virke grotesk, at Danmarks 

dygtigste kosmetikerelev en måned 

efter konkurrencen stadig stod uden 

læreplads – og dermed uden mulig-

hed for at afslutte den to og et halvt år 

lange uddannelse. Kosmetikeruddan-

nelsens praktikpladskonsulent, Louise 

Krogh, har gennemtrevlet Jylland fra 

Skagen til Esbjerg for at fi nde praktik-

pladser, men 1. februar var det stadig 

ikke lykkedes.

I november 2014 bestod syv elever fra 

Style & Wellness i Aalborg deres sven-

deprøve, og i januar blev taget ti ny ele-

ver ind. Grundforløbets 1. del kan tages 

på alle erhvervsskoler, mens del 2 på 20 

uger og hovedforløbet på to år udeluk-

kende er placeret i Aalborg, Odense og 

København. Meldingerne lyder på, at 

kosmetikerne fra København ikke har 

problemer med at fi nde praktikpladser. 

På landsplan er 303 virksomheder god-

kendt til at uddanne kosmetikere hvor-

af de 129 i Jylland.

Kosmetikere og kosmetologer
Da uddannelsen blev etableret i Aal-

borg havde den blandt andet sigte på 

de større hoteller og feriecentre med 

egen wellness afdeling, men meget ty-

der på, at de i vid udstrækning vælger 

at ansætte massører og privatuddan-

nede, selvfi nansierede kosmetologer.

Guldvinder uden læreplads

Detailslagter Annika Gunneklev fra Slagter Ole i 

Nørresundby vandt guld. Det samme gjorde kosmetiker 

Søsser Katrine Klit, som fortsat ikke har fundet en praktikplads
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Venlig hilsen BESTYRELSEN

MEDLEMSARRANGEMENT
TID: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 17.00

STED: Historisk Museum, Algade 9000, Aalborg

Besøg på Aalborg Historiske Museum og efterfølgende 
besøg og traktement i DUUS Vinkjælder.

PROGRAM:
•	 	Museumsinspektør Inger Bladt fremviser Aalborgstuen, som tidligere havde til  

huse i Aalborg Haandværkerforenings lokaler. Endvidere rundgang i dele af museet.
•	 	Servering af Aalborg Bjesk i Aalborgstuen.

Efter besøget på museet spadserer vi mod Jens Bangs Stenhus, hvor vi benytter den 
”hemmelige bagindgang” til vinkjælderen, hvor vi skal indtage en særlig tilrettelagt 
håndværkerbuffet.
Inden start på spisningen vil oldermand Niels Voss-Hansen orientere om Christian  
den Fjerdes Laug, som blev stiftet i 1942.

Medlemspris kr. 150,00
Tilmelding på e-mail: aalborg-hvf.dk - Senest den 1. maj 2015. Først Til mølle!

Venlig hilsen bestyrelsen

Mødesponsor:

Hidtil har der været adgangsbegræns-

ning til kosmetikeruddannelsen, og 

som hovedregel har en uddannelses-

aftale været billetten til grundforløb 2 

på en af de tre skoler. Nogle – som Søs-

ser Katrine Klit – er blevet optaget på 

en af skolens få kvotepladser. 

Fra august i år er der ingen adgangsbe-

grænsning for optaget på grundforløb 

2, men en uddannelsesaftale er fortsat 

betingelsen for at fortsætte på hoved-

forløbet. Inden for uddannelsesområ-

det betragtes det med nogen undren, 

at adgangsbegrænsningen fjernes fra 

en uddannelse, der allerede har svært 

ved at skaffe tilstrækkeligt antal prak-

tikpladser – og som ikke har en skole-

praktikordning. Det stemmer dårligt 

overens med ”uddannelsesgarantien”, 

at nogle kosmetikere bruger tid på 

grundforløbet uden udsigt til at kunne 

gøre uddannelsen færdig. 

  fortsat fra side 21...

22



BLAD NR. 1 - 2015

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har 
mulighed for at benytte vore lokaler til 
visse arrangementer�
Kontakt formand Svend Aage Suhr på 
telefon 98 12 00 02, eller
email: info@aalborg-hvf�dk
for yderligere oplysninger�

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

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
  22. april: Generalforsamling
  12. maj: Seniormøde Aarhus
  14. august: Sommerudflugt
  2. september: Golf
  30. oktober: Torskegilde
  9. december: Julefrokost
Der vil blive sendt indbydelse ud til enkelte 
arrangementer.

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

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

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

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

tættere på

I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved 
hånden. De går ikke og taler sammen i et 
stort fi nanscenter. 

De er placeret lige der, hvor det 
sker. Book et møde med din lokale 
erhvervsrådgiver.

