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tømrermester � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23 82 55 18
Kasserer Allan Østergaard, 
skorstensfejermester � � � � � � � � � � � �  40 40 21 44
Hanne Danielsen, Frisørmester � � �  28 45 27 50
Gert Spender-Andersen, 
direktør  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  40 51 38 00
Søren V� Nielsen, 
udviklingschef� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 38 39 12
Finn Lange,   
erhvervskonsulent � � � � � � � � � � � � � � � �  25 20 15 41
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Frede Skrubbeltrang � � � � � � � � � � � � � 40 84 96 65
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Bestyrelsen.

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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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

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
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LEDER

Forår og  
optimisme

I Aalborg Haandværkerforening har op-

timismen blomstret, mens jorden stadig 

var vinterkold. På det ny års første dag 

blev vort medlemstal forøget med 74, da 

Aalborg og Nørresundby Malerlaug kol-

lektivt meldte sig ind i fællesskabet. Der 

skal lyde et varmt ”velkommen” til ma-

lerne. Laugets oldermand, Jess Vesterga-

ard Pedersen begrunder indmeldelsen i 

en artikel inde i bladet: ”Ved at være en 

del af det fællesskab, Aalborg Haandvær-

kerforening er udtryk for, står vi stærke-

re i det kommunale, politiske spil”.

Vi ser malerlaugets valg som en kompli-

ment til Aalborg Haandværkerforenings 

udvikling og status som Nordjyllands 

største og stadigt stærkere erhvervspoli-

tisk forening, der aktivt er til stede, hvor 

ideer og beslutninger med betydning for 

de små og mellemstore virksomheder 

kommer på bordet. Den indflydelse vok-

ser, når vi er flere, der trækker på sam-

me hammel. Aalborg og Nørresundby 

Malerlaug har en lang historie og mange 

traditioner, men også en høj grad af nu-

tidig, faglig bevidsthed, og ligesom Aal-

borg Haandværkerforeningen har lauget 

Håndværksrådet som et stærkt bagland.

Vi glæder os over malerlaugets medvir-

ken til håndværkerforeningens fortsatte 

udvikling og over oldermandens ”til-

trædelseserklæring: ”I Aalborg og Nør-

resundby Malerlaug støtter vi Aalborg 

Haandværkerforenings bestræbelser på 

igen at blive repræsenteret i den tekni-

ske skoles bestyrelse. Det er jo ikke ar-

gumenter, der mangler”.

Udover de 74 ny laugsmedlemmer har 

håndværkerforeningen de seneste må-

neder oplevet en tilgang på 15 ny er-

hvervsmedlemmer. Vi ser den som 

et resultat af den intense kampagne, 

håndværkerforeningen i efteråret 2015 

gennemførte med økonomisk støtte fra 

Pensionskassen for Selvstændige, og vi 

har en tro på, at kampagnen generelt 

har styrket kendskabet til vore mærke-

sager og vores kamp for at fremme dem.

En af de mærke- og hjertesager, vi de-

ler med vore medlemmer er de unges 

uddannelse. Den skal rumme kvali-

tet både på skolen og ude i praktikken. 

Den seneste opgørelse viser, at blot 19 

% af en folkeskoleårgang vælger en er-

hvervsuddannelse. Efterhånden er det 

gået op for større dele af samfundet, at 

vi om ganske få år kommer til at mang-

le faglært arbejdskraft, samtidig med 

at der på adskillige højere uddannelser 

anes en overproduktion i forhold til be-

skæftigelse.

Et af de argumenter, der er anvendt 

til at forklare den svigtende tilgang til 

ehvervsuddannelserne, er manglen på 

praktikpladser. Som det fremgår af en 

artikel inde i bladet har Praktikcenter 

Aalborg i 2015 skabt en fremgang på 

19,9 % i antallet af indgåede uddannel-

sesaftaler. Landsgennemsnittet er på 

0,9 %. Praktikcentret forklarer fremgan-

gen med, at praktikpladskonsulenterne 

i dag er langt mere synlige ude ved ar-

bejdsgiverne. Samtidig er mestrene op-

mærksomme på fremtidens problem 

med utilstrækkeligt uddannet arbejds-

kraft.

Det øgede antal uddannelsesaftaler på 

Tech College Aalborg – i 2015 265 flere 

end i 2014 – er også udtryk for øget opti-

misme hos håndværksmestre. 

Aalborg Haandværkerforening har be-

nyttet enhver lejlighed til at understre-

ge, at forudsætningen for et øget lær-

linge-indtag er de positive bevægelser i 

mestrenes ordrebøger. 

- fortsættes side 5 

Trods den korte, koncentrerede vinter, vi har oplevet i år, har der været 
udendørs liv på mange byggepladser. Nu går vi mod lysere tider. Både  
konkret - som øget afstand mellem solopgang og solnedgang – og  
mentalt. Foråret har det med at sætte skub i optimismen.
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VVS-installatør Torben Hansen 
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Frisørmester Pia Bartholdi 
Borgergade 5, 9000 Aalborg

Malermester Evald Sørensen 
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen,  
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Slagtermester Jesper Albin, 
Hasseris Bymidte 25, 9000 Aalborg 

Jes Porsmose, 
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus

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

Advokat Jens Rye-Andersen, 
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

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

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

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

Billet: A: 380,- B: 330,- C: 290,- D: 260,-

A: 380,- B: 330,- C: 290,- D: 260,-

Historien 
om The Beatles 
fortalt med levende 
musik og billeder på 
storskærm

Søndag 20. marts 
kl. 20 i Aalborghallen

Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17) · akkc.dk
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CARNET (varepas)

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

Det glæder os, at praktikcenterchef Per 

Dennis Kristensen (læs interviewet) er 

enige med os i, at kommunens og re-

gionens indførelse af sociale klausuler 

ikke i sig selv øger antallet af uddan-

nelsesaftaler.  

I 2015 udstedte Aalborg Kommune 2.817 

parkeringsdispensationer til håndvær-

kerbiler. Det var 538 færre end i 2014. 

Aalborg Haandværkerforning var til en 

begyndelse kritisk over for opstramnin-

gen, men ved nærmere vurdering er den 

måske ikke helt så urimelig som først 

antaget. Afsløringen af, at den kommu-

nale P-licens i stigende omfang udnyt-

tes til ”magelighedsparkeringer” kan i et 

vist omfang undskylde stramningerne. 

Som privatbilister med ærinde i midt-

byen og jagt på et sted at parkere lovligt 

ser vi jo heller ikke med milde øjne på 

andre bilister, der bøjer reglerne til egen 

fordel. Aalborg Kommune, Trafik og Ve-

je, har inviteret Aalborg Haandværker-

forening til at komme med forslag til, 

hvordan parkeringsdispensationerne 

kan leve op til deres oprindelige formål: 

”Parkering af firmabilerne, hvor tilste-

deværelse nær arbejdsstedet er nødven-

dig for, at arbejdsopgaven kan udføres”. 

Bestyrelsen har sendt invitationen til 

høring hos laug og mesterforeninger.

Den 17. februar var der møde i leder-

gruppen for Aalborg Kommunes un-

gestrategi. Det blev holdt på Aalborg 

Haandværkerfornings hjemmebane, 

Håndværkerhuset. Temaet var ”Flere 

unge skal tage en erhvervsuddannelse 

  fortsat fra side 3... – hvordan?” og tre unge fortalte om de-

res erfaringer. Jeg er som håndværker-

foreningens formand medlem af leder-

gruppen og blev på mødet interviewet 

om vores syn på erhvervsuddannelser-

nes tiltrækningkraft. 

Jeg havde også fornøjelsen af at vise de 

øvrige mødedeltagere rundt på husets 

arbejdende værksteder, så også vore 

traditioner blev gjort synlige.

Foråret er på vej. Lad os møde det med 

fornyet optimisme og en fortsat vilje at 

sikre, at det ikke i fremtiden bliver en 

omskolet akademiker, der skal skifte 

vore vandhanepakninger eller elektri-

ske installationer.

MEDLEMSARRANGEMENT

Venlig hilsen BESTYRELSEN

TID: 
Tirsdag den 12. april 2016,  
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  
1. april 2016.

MØD BORGMESTEREN I FORENINGEN MED TEMAET:

Aalborg i forandring

Thomas Kastrup-Larsen

Mødesponsor:
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-Det kan jo ikke være konjunkturfor-

bedringen, der er forklaringen på resul-

tatet i Aalborg, for den har hele landet 

gavn af. Hvis vores fremgang havde væ-

ret 5-6 % , kunne vi have forklaret den 

med, at der i øjeblikket er rigtig mange 

byggerier i gang i Aalborg. Så der er kun 

én forklaring på, at vi i Aalborg ligger 19 

% over landsgennemsnittet: I Aalborg 

gør vi tingene anderledes og bedre. Vi 

er til stede, og vi er offensive i jagten på 

praktikpladser, vurderer praktikcenter-

chef Per Dennis Kristensen.

Praktikcenterchefen er ikke et øjeblik 

i tvivl om, at omlægningen af praktik-

konsulenternes indsats er hovedfor-

klaringen på den markante fremgang i 

2015. De nuværende 14 konsulenter er 

forankret på Praktikcentret og ikke på 

det enkelte college. De har udelukkende 

én opgave: At sælge praktikpladser.

Skarpe hele tiden
-Tidligere var praktikpladskonsulen-

terne også undervisere og vejledere på 

skolen, og det var en ulempe at have 

flere kasketter på. I dag er deres faglig-

hed koncentreret om salg. Vi skal leve-

re ét produkt – uddannelsesaftaler – til 

Tech College Aalborg, og vi skal være 

skarpe hele tiden. Konsulenterne kom-

mer meget mere ud i markedet end tid-

ligere, og de er klædt på med grundige 

markedsanalyser; udarbejdet her i hu-

set, fortæller Per Dennis Kristensen. 

Fokus ligger på det langsigtede, virk-

somhedsrettede salg og på at omsætte 

Aalborg har  
dansk rekord i
uddannelsesaftaler

 Af Poul Krabbe

muligheder til løsninger. Kan der ikke 

indgås en hel uddannelsesaftale med 

en virksomhed, kan der være interesse 

for delforløb eller måske an deleaftale 

med flere involverede virksomheder. 

Forudsætningen er, at arbejdsgiverne 

kender de forskellige muligheder. Det 

sørger praktikpladskonsulenterne for 

ved at være synligt til stede.

Den enkelte konsulent har et tydeligt 

salgsmål: 100 uddannelsesaftaler på et 

år, men måltallet er sat til 125, så der er 

noget at stile efter. Desuden skal hver 

konsulent aflægge 200 årlige kampag-

nebesøg på virksomheder. Opgaven er 

den samme, om det er en frisør- eller 

en elektrikerlærling, der skal ”sælges”, 

og eftersom praktikpladskonsulenter-

ne arbejder i teams, støtter de hinan-

den på vejen mod de fælles mål.

Den mest markante fremgang i antallet 

af indgåede aftaler i 2015 er skabt hos 

tømrere, murere, VVS, autobranchen 

og industriteknikerne.  Fremgangen 

begyndte i februar og gik amok i marts, 

da der for alvor kom gang i arbejdet på 

de mange byggepladser.

Optimisme giver aftaler
-Generelt bliver konsulenterne godt 

modtaget ude hos mestrene. Forbed-

ringen af konjunkturerne har skabt 

optimisme, og når der er opgaver i or-

drebogen, smitter det af på antallet af 

lærlinge. Samtidig er de lydhøre over for 

problemet med i fremtiden at skaffe til-

strækkelig faglært arbejdskraft, fortæl-

Det kan være svært at få 
armene ned: I 2015 blev 
der på Tech College  
Aalborg indgået 1.596 
uddannelsesaftaler.  
Det er 265 flere end i 
2014. Fremgangen er  
på  19,9 %, mens den  
for samme periode på 
landsplan er 0,9 %.
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ler Per Dennis Kristensen, der udelukker 

indførelsen af sociale klausuler som for-

klaring på de mange ny uddannelses-

aftaler.

Tidligere har VFU, virksomhedsforlagt 

undervisning medvirket til, at elever i 

skolepraktik kom ud i virksomhederne, 

men den tid er stort set slut i Aalborg.

-VFU er oprettet for at kompensere for 

praktikmål, der i særlige tilfælde ikke 

kan indfries i praktikcentret, men jeg 

er enig med LO i, at ordningen er ble-

vet misbrugt; at nogle virksomheder 

udnytter VFU til i en travl periode at 

skaffe gratis, ung arbejdskraft. Vores 

politik på Praktikcenter Tech College 

Aalborg er, at vi ikke udleverer gratis 

arbejdskraft. Derfor har vi sat en kvote 

for VFU, så den udelukkende kan ta-

ges i brug for at opfylde det oprinde-

lige formål: Undervisning i særlige til-

fælde.

2020 – 2.020 aftaler
Praktikcentret har en langsigtet strate-

gi: I 2020 skal der indgås 2.020 uddan-

nelsesaftaler på Tech College Aalborg.

-Jeg tror på, at erhvervsuddannelserne 

kommer til at opleve vækst. Reformen 

med bl.a. skærpede adgangskrav vil 

være med til at hæve uddannelsernes 

kvalitet og anseelse, og markedet har 

behov for flere hænder. Men lige nu 

er der mangel på elever. Vi overvejer, 

om vi skal indlede en indsats over for 

gymnasierne. Der er fortsat mange, der 

springer fra uden at opnå studenterek-

samenen. Hvis de kan stå med en lære-

plads og løn fra dag 1, kan det være et 

incitament for dem – og deres forældre 

- til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det øgede antal uddannelsesaftaler 

har minimeret Praktikcentrets elevan-

tal i skolepraktik, men der vil stadig 

være nogle elever, der runder skole-

praktikken, inden de kommer ud i et 

kortere eller længere praktikforløb 

hos virksomheder.

-Det er vigtigt, at ansvaret kommer til-

bage i virksomhederne. Vi kan meget 

på Praktikcentret, men vi har ikke lov-

hjemmel til et give eleverne virksom-

hedskulturen. Kulturdannelsen skal 

se ude hos mestrene. Det er dem, der 

stiller virkelighedens krav til eleverne, 

mener Per Dennis Kristensen.

Venlig hilsen BESTYRELSEN

MEDLEMSARRANGEMENT
TID: Torsdag den 10. marts 2016, kl. 17.00-20.30
STED: Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg

JAGTEN PÅ TALENTER
- kom og hør konsulenthuset ballisagers bud på, hvordan din 
virksomhed tiltrækker, og fastholder dygtige medarbejder.

I samarbejde med Konsulenthuset ballisager og Aalborg ZOO inviterer vi 

til netværks- inspirationsmøde.

•  Få indblik i fremtidens ZOO og smag på de nye autentiske  

verdenskøkkener ved Lars Jeppesen.

•  Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere.

•  Tips og tricks til rekrutteringsprocessen af den professionelle.

•  Få viden om ordninger der kan hjælpe din virksomhed til  

god rekruttering og opkvalificering af medarbejder.

•  Netværk – ”walk & talk” blandt dyrene. Gåtur i haven.

 

Medlemspris 100,- kr. pr. person.

Tilmelding på e-mail: info@aalborg-hvf.dk. Senest den 3. marts.  

Først til mølle! 
Mødesponsor:

OM FIRMAET BAG
Konsulenthuset ballisager er specialister 
i at løse opgaver inden for karriereråd-
givning, rekruttering og outplacement.
Vi har bl.a. brugt vores kompetencer i  
samarbejde med Danfoss, Supergros,  
JP/Politikens Hus og Post Danmark.
Vores 70 konsulenter tilstræber altid at 
gøre rådgivningen konkret og brugbar.
Vi foretrækker nemlig velunderbygget 
viden frem for gætterier og formodninger.  

Besøg i Aalborg ZOO
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har  
indgået samarbejdsaftale med  
revisionsfirmaet 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 finansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte
 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.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
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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

 13. april: Generalforsamling
  19. august: Studietur/sommerudflugt
 28. oktober: Torskegilde
 7. december: Julefrokost

AALBORG FRISØRLAUG
 16. febuar: Fyraftensmøde
 8. marts: Fyraftensmøde
 5. april: Generalforsamling

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

Mød Aalborgs stærke erhvervsafdeling
Ring eller skriv – vi ser frem til at hjælpe dig og din virksomhed videre.

Spar Nord Aalborg Erhverv

 Østerågade 12, 9000 Aalborg
 96 30 26 20

 osteraa@sparnord.dk
 sparnord.dk/oesteraa

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

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

glenholm.dk

Besøg én af danmarks
ældste vingårde, og få 
en unik oplevelse

Rundvisning · fRokost · gåRdbutik 

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER 

FINDES PÅ

varelotteriet.dk
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Nu er malerlauget også en
del af håndværkerforeningen

Sådan begrunder oldermand, malerme-

ster Jess Vestergaard Pedersen maler-

laugets kollektive indmeldelse i Aalborg 

Haandværkerforening pr. 1. januar 2016 

– en indmeldelse, som med ét slag øger 

Aalborg Haandværkerforenings med-

lemstal med 74.

Beslutningen er truffet af malerlaugets 

bestyrelse, og ingen af dets medlem-

mer har reageret negativt. Tvært imod. 

Fællesskabets synlighed og indflydelse 

har været afgørende for beslutningen, 

men det tæller også med, at relationer-

ne til håndværkets uddannelser bliver 

styrket, at malerfaget bliver en fuld-

gyldig del af den årlige legatuddeling, 

og at Haandværkerhusets faciliteter nu 

også er til rådighed for Aalborg og Nør-

resundby Malerlaug. Lauget bevarer sin 

adresse siden 1977, Vesterbrogade 2B 

i Nørresundby, og er som medlem af 

Danske Malermestre også medlem af 

Håndværksrådet ligesom Aalborg Ha-

andværkerforening.

-Ved at være en del af det fællesskab, Aalborg Haandværkerforening er udtryk for, 
står vi stærkere i det kommunale, politiske spil. Håndværkerforeningen har de sene-
re år skærpet sin erhvervspolitiske profil og er bl.a. meget aktiv i Aalborg Erhvervs-
råd og i debatten om de små og mellemstore virksomheders vilkår og trivsel i Aal-
borg Kommune. Den udvikling vil Aalborg og Nørresundby Malerlaug gerne være 
med til at præge.

 Af Poul Krabbe

Malerlaugets oldermand,  
malermester Jess Vestergaard Pedersen
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   27. januar kl. 17.00 
Bestyrelsesmøde

   12. februar kl. 13.00 
Bestyrelsesseminar

   10. marts kl. 17.00 
Medlemsarrangement i ZOO

   30. marts kl. 17.00 
Bestyrelsesmøde

   30. marts kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

   12. april kl. 17.00 
Borgmestermøde

   27. april kl. 17.00  
Bestyrelsesmøde

   27. april kl. 18.00 
Generalforsamling

   10. maj kl. 19.00 
Legatuddeling

   27.-28. maj 
Bestyrelsesmøde

   29. juni kl. 17.00 
Bestyrelsesmøde  

Nu er malerlauget også en
del af håndværkerforeningen

Indflydelse på skolen
Jess Vestergaard Pedersen har været 

oldermand siden februar 2015, da han 

efterfulgte Henrik Pedersen, der bar ol-

dermandskæden i seks år. Inden da var 

Evald Sørensen laugets oldermand i 24 

år. Jess Vestergaard Pedersen er med-

lem af det lokale uddannelsesudvalg 

og repræsenterer (sammen med blandt 

andre håndværkerforeningens bestyrel-

sesmedlem Hanne Danielsen) arbejds-

giverne i praktikcenterrådet, der rådgi-

ver bestyrelsen for Tech College Aalborg 

om praktikcentrets aktiviteter og mu-

ligheder.

-Gennem praktikcenterrådet har vi en 

vis indflydelse på den måde, eleverne 

fra Tech College Aalborg kommer ud i 

virkeligheden. Det har Aalborg og Nør-

resundby Malerlaug og de øvrige lokale 

laug og mesterforeninger stor interesse 

i. Det er jo stadig en kendsgerning, at de 

små og mellemstore virksomheder står 

bag to tredjedele af samtlige uddan-

nelsesaftaler. Fremgangen på 19,9 % fra 

2014 til 2015 i antallet af uddannelsesaf-

taler med elever fra TCAA er et udtryk 

for, at de lokaler håndværkervirksom-

heder tager deres ansvar for den prak-

tiske uddannelse alvorlig, og at øget 

tilgang til vore ordrebøger med det sam-

me smitter af på lærlingeantallet, siger 

Jess Vestergaard Pedersen.

Når det er sagt, mener jeg også, at det 

er skidt, håndværkerne ikke er repræ-

senteret i bestyrelsen for Tech College 

Aalborg. Vi tager ansvar for uddannel-

sen, og Aalborg Haandværkerforening 

er særdeles aktiv i tiltrækningen af ele-

ver til erhvervsuddannelserne, så det 

ikke er hele skoleårgangen, der ender 

i gymnasiet. Jeg har svært ved at se, at 

det kan være i skolens – og samfundets 

– interesse, at der i skolens bestyrelse er 

kræfter, der aktivt kæmper for at holde 

håndværkerne ude. I Aalborg & Nørre-

sundby Malerlaug støtter vi Aalborg  

Haandværkerforenings bestræbelser på 

igen at blive repræsenteret i skolebesty-

relsen. Det er jo ikke argumenter, der 

mangler.

Legatfesten og huset
Når Aalborg Haandværkerforening 10. 

maj holder sin legatfest i byrådssalen, 

vil der efter indstilling fra Aalborg og 

Nørresundby Malerlaug også blive ud-

delt et legat til en dygtig ung maler.

-Malerfaget har hidtil ikke været ret 

synligt ved legatfesterne. Nu er vi 

fuldt og helt en del af fællesskabet og 

vil benytte os af muligheden for selv 

at pege på legatkandidater og være 

medarrangør af den fine fest, siger ol-

dermanden.

- fortsættes side 14 

AKTIVITETER
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VELKOMMEN TIL NYE  
MEDLEMMER
LM Klaus Larsen ApS 
Klaus Larsen
Mammas Pizza 
Cavus Inekci 
Langholt Grafisk 
Palle Hassingboe 
Niels Kold 
Sanger    
Aalborg & Nørresundby Malerlaug 
Jess Vestergaard Pedersen
M. Thomsen Støtt A/S 
Vidar Plovgaard Pedersen 
Gistrup Bageri 
Jan Haals

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� 99 31 19 18 eller send en mail til:  
ik-sbu@aalborg�dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Håndværkerhuset er en del af malerlau-

gets hjerteblod. Lauget var i 1983 med til 

etablering af huset, som også i dag rum-

mer et malerværksted, der holder de gam-

le teknikker og traditioner i hævd.

-Håndværkerhuset er noget enestående. 

Det samler og repræsenterer håndværker-

historien og er med til at gøre den synlig 

for de mange besøgende. Jeg kan godt fore-

stille mig, at malerlauget i fremtiden hen-

lægger arrangementer til huset. Vi har vore 

egne, gode lokaler i Nørresundby, men der 

kan være anledninger, hvor valget af Hånd-

værkerhuset som ramme giver medlem-

merne en oplevelse af håndværkets sam-

hørighed i Aalborg, siger Jess Vestergaard 

Pedersen.

  fortsat fra side 13...

Se meget mere på 
www.novagraf.dk

VI er oppe på  
tangenterne ...

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier

salg
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Nu over 1800 medlemmer
Med det ny 74 medlemmer af Aalborg og Nørresundby Malerlaug repræsenterer Aalborg Haandværkerforenings nu over 1800 

medlemmer. 

Foruden malerlauget er følgende laug/mesterforeninger indmeldt kollektivt:

• Aalborg Frisørlaug

• Aalborg Smedelaug

• Aalborg Tømrer & Murerlaug

• Tekniq Aalborg/Himmerland

• Maskinmestrenes Forening

• Nibe Erhvervsråd/Erhvervsforening

INDSTILLING 
TIL LEGATER 

NU

Foreningens medlemmer kan allerede nu 
indstille emner til modtagelse af forenin-
gens legater 2016, målrettet nyuddannede 
lærlinge/elever. Legatets størrelse er fra 
5.000,- kr. til 10.000,- kr.

Tildelte legater uddeles i byrådssalen 
den 10. maj 2016, 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
VI UDBYDER OGSÅ KURSER INDEN FOR:

WWW.AHKURSER.DK

NYT CENTER 
NY VIDEN 
NYE MULIGHEDER
Start her, hvis du vil opdateres på nyeste viden. I Center for Karriere og Uddannelse 
sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser og uddannel-
ser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

SPROG OG 
INTERNATIONALISERING

IVÆRKSÆTTERI

SALG OG KOMMUNIKATION

AKADEMI

FJERNUNDERVISNING

LEDELSE

IT OG ADMINISTRATION ØKONOMI OG REGNSKAB
Vi hjælper dig videre, uanset om du 
er nybegynder eller garvet IT-bruger. 
Hos os bliver du opdateret på den 
nyeste viden inden for et væld af 
IT-programmer.

Med vores kurser inden for økonomi
og regnskab lærer du og dine kolleger 
hurtigt at blive talknusere. Lær om 
regnskab og mere specifi kke emner 
som bogføring og økonomistyring.
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Malerlauget med 
den lange historie

 Af Poul Krabbe
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Malerlauget med 
den lange historie

Aalborg & Nørresundby 
Malerlaug kan spore 
sin laugshistorie tilbage 
til 1706, eftersom det 
årstal står på den første 
laugsbog. Men lauget 
regner sin historie fra 
17. december 1895, da 
17 malere på et møde 
i Aalborg etablerede 
den forening, som 
i første omgang 
fik navnet Aalborg 
Malermesterforening. 

I 1907 blev det til Aalborg og Vejgaard 

Malerlaug (med oldermand) og året ef-

ter Aalborg Malerlaug, inden det nu-

værende navn, Aalborg & Nørresundby 

Malerlaug, blev indført omkring 1930.

Det historiske malerlaug fra 1706 blev 

lukket ned i 1862, da håndværkerlauge-

ne i forlængelse af den ny næringslov 

fra 1857 blev forbudt ved lov.

- fortsættes side 23 
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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 nye vinkler på opgaverne og ekstra hænder i huset 
– vær med til at uddanne fremtidens arbejdskraft!
 
Du kan få en elev i et helt hovedforløb eller i kortere perioder alt efter, 

hvordan det passer i din virksomhed og din hverdag.

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER HOS:

Kurt Dahl 
Praktikpladskonsulent
Telefon: 2526 6470
E-mail: kuda@techcollege.dk

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

Sæt kryds!

Vi har åbent hus 
10. juni 

kl. 10-15.

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 findes 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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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  fortsat fra side 21...

Inden stiftelsen i 1895 var der gjort 

forgæves tilløb både i 1891 og 1893. De 

kan ses i lyset af, at malersvendene 

etablerede deres fagforening i Aalborg 

i 1890 og umiddelbart efter indledt 14 

dages strejke for at få indført en ny 

lønskala. Overalt i landet blev der i 

den periode etableret mesterforenin-

ger som modspil den hastigt voksende 

fagbevægelse og dens krav til løn og 

kortere arbejdstid. Malersvendene var 

selvbevidste og betragtede sig i lige så 

høj grad som kunstnere. Måske derfor 

indeholdt strejkekravene i 1890 også 

en lønskala, der var tredelt, baseret 

på kvalitet/ydeevne. Da Aalborg Ma-

lermesterforening to måneder efter 

sin stiftelse indgik sin første overens-

komst med svendenes fagforening, in-

deholdt den lønforhøjelse, men ingen 

tredeling af skalaen.

Det var ikke alle malermestre, der var 

lige begejstrede for, at deres forening 

havde den kollektive forhandlingsret 

med svendene, og generalforsamlin-

gerne var ”livlige”. I august 1900 var 

der på generalforsamlingen flertal for 

at opløse foreningen, og først 2. febru-

ar 1903 blev den rekonstrueret.

Laug med egne lokaler
Siden 12. november 1977 har Aalborg 

& Nørresundby Malerlaug haft egne lo-

kaler i kælderen under Vesterbrogade 

2B i Nørresundby. Økonomien var så 

god, at lauget kunne købe lokalerne og 

dermed blive medejer af ejendommen, 

der blev udstykket i ejerlejligheder. In-

den da havde malerlaugets bestyrelse 

i fem år holdt sine møder hos Aalborg 

Haandværkerforening; først i Haand-

værkerforeningen på Østeraa og efter 

salget af den i 1974 i håndværkerfor-

eningens beskedne sekretariat i Sct. 

Mortensgade.

Fra 1966 og tre år frem havde Aalborg 

& Nørresundby Malerlaug adresse på 

Strandvejen 10. Her havde laugets ol-

dermand 1953-73, Aage Fauerholdt 

Jensen, sin adresse, og kontoret i kæl-

deren blev brugt til bestyrelsesmø-

derne. I 1969 fik lauget egen adresse i 

en lille lejlighed med skråvægge i Jom-

fru Ane Gade, men blev sagt op efter 

tre år.

Lauget i gavehumør
Aalborg & Nørresundby Malerlaug var 

aktiv i forarbejdet til Haandværker-

huset i Kattesundet og var i 1983 med 

til at stifte den selvejende institution 

”Haandværkerhuset i Aalborg”, der 

siden da også har haft et arbejdende 

malerværksted. Da lauget i 1985 fyldte 

90 år, var gaven til huset en facadebe-

handling. Alle foreningens medlem-

mer var inviteret til en arbejdslørdag, 

hvor træværket fik en omgang tjære, 

og det mellemliggende murværk blev 

frisket op med gammeldags kalkning.

Ved 100 års jubilæet i 1995 var lau-

get igen i gavehumør: Aalborg tekni-

ske skoles facade mod Danmarksgade 

fik en omfattende renovering. Valget 

af gave var et udtryk for malerfagets 

mangeårige samarbejde med skolen 

om fagets uddannelse. Allerede i 1805 

– 90 år inden det nuværende malerlau-

gs etablering – deltog malerdrengene 

i ”søndagsskolen”, der var forløberen 

for teknisk skole og for verdens første 

lærlingelov i 1889. Her på ugens eneste 

fridag for lærlingene blev de undervist 

i tysk, regning og tegning.

Tegneundervisningen lå i forlængelse 

af malerfagets kunstneriske tilsnit. 

Allerede i det første laugs tid skulle 

enhver læredreng, der indstillede sig 

til svendeprøve i Aalborg levere en da-

teret og signeret frihåndstegning. Kra-

vet eksisterede frem til 1862, og nogle 

af disse smukke tegninger indgår sta-

dig i Aalborg & Nørresundby Malerlau-

gs arkivalier.

EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere 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�

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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Der bliver givet færre
parkeringsdispensationer
til håndværkerbilerne
I fem år har antallet af P-dispensationer i Aalborg været støt stigende, 
men i 2015, da der blev uddelt 2.817 dispensationer, strammede 
Aalborg Kommune vurderingerne. Det er der flere grunde til, og 
parkeringskontrollen taler direkte om ”magelighedsparkering”

 Af Poul Krabbe

tersom der var opstillet stillads, 

så løsningen blev, at jeg parkerede 

i gaden og f lyttede parkeringsski-

ven hver halve time. Hvad er det li-

ge, der sker i Aalborg Kommune? Er 

man i gang med at lukke ned for ar-

bejdspladser?”.

Et hurtigt rundspørge til andre hånd-

værksmestre med opgave i midtby-

en afslørede, at murermesteren med 

enmandsforretningen ikke var den 

eneste, der oplevede stramninger i 

kommunens fortolkning af admini-

strationsgrundlaget for tildeling af 

parkeringsdispensation.

”Inden for tre måneder har jeg tre 

gange fået afslag på en ansøgning til 

Aalborg Kommune om parkerings-

dispensation i Aalborgs midtby med 

standardsvaret ”Det er vores vurde-

ring, at den beskrevne arbejdsopgave 

kan udføres på almindelige vilkår, der 

er gældende for parkering”. Senest 

har jeg i to uger arbejdet på et nyt ba-

deværelse i kvarteret omkring grønt-

torvet. Jeg havde materialer med på 

trailer hver dag og værktøj i bilen, 

der også bliver brugt som skurvogn, 

eftersom jeg spiser min frokost i 

den. Der var ikke mulighed for at 

læsse materialer af på fortovet, ef-

Midtbyens P-problemer
En henvendelse til ”Aalborg Kommu-

ne, Trafik og Veje, Vejforvaltning” ud-

løste et hurtigt svar:

”Trafik og Veje” har over en periode 

modtaget henvendelser om, at der i 

centrum af Aalborg holder flere og fle-

re biler med parkeringsdispensation 

– nogle steder efterhånden så mange, 

at der ikke mere er plads til den al-

mindelige parkering. Samtidig har 

der været en dialog med parkerings-

kontrollen om, at en del af bilerne re-

elt ikke opfylder retningslinierne for 

at have dispensation, typisk for den 

tidsmæssige begrænsning for parke-

ring”.

Som eksempel nævner Poul Jørgen 

Lund fra Trafik og Veje Algade med 

i alt 24 offentligt tilgængelige, tids-

begrænsede (15/30 minutter) parke-

Det begyndte i slutningen af november, da en murer- 
mester henvendte sig til Aalborg Haandværkerfor-
ening med et højlydt hjertesuk:
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Der bliver givet færre
parkeringsdispensationer
til håndværkerbilerne

ringspladser med kantstensparkering 

ud for den tidligere Nordea bank og 

ved det gamle posthus. I marts blev 

der givet 88 parkeringsdispensatio-

ner til Algade, i maj 64 og i juni 75. I 

september 2015 er der ikke givet en 

eneste parkeringsdispensation til Al-

gade og i oktober en i forbindelse med 

flytning.

-De mange dispensationer har givet 

problemer i midtbyen, og vi har mod-

taget klager fra andre parkeringssø-

gende, der har haft svært ved at finde 

tidsbegrænset parkering, fordi plad-

serne har været optaget af langtids-

parkerede håndværkerbiler. Mit skøn 

er, at mindst halvdelen af de udstedte 

dispensationer er givet for en måned 

af gangen. Vi kigger nu mere restrik-

tivt på den enkelte ansøgning. Når 

grundlaget er i orden, giver vi dispen-

sation; ellers henvises til parkering 

på almindelige vilkår. Det har haft 

betydning for antallet af parkerings-

dispensationer, således at der hen 

over 2015 er blevet uddelt færre, for-

tæller Poul Jørgen Lund.

Stigningen stoppet
I perioden 2010-2014 steg antallet af 

p-dispensationer med 66 %, og trods 

”opstramningen” i 2015 var antallet 

stadig på niveau med 2013.

Udviklingen i antal  
dispensationer pr. år:
2015  2.817 dispensationer

2014  3.353 dispensationer

2013  2.986 dispensationer

2012  2.681 dispensationer

2011 2.513 dispensationer

2010 2.015 dispensationer

Grundlaget for udstedelse af parke-

ringsdispensationer er uændret. Ved 

samtlige ansøgninger om parkerings-

dispensation foretages en nærmere 

vurdering i forhold til ordningens 

retningslinier. For ansøgninger, hvor 

køretøjet er nødvendigt i forbindelse 

med arbejdets udførelse, bliver der 

fortsat givet tilladelser, mens der er 

afslag på ansøgninger, der ikke kan 

godtgøre køretøjets nødvendighed. 

Eksempelvis hvis der er tale om en 

servicebil, eller når værktøj/materia-

ler kan flyttes med til opgaven.

- fortsættes side 21 
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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
• Energimanagement - 1½ 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 Digtal konceptudvikling - 1½ år

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

SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har ind-
gået samarbejdsaftale med Advokatfir-
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�

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

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

Se mere på  www�vingaardshus�dk�

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen 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

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 

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Magelighedsparkering
I vurderingen af parkeringsdispensa-

tionernes berettigede anvendelse har 

Aalborg Kommune, Trafik og Veje, tæt 

kontakt til Parkeringskontrol Nord. 

Her siger chefen, Frode Nielsen:

-Vore vagter har over en længere pe-

riode meldt tilbage, at det, de så på 

gaden, var, at licenserne blev brugt i 

almindelige køretøjer af medarbejde-

re, der var inde for at besigtige arbej-

det. Vores oplevelse er også, at mange 

af håndværkerkøretøjerne med licens 

udelukkende er blevet anvendt som 

transport til jobbet og ikke i over-

ensstemmelse med retningslinierne. 

Altså ren magelighedsparkering. Par-

keringskontrol Nord har ikke tildelt 

afgifter for disse forseelser og kan 

derfor heller ikke sætte tal på omfan-

get.

Revidering af P-politik
´Parkering i Aalborg har stort fokus 

i By- og Landskabsudvalget. På den 

baggrund vil kommunen revidere 

parkeringspolitikken, og i den for-

bindelse vil servicering af erhver-

vene også have stort fokus. Der vil 

blive skelet til, hvad andre store byer 

i Danmark gør for at sikre gode par-

keringsmuligheder for erhverv – set 

over en bred kam – i byen. Aalborg 

Haandværkerforening er inviteret til 

at komme med input til arbejdet med 

en ny parkeringspolitik.

Aalborg Haandværkerforening har 
taget handsken op:
´-Vi har bedt repræsentanter for vore 

mesterforeninger og laug om at kom-

me med input til et samlet udspil fra 

Aalborg Haandvækerforening. Par-

keringsdispensationer er en nødven-

dighed for effektiv udførelse af ar-

bejdsopgaver i midtbyen, men som 

privatpersoner forventer vi også, at 

det er muligt at finde en parkerings-

plads, når vi har ærinde i midtbyen. 

I det samspil skal der være en gen-

sidig respekt, og jeg er da helt enig i, 

at ”magelighedsparkering” ikke skal 

  fortsat fra side 19...

   Parkeringsdispensationer er en nødvendighed for effektiv 
udførelse af arbejdsopgaver i midtbyen, men som privatpersoner 

forventer vi også, at det er muligt at finde en parkeringsplads, når vi 
har ærinde i midtbyen. I det samspil skal der være en gensidig respekt, 
og jeg er da helt enig i, at ”magelighedsparkering” ikke skal ske på 
dispensation.

Svend Aage Suhr, 
Aalborg Haandværkerforenings formand

ske på dispensation. Set fra det syns-

punkt er det kun rimeligt, at Aalborg 

Kommune strammer op på vurde-

ringen. Men det vil være utilfreds-

stillende, hvis en generel mangel på 

parkeringsmuligheder i midtbyen 

medfører, at håndværkere med reelt, 

dokumenteret behov for parkering i 

arbejdsstedets umiddelbare nærhed, 

bliver nægtet parkeringsdispensation. 

I den sidste ende kan det ikke undgå 

at ramme dem, der skal betale for ar-

bejdets udførelse, siger Aalborg Ha-

andværkerforenings formand, Svend 

Aage Suhr.
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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 net-
værkshus, 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 problemstillin-
ger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk� Over 
3�440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, 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, senio-
rer, integration og fleksjob.

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

VARELOTTERIETS  
KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Magelighedsparkering
med brug af firmacykel
Tømrer Jess Mortensen 
behøver ikke tænke i par-
keringsdispensationer, 
når han magelighedspar-
kerer firmaets køretøj 
lige op ad sine skiftende 
arbejdssteder i Aalborgs 
midtby. Forklaringen er 
lige så enkel, som den er 
lovlig: Han er på cykel. 

Det er Pallisgaard A/S, der på opfor-

dring fra medarbejderne har anskaf-

fet foreløbig tre, ret solide bycykler, 

og ved den store ombygning af Ting-

huset på Gammel Torv til Folkekir-

kens Hus har cyklerne stort set været 

konstant i brug.

-Cyklerne har kun i ringe grad noget 

at gøre med diskussionen om parke-

ringsdispensationerne. Ved længe-

revarende opgaver har vi brug for at 

parkere bilerne tæt på, og så har de 

naturligvis en licens i forruden. Ved 

kortere opgaver, leverer bilerne værk-

tøjet på stedet den første dag. Så der 

er heller ingen problemer. Cyklerne 

er anskaffet til medarbejderne, så de 

kan komme nemmere til det aktuelle 

arbejdssted eller til transport mellem 

flere arbejdssteder i midtbyen, fortæl-

ler formand Rune Borregaard fra Pal-

lisgaard.

Jess Mortensen er en  
flittig bruger af firmacyklen:
-Når jeg skal møde om morgenen, 

skal jeg først have min privatbil par-

keret et sted, hvor den kan holde 

uden p-afgift hele dagen. 

Og det er jo ikke i selve midtbyen. 

Derfor er det fint at have en cykel, der 

kan fragte mig fra bilen til arbejds-

stedet – også de gange, hvor jeg først 

skal omkring firmaet på Håndværker-

vej, inden jeg skal til midtbyen.

Tømrer Jess Mortensen er en  
flittig bruger af Palisgaaards cykler

Der indvarsles hermed til Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling
ONSDAG 27. APRIL 2016 KL. 18.00
i Aalborg Haandværkerforenings lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20.

Generalforsamlingen starter med et indlæg af 
playmaker Thomas Overgaard, Aalborg Kommune

GENER ALFORSAMLING

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2.  Beretning af formanden om forenin-

gens virksomhed  
i regnskabsåret

3.  Fremlæggelse af det af repræsentant-
skabet godkendte årsregnskab til efter-
retning, samt orientering om kontin-
gent

4. Behandling af indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelse 

På valg: Gert Spender-Andersen,  
Allan Østergaard,  
Finn Lange  Rasmussen og  
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 generealforsamm-
linge, bedes af hensyn til serveringen med-
dele det til vort sekretariat senest tirsdag 
den 20. 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 gene-
ralforsamlingen, skal være sekretariatet i 
hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen.

Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr

Mødesponsor:
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Pensionsrådgivning 
og gratis pensionstjek
Ring 3393 8600 eller 
besøg www.pfs.dk

I 2016 kan du indskyde op til 52.400 kr. på ratepension. 
Men er du selvstændig, der ikke driver virksomhed i selskabsform, kan du fort-
sat indbetale op til 30 procent af det skattepligtige overskud i din virksomhed
på en livrente og få fuldt fradrag for indbetalingen.

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

Pension er vigtig!
30% reglen gælder stadig. 
Vi kommer gerne til et møde - det koster ingenting
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