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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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Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

Mange danske ejerledere står i de kommende år over for at skulle overlade 
deres livsværk til nye ejere. Det kræver mange overvejelser, som du ikke 
behøver at stå alene med. 

Hos Beierholm hjælper vi mange virksomheder gennem generationsskifte. 
Vi ved af erfaring, at god planlægning og kompetent sparring fra første 
færd kan spare dig for meget på længere sigt.

Du er velkommen til tale ejerskifte med os. Vi rådgiver dig i øjenhøjde 
og tager det hele skridt for skridt. Det giver dig tryghed fra A til Z. 
For man siger ikke bare farvel til et livsværk.

Voergaardvej 2  ❘  9200 Aalborg SV  ❘  Tel. 98 18 72 00  www.beierholm.dk

Rådgivning om ejerskifte

   Sæt kurs
      mod det gode 
       generations-
      skifte
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En fremtid som  
”SMVaalborg”?

Kampen for en mere retfærdig be-

lønning af indgåede uddannelses-

aftaler og dermed en nødvendig 

vækst i antallet af praktikpladser 

er blot et enkelt eksempel på SMV-

danmarks målrettede engagement i 

den erhvervspolitiske debat. Og det 

er logik for perlehøns, at gennem-

slagskraften er proportional med 

opbakningen. Jo flere medlemmer af 

SMVdanmark – og Aalborg Haand-

værkeforening – desto større indfly-

delse de steder, hvor de små og mel-

lemstore virksomheders livsvilkår 

drøftes og afgøres.

Navneskiftet fra Håndværksrådet til 

SMVdanmark er et udtryk for ten-

denserne i det danske erhvervsbil-

lede. I omverdenen har Håndværks-

rådet primært været forbundet med 

byggeriet, men rent faktisk har kun 

6.000 af de nuværende 18.000 med-

lemmer tilknytning til byggesekto-

ren. Til gengæld er der 270.000 inden 

for SMV segmentet, og af dem er blot 

de 100.000 medlem af en interesseor-

ganisation.

SMVdanmark er inde i en foran-

dringsproces, der skal danne grund-

lag for øger rekruttering af medlem-

mer, som kun har én ting til fælles: 

De er små og mellemstore – har et 

CVR nummer og en beskæftigelse, 

der som minimum svarer til et halvt 

årsværk. Resten er mangfoldighed og 

ny tenden-

ser. Mange 

akademike-

re udnytter 

deres uni-

versitets-

baggrund 

som basis for en selvstændig virk-

somhed. Mange vælger et liv som 

selvstændige freelancere inden for 

deres speciale, og især de unge fø-

ler ikke noget behov for at melde sig 

ind i fællesskaber, men klarer sig ved 

f.eks. på nettet at finde de ydelser og 

kompetenceudvidelser, de nu og her 

har behov for.

Det er en udfordring for SMVdan-

mark at definere og etablere det uni-

vers, der er attraktivt for de ”orga-

nisationsløse” og kan tilskynde dem 

til at bidrage til SMV-fællesskabets 

kamp for de bedst mulige erhvervs-

politiske vilkår og rammebetingelser.

I SMVdanmarks offensive strategi 

for rekruttering af ny medlemmer 

har de lokale industri-og håndvær-

kerforeninger en central placering. I 

forvejen har de gennem HIS udvalget 

(Håndværker- og Industriforeninger-

nes Samarbejdsudvalg) betydning 

som inspiratorer til lokal og regional 

debat og netværksdannelse. Den be-

tydning skal tydeliggøres ligesom et 

øget samspil mellem national og lo-

kal SMV.