Tal forretning med en bank, der forstår dig

tættere på

I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved 
hånden. De går ikke og taler sammen i et 

Keld Jakobsen

Kundechef - erhverv

Telefon 96 30 26 70

kec@sparnord.dk

På gensyn i
Spar Nord Østeraa

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

Rekruttering  •  Kandidatbank  •  Udviklingsforløb

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

Se vore mange tilbud på oplevelser:

G L E N H O L M  V I N G Å R D
-  for hyggeligt samvær

Vingård med 

Restaurant

Kun 1 time 

fra Aalborg

 www.glenholm.dk

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER 

FINDES PÅ

varelotteriet.dk
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VELKOMMEN TIL 
NYE MEDLEMMER
Tømrerfi rmaet Dan Jensen a/s
Dan Jensen

Lund & Staun
Henrik Staun

Poulsen Byg
René Poulsen

XCUTIVA
Torben Jespersen

A-kassen DANA
Marianne Bang Poulsen

Helmuth Michael
Sanger

Solveig Nielsen
Kultur

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 træff es hele dagen – også 
i arbejdstiden�
Spiser vi mad, der giver den rigtige energi 
til at arbejde? Kan vi holde til vores arbejde 
– også på længere sigt? Det handler om at 
se mulighederne i hverdagen – små skridt 
giver ofte bedre resultater på langt sigt end 
store forkromede projekter�
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed�
Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard,
 tlf� 99 31 19 18 eller send en mail til: 
ik-sbu@aalborg�dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Se meget mere på 
www.novagraf.dk

VI er oppe på  
tangenterne ...

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier

salg

Mød os på Forårsmessen i 
Aalborg Kongres & Kultur Center på 
stand C 270, den 20, 21 og 22 marts.
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   Af Anne Louise Berg Stisen, praktikkoordinator,  
Det Grønlandske Hus i Aalborg

Praktikprojekt ved 
det Grønlandske Hus 
i Aalborg sætter 
ekstra fokus på 
praktikpladser inden 
for håndværkerfagene

Som et led i den store mangel på praktikpladser har Grønlands 

Selv styre siden 2013 støttet et initiativ ved Det Grønlandske 

Hus i Aalborg, hvor praktikkoordinator Anne Louise Berg 

Stisen til daglig arbejder for at skaffe flere praktikpladser til 

de grønlandske erhvervsstuderende i Region Nordjylland. 

Praktikkoordinatoren ved Det Grønlandske Hus hjælper med 

alt det praktiske ved indgåelse af en praktikaftaler og hjælper 

med at matche virksomhed og elev.

Svært at finde praktikplads
Den nuværende situation med den store mangel på praktik-

pladser kan næppe komme som en overraskelse for nogen. 

Det er svært at finde praktikplads, da der er mange om bud-

det, og de ledige pladser er få. Men som grønlandsk elev kan 

man herudover have en række yderligere udfordringer. Man 

har – af gode grunde – ikke nødvendigvis det samme net-

værk i Danmark, som en dansk elev, når man er rejst langt 

væk hjemmefra. Og ofte er det jo netop netværk, der gør, at 

man finder et job eller en praktikplads. Desuden kommer 

man fra en anden og måske mere tilbageholdende kultur, 

der med danske øjne kan misforstås og tolkes som en faglig 

og personlig usikkerhed, selvom det ikke er tilfældet. 

Virksomhederne kan hjælpe
I praktikprojektet i Det Grønlandske Hus arbejder vi hele 

tiden på at øge synligheden omkring projektet og vigtig-

heden af, at virksomhederne indser, at de kan hjælpe med 

praktikpladssituationen. Fordelene ved en grønlandsk elev 

kan være mange. Har man planer om at gøre forretnin-

ger i Grønland eller allerede gør det, er det naturligvis en 

fordel at have ansatte, der kan begge sprog. Nordjylland og 

Grønland har en tæt forbindelse og et vigtigt og mangeårigt 

samarbejde på grund af Grønlandshavnen i Aalborg, hvor al 

udskibning til Grønland foregår. Indgår man et samarbejde 

med en elev gennem Det Grønlandske Hus, er der desuden 

potentiale for et bredere samarbejde og netværk med grøn-

landske virksomheder.

Noget for jer? 
Er I i jeres virksomhed interesserede i at høre mere om 

muligheden for at få en grønlandsk erhvervsstuderende i 

praktik, så kontakt praktikkoordinator Anne Louise Berg 

Stisen på telefon 30 95 79 69 eller mail alb@dgh-aalborg.dk 

Man kan læse mere om praktikprojektet på: 

www.dgh-aalborg.dk/uddannelse/praktikkoordinator

Fakta om 

Det Grønlandske Hus i Aalborg

Vi står til rådighed for alle med relationer til Grønland og alle, 

som har interesse for Grønland og grønlandske forhold. Søger 

du råd og vejledning eller har du spørgsmål, er du meget vel-

kommen til at kontakte os – personligt, via mail eller telefon.

Vi har ofte grønlandsrelaterede udstillinger i Huset, så kig 

gerne forbi. Vi har også en butik med grønlandske proviant 

og kunsthåndværk. Vores adresse er Umanakvej 25, 9210 

Aalborg SØ, tlf. 98 14 68 00. Besøg os på vores hjemmeside 

www.dgh-aalborg.dk og på Facebook: 

www.facebook.com/dghaalborg  
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte fl ere år.

Hvis du har planer om en ”virksomhedsover-
dragelse” til familie eller andre, kan du få 
nyttige informationer og hjælp ved at kon-
takte Håndværksrådet, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og 
licitationer kan du se direkte på vor hjem-
meside 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�  

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 Neder-
mark, 2220 8174 og hør mere om aftalen�

I Beierholm vil vi gerne tilbyde vores hjælp til dig, som måske har g jort tanken, at du 
ikke helt får det fokus, du og din virksomhed fortjener. Hos os vil du altid være num-
mer 1, og få fuldt udbytte af vores fokus på din virksomhed. 

Hos Beierholm tilbyder vi førsteklasses revision og rådgivning, bygget på kompe-
tencer og nærvær. Vi tror på, at stort personligt engagement er med til at skabe 
balance i vores kunders virksomhed, hvorfor det er afgørende for os at rådgive ud 
fra faglig dygtighed, nærvær og løbende samarbejde.

Vi hjælper med glæde dig og din virksomhed. 
Voergaardvej 2  .  9200 Aalborg SV  .  Tel. 98 18 72 00  www.beierholm.dk

Vores fokus har altid været de mindre og mellemstore virksomheder.

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

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

Er du optaget af din sundhed og velvære,
også på sigt? Vi tilbyder omsorgsfuld
kvalitetstandpleje, som er bæredygtig!

I et lille team...

Kontakt os på 9813 0052

VESTERÅ 12 · 9000 AALBORG

hellejansen.dk26



Svend Aage fortalte kort om sin fortid 

som udlært skiltemaler og frem til sin 

nuværende funktion, som formand for 

AHF fra 2006.

Svend Aage inddelte sit foredrag i 3 ho-

vedpunkter – fortid, nutid og fremtid.

Tidligere - i 60èrne- havde AHF ca. 

4600 medlemmer, som frem til 2004 

var faldet til 35. Nu er medlemstallet 

på 1700, en tilgang der er vokset med 

4-5 nye medlemmer pr. måned.

Aalborg kommunes udbudspolitik fi n-

des på kommunes hjemmeside, og og 

er tilgængelig fra AHF`s hjemmeside, 

søg linket til AK. Uddannelsessyste-

met blev berørt, og Svend Aage på-

pegede den skævhed, der er i tilgan-

gen til de akademiske uddannelser og 

TORSKEGILDE!

håndværkeruddannelserne. Forenin-

gens blad, som udkommer fi re gange 

årligt blev omtalt, og bladet skaber 

stor interesse fra andre mediers side. 

Legatuddelingen, som afholdes en 

gang om året, afvikles i Byrådssalen, 

er et meget højtidligt arrangement, 

hvor unge dygtige lærlinge får et æres-

bevis og et kontant beløb. Svend Aage 

benævnte denne legatuddeling som 

”Flagskibet”. Omtalte et par konkrete 

sager, så som kommunens forslag om 

m2 afgift på arealer, hvor håndværke-

re opstiller stillads – AHF fi k afværget 

dette – og P-tilladelse til håndværker-

nes biler mm. Samarbejdet med ud-

dannelsesinstitutionerne blev omtalt.

Fremadrettet vil AHF holde den nuvæ-

rende kurs. Uddannelsessystemet vil 

altid være et af foreningens mærkesa-

Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
afh oldte fredag den 31. oktober 
2014, sit årlige Torskegilde. 
Traditionen tro, er der en 
gæstetaler før spisningen. 

Årets gæstetaler var 
formanden for Aalborg 
Håndværkerforening Svend 
Aage Suhr. ATML̀ s 
oldermand Ib Kjeldsen bød 
velkommen og gav herefter 
ordet til Svend Aage.

ger. AHF som paraplyorganisation for 

de små og mellemstore virksomheder.

Svend Aage afsluttede sit indlæg med 

en opfordring til at gøre brug af de til-

bud AHF udbyder. Efter at Svend Aage 

havde svaret på spørgsmål takkede Ib 

Kjeldsen Svend Aage for et godt og fag-

ligt indlæg.

Herefter gik deltagerne ind til en vel-

fortjent gang kogt torsk med traditio-

nelt tilbehør. Efterfølgende en omgang 

kegler/kaffe/øl samt kollegialt samvær. 

Aftenen blev afsluttet med fl æskeæg-

gekage.

Erik Lauersen

T & M Lauget

Svend Aage Suhr (tv), 

Henrik Thomas Pedersen (th), bestyrelsesmedlem 

Tømrer & Murerlauget og næstformand i Aalborg Haandværkerforening
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Svend Aage Suhr (tv), 

Henrik Thomas Pedersen (th), bestyrelsesmedlem 

Tømrer & Murerlauget og næstformand i Aalborg Haandværkerforening
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Uanset hvilken retning dit liv tager, er det vigtigt, at du fra
starten har besluttet dig for at spare op til din pension. Jo før
du kommer i gang; jo større valgfrihed får du.

Med en Velfærdspakke fra Pension for Selvstændige får du
pension med lave omkostninger og fordelagtige forsikringer
og sundhedssikring med i købet. Så er kursen lagt.

Det er mens du tjener penge

at du skal spare op til pensionen

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