90 % af alle danske virksomheder hører til i kategorien ”små og mellemstore”. 
SMVdanmark – tidligere Håndværkerrådet – er den eneste danske 
hovedorganisation, der udelukkende kæmper for at skaffe netop SMV’erne de bedst 
mulige erhvervspolitiske vilkår og rammbetingelser. Lige nu er SMVdanmark på 
barrikaderne for at få udsat og ændret den fra 1. januar gældende ”Praktikplads-
AUB”, der udover at medføre bøvl og flere byrder for virksomhederne er 
grundlæggende uretfærdig: Straffer de virksomheder, som i forvejen tager mange 
lærlinge og belønner dem, der hidtil har unddraget sig deres uddannelsesansvar. 
Det går ud over især de små og mellemstore virksomheder.

	 Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening

- fortsættes side 4 
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Det årlige strategiseminar for Aal-

borg Haandværkerforenings bestyrelse 

havde deltagelse af vicedirektør Jacob 

Brandt fra SMVdanmark. Han er ud-

nævnt til ”FF”, Fagligt Fyrtårn, med 

særligt ansvar for at skærpe organi-

sationens profil (”Hvad får vi for vores 

kontingent?”) og for rekrutteringen af 

ny medlemmer. Nogle af de ideer og vi-

sioner, Jacob Brandt præsenterede for 

bestyrelsen, gør op med de lokale for-

eningers nuværende handlemåde og 

forankring: Synergieffekten mellem 

SMVdanmark og den lokale repræsen-

tation vil f.eks. blive markant tydelig-

gjort, hvis Aalborg Haandværkerfor-

ening i fremtiden præsenterer sig som 

”SMVaalborg” eller ”SMVnordjylland”.

Bestyrelsen for Aalborg Haandværker-

forening skal under alle omstændighe-

der tænke nyt for at bevare – og gerne 

styrke – positionen som SMV’ernes lo-

kale frontkæmper. Også Aalborgs er-

hvervsstruktur er under forandring, og 

vore muligheder for at trække på kom-

petencerne i SMVdanmark er en klar 

styrkefaktor. I første omgang følger vi 

med ærlig interesse den igangværende 

proces og opbygningen af den produkt-

portefølje (f.eks. øget kursusaktivitet, 

centralt tilrettelagt men lokalt afviklet), 

som SMVdanmark vil bidrage med for 

at gøre Aalborg Haandværkerforening 

yderligere attraktiv for ikke blot nuvæ-

rende, men også for kommende med-

lemmer.

Aalborg Haandværkerforening har i for-

vejen en tydelig erhvervspolitisk pro-

fil og lokalpolitisk indflydelse. Den vil 

ikke blive mindre synlig af, at afsende-

ren kommer til at hedde ”SMVaalborg”, 

men det udelukker ikke, at den snart 

170-årige Aalborg Haandværkerfor-

ening lever videre med sociale og fest-

lige arrangementer for hele den brede 

kreds af medlemmer.

På foreningens generalforsamling den 

25. april vil bestyrelsen fortælle yderli-

gere om overvejelserne og lytte til med-

lemmernes reaktioner.

 fortsat fra side 5... 75 på kursus i
datasikkerhed
Den 25. maj træder EU’s ny person-

dataforordning i kraft. Det betyder, 

at alle, der beskæftiger sig med 

personfølsomme dataoplysninger 

bliver pålagt et større ansvar. I det 

offentlige og i private virksomhe-

der; store som små. Databeskyt-

telse skal være en integreret del af 

virksomhedens forretningsproces, 

og tilsidesættelse af forordningen 

kan medføre betydelige bødekrav.

Den hidtil gældende EU forordning 

er fra 1995 og den danske person-

datalov fra 2000. Siden da er mæng-

den af digitale data på det nærme-

ste eksploderet – ligesom antallet af 

hackere.

SMVDanmark har gennemført en 

omfattende kursusaktivitet i den an-

ledning. Underviserholdet har besøgt 

en halv snes byer, og i Aalborg var 

det Aalborg Haandværkerforening, 

der var praktisk arrangør af tre kur-

ser i Håndværkerhuset. Tilslutnin-

gen var absolut tilfredsstillende med 

de i alt 75 deltagere. Nogle af dem 

var medlemmer af håndværkerfor-

eningen, andre ikke. Dermed blev 

aktiviteterne også en præsentation 

af foreningen og dens lokaliteter for 

mange potentielle medlemmer.

Datakurserne var et godt eksempel 

på aktiviteter, der tilrettelægges af 

SMVDanmark og gennemføres i et 

tæt samarbejde med den lokale for-

ening.
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        2018 
   21. februar kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde

   21. marts kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   25. april kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   25. april kl. 18.00 
Generalforsamling

   8. maj kl. 19.00 
Legatuddeling Byrådssalen

   30. maj kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde    

   13. Juni kl. 17.00 
Borgmestermøde�            

   29. november kl. 18.00 
170 års stiftelsesfest  
i Papegøjehaven

 
 Øvrige medlemsarrangementer 
annonceres senere elektronisk.

AKTIVITETER 

Europa Plads 4, 9000 Aalborg · Billet: 9935 5566 (hverdage kl. 12-17)

FREDAG 23. MARTS KL. 20

LEVEL 42
80’er hits som Lessons in Love, Something About You, Hot Water m. fl.

SØNDAG 15. APRIL KL. 20

SØNDAG 25. MARTS KL. 20

- FORDI VI ELSKER NOSTALGI

75 på kursus i
datasikkerhed
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Eleverne fra de 15 7. klasser mødte virkeligheden – 
både på TECHCOLLEGE og ude i virksomhederne

UU bygger bro  
mellem 7. klasserne og  
valget af arbejdsliv
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet 
Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau.

Som medlem af Aalborg Haandværker- 
forening får du et gratis formøde, og klar  
besked 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 eller 
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

Der tales meget om folkeskolens be-

tydning for elevernes valg af fremtidig 

uddannelse og karriere. Generelt gi-

ves der ikke ret høje karakterer for lige 

den indsats, og mange mener, at ele-

verne for sent i skolen får et indtryk af 

mulighederne. Når vejledningen pri-

mært ligger fra 8. klasse, har mange af 

folkeskolens elever allerede besluttet 

sig for en gymnasial uddannelse. Ele-

vernes viden om erhvervsuddannel-

serne kan være begrænset, da den er 

vanskeligt at formidle alene med ord. 

Det har UU-Aalborg besluttet at gøre 

noget ved

UU-Aalborg har udviklet, planlagt og 

fire dage i oktober 2017 gennemført 

forløbet ”Arbejdsliv” med deltagelse af 

15 7. klasser fra folkeskoler i Aalborg 

Kommune. Ni skoler har deltaget – pri-

mært fra Aalborg-området, men også 

fra Mou og Sønderholm.

To fagformål for uddannelse og job har 

været centrale i forløbet: Emnet skal 

udfordre eleverne i deres uddannel-

sesudvalg og styrke deres uddannel-

sesparathed, og eleverne skal opnå vi-

den og færdigheder, der kan forberede 

dem på uddannelses- og erhvervsvalg. 

De skal samtidig forstå valget som en 

proces, der både inddrager den enkel-

tes ønsker og forudsætninger og de ud-

dannelses- og erhvervsmæssige mu-

ligheder.

UU-Aalborg har i gennemførelsen af 

forløbet ”Arbejdsliv” haft otte vejledere 

tilknyttet de 15 skoleklasser.

TECHCOLLEGE har stillet undervisere 

til rådighed for aktiviteterne i en dags 

”junior-intro”, og 12 virksomheder har 

været værter for efterfølgende besøg.

”Det var så fedt”
Evalueringen har vist, at UU har ramt 

plet med ”Arbejdsliv”:

Eleven: ”Der var SÅ mange ting, man 

kunne lære på TECHCOLLEGE. Jeg ved 

mere om arbejdslivet nu. Det var så 

fedt bare det at være i gang”.

TECHCOLLEGE: ”Eleverne var klar til 

at tage fat, og det var positivt, at deres 

lærer fra folkeskolen var med. Det gi-

ver ro i undervisningen. Det her er må-

den at skabe brobygning på. Eleverne 

er nysgerrige, åbne for at lære nyt, og 

de arbejder rigtig godt”.

UU-vejleder: ”Eleverne havde gode, af-

vekslende dage med ”en på opleveren”. 

- fortsættes side 10 

	 Af Poul Krabbe

”Der var SÅ mange ting, man 
kunne lære på TECHCOLLEGE. 
Jeg ved mere om arbejdslivet 
nu. Det var så fedt bare det at 
være i gang”.

ELEV

15 7. klasser fra Aalborg Kom-

munes folkeskoler har deltaget 

i et forløb, der fokuserer på 

uddannelse og job. Det er mod-

taget med begejstring – også 

på TECHCOLLEGE, der bidrog 

med ”junior-intro” forud for 

elevbesøg på 12 virksomheder

UU bygger bro  
mellem 7. klasserne og  
valget af arbejdsliv
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 fortsat fra side 9...

De har lært noget om uddannelse og job. 

De har oplevet at mestre praktiske fær-

digheder, og at erhvervsuddannelser 

kræver mange forskellige kompetencer 

og rummer så mange muligheder”.

-De møder med åbent sind
Det er teamleder Tina Vestergaard, UU-

Aalborg, der har været forløbets tov-

holder, og om det, at folkeskoleelever 

allerede i 7. klasse får præsenteret er-

hvervsuddannelser og håndværk, siger 

hun:

-Det er en god alder at give dem en øjen-

åbner i. De møder os med åbent sind, og 

der er to-tre år, til de skal træffe det en-

delige uddannelsesvalg. Den kollektive 

vejledning tager først for alvor fart i 8. 

klasse, og på det tidspunkt har mange 

allerede lagt sig fast på gymnasiet. Der 

er alt for få, som lægger mærke til, hvad 

der foregår lige omkring dem; at der bag 

facaden på den virksomhed, de kører 

forbi, kan være mange forskellige typer 

job og karrieremuligheder.

”Arbejdsliv” strakte sig over fire dage:
Første dag foregik i klassen på elever-

nes lokale skole. Der blev arbejdet med 

forståelsen af området ”arbejdsliv” og 

forberedt ”junior-intro” på TECHCOL-

LEGE dag to. Her oplevede eleverne i de 

15 skoleklasser, at de selv skulle være 

aktive. Effekten skal være, at de, når de 

går derfra, kan noget, de ikke kunne, da 

de kom. De skal opnå en fornemmelse 

af arbejdsidentitet og erfare, at ”læring” 

kan tage mange former.

På tredjedagen var eleverne tilbage i 

deres klasser med en UU-vejleder. Ef-

terbehandling af ”Junior-intro” og for-

beredelse af den følgende dags virk-

somhedsbesøg, der blev afsluttet med 

opsamling og evaluering.

Besøg af rollemodel
På TECHCOLLEGE var den usædvanlige 

brobygning samlet på fem hovedområ-

der: Agro, Auto, Food, Style & Wellness 

samt Construction.

DE 12 virksomheder, der medvirkede 

som besøgsværter, var udvalgt, så de 

matchede de valgte områder på TECH-

COLLEGE. Det var blandt andre Holt Byg, 

AL-Byg i Mou, BLIKAS, Gug Planteskole, 

St. Restrup Herregård, tre virksomheder 

inden for autobranchen og Kvickly Vest-

byen og Føtex Aalborg Øst, der begge va-

retog interessen inden for fagene som 

bager og slagter.



Forløbets evaluering har vist, at UU-Aal-

borg på positiv vis har tacklet et behov. 

Næste skridt er, at de 15 skoleklasser i 

juni i år får besøg af en ”Rollemodel”: 

Et ungt menneske, der har  valgt en er-

hvervsuddannelse og gerne vil fortælle 

om den og dens muligheder.

-Vi har nu et gennemarbejdet forløb med 

positive evalueringer, og det er vores 

ambition, at ”Arbejdsliv” også gennem-

føres de kommende år. Den kollektive 

vejledning i 8. klasse har vi af økonomi-

ske grunde fået mindre tid til, og hvis 

eleverne ikke allerede inden da har en 

grundlæggende viden om deres mulig-

heder, skal vi starte på bar bund, siger 

teamleder Tina Vestergaard, der hos UU-

Aalborg har ansvaret for kontakten til 

folkeskolerne i Aalborg Kommune og for 

aktiviteter inden for uddannelse og job.

Lærerne fokuserer
på gymnasievalget
Evalueringsinstituttet EVA har undersøgt 

”Skolernes arbejde med at forberede ele-

verne til ungdomsuddannelse”.

Undersøgelsen vurderer, at 60 % af lærer-

ne i deres undervisning i høj grad forbe-

reder eleverne til gymnasiet, mens kun 

14 % mener, at undervisningen i høj grad 

forbereder til en erhvervsuddannelse. 

Næsten hver tredje lærer mener, at deres 

undervisning slet ikke eller kun i mindre 

grad forbereder til en erhvervsuddannel-

se. Det er op til den enkelte skole/lærer at 

prioritere det timefri forløb ”uddannelse 

og job”.

EVA-rapporten konstaterer, at eleverne i 

8. klasse føler sig pressede over uddan-

nelsesvalget.

39 % af eleverne efterspørger flere besøg 

på ungdomsuddannelserne, og 29 % ef-

terspørger virksomhedsbesøg.

I 2017 valgte 82,12 % af ungdomsårgan-

gen en gymnasial uddannelse – deraf de 

46,65 det almene gymnasium. 17,88 % 

valgte en erhvervsuddannelse – deraf de 

3,46 % inden for ”kontor, handel og for-

retningsservice”.
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Guldregn 
over Nordjylland

	 Af Poul Krabbe

Flisemurer Samuel Birk fik overrakt 
sin guldmedalje af statsminister  
Lars Løkke Rasmussen

Smørrebrød og catering  
Anna Schomburg Hansen, 

Receptionist  
Nicoline Rohmann Håkansson

Grafisk tekniker  
Mads Dyrberg Bundgaard
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Guldregn 
over Nordjylland

Gourmetslagter  
Pernille Løvig Nielsen

Automattekniker  
Frederik D. Pedersen

”Danmarks største talentfest” kaldte 
statsminister Lars Løkke Rasmussen 
DM i Skills 2018, da han lørdag 20. 
januar i MCH Herning uddelte medal-
jer til vinderne af de 42 konkurrence-
kategorier. Det var det hidtil største 
antal konkurrencefag, og desuden 
rummede hallerne i Herning 19 de-
monstrationsfag.

Der var i år 315 konkurrencedeltage-
re, og besøgstallet de tre dage i Her-
ning nåede op på 48.000 – 4.000 færre 
end i 2017, da talentparaden blev af-
viklet i Gigantium i Aalborg. I DM i 
Skills 2018 deltog også nordjyske  
8. klasser i skills-stafetten.

Blandt de 42, som nu kan kalde sig 
Danmarks dygtigste lærlinge inden 
for deres fag, er de 12 fra Nordjylland, 
og TECHCOLLEGE Aalborg placerede 
sig uden sammenligning som den 
mest vindende. Af de 23 deltagere in-
den for 15 fag vendte de seks hjem til 
Aalborg med guldmedalje – en mere 
end i 2017 – fem sølv- og tre bronze-
medaljer. De nærmeste ”konkurren-
ter (EUC Nordvestsjælland, College 
360 Silkeborg og ZBC, Ringsted) hen-
tede hver tre af de 42 guldmedaljer, 
der blev fordelt på 23 erhvervsskoler.

FLISEMURERGULD – IGEN
”Flisemurer” er ved at udvikle sig til 
en paradedisciplin på TECHCOLLEGE. 
I år var det Samuel Birk Axelsen fra 
Lund & Staun, der løb med guldet, 
mens Jens Koustrup fra Bent Elkjær & 
Sønner høstede en sølvmedalje.  
Flisemurer Frederik Nielsen fra Aal-
borg vandt både i 2016 og 2017.

De øvrige vindere fra TECHCOLLEGE 
er:
Automatiktekniker: Frederik Damga-
ard Pedersen (Damgaard-Automatik, 
Aabybro)
Gourmetslagter: Pernille Løvig Nielsen 
(Slagteren og Kokken i Gistrup)
Grafisk tekniker: Mads Dyrberg Bund-
gaard (Polyprint, Hedensted)
Receptionist: Nicoline Rohmann Hå-
kansson (Comwell Aarhus)
Smørrebrød og Catering: Anna Schom-
burg Hansen (Slagteren og Kokken I 
Gistrup)

To af de nordjyske guldvindere har 
fået deres uddannelse på College 360, 
der er en fusion af Silkeborg Business 
College og Teknisk Skole Silkeborg: 

Autolakerer: Stefan Fjellerad (Sunds-
holmen Autolakering, Nørresundby)
Karosseritekniker: Niklas Jensen (Pe-
dersen & Nielsen, Aalborg)

Inden for detailhandel bestod vinder-
parret af Charlotte Halberg Poulsen og 
Mille Glerup Christensen fra Aalborg 
Handelsskole.

Danmarks dygtigste lærling som 
blomsterdekoratør er Sarah Ydse 
Prehn Hansen fra Sindal, der har ud-
dannelsesaftale med Mimosa Blom-
ster - Vinkrogen i Hirtshals og går på 
Handelsfagskolen i Odder.

EUC Nord’s guldmedalje blev hjem-
bragt af møbelsnedker Esben Kel-
lemann Thomsen, der er i lære hos 
Brdr. Poulsen i Pandrup.

Danmarks bedste klejnsmed er Svend 
Borup Christophersen, der er i lære 
hos Skanda A/S i Mariager og går på 
Tradium i Randers.

Blandt de 42 
guldmedaljer, der 
blev uddelte på DM 
i Skills, havnede de 
12 i Nordjylland. 
TECHCOLLEGE 
løb med de seks 
og blev lærlinge-
mesterskabets
absolutte topscorer

11
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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 
netværkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

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

  Gratis medlemskab af et 
landsdækkende virksomhedsnetværk� 
Over 3�440 er medlemmer af 
VirksomhedsnetværkCabi, som 
afholder cirka 30 gratis arrangementer 
om året fordelt over landets fem 
regioner�

  Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 
5�000 medarbejdere abonnerer på  
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer, 
integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores 
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på 
telefon 8612 8855�

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C / 
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855 

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

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 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS  
FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Humørlegat
til lærling
Blandt de mange aktiviteter i Christian 

Den Fjerdes Laug – der i år har 75 års 

jubilæum – er den årlige uddeling af 

”humørlegater”. Legaterne tildeles un-

ge under uddannelse på Aalborgs gym-

nasier og på TECHCOLLEGE. Humør-

legatet, der også rummer en kontant 

erkendtlighed, gives til en elev eller 

lærling, ”som ved sit gode humør, glade 

sind og positive indstilling har været 

med til at sprede god stemning og godt 

kammeratskab og derved inspirerer 

lærere og kammerater til at fungere 

på en positiv og lidt mere fornøjelig 

måde”. Det er ikke nødvendigt at være 

hverken flittig eller dygtig – men det 

skader naturligvis ikke.

I december uddelte Christian Den Fjer-

des Laug for 28. gang humørlegaterne. 

En lille snes af legaterne blev uddelt af 

uddannelsesinstitutionerne selv, men 

en enkelt modtager og arbejdsplads fik 

besøg af kappeklædte styrelsesmed-

lemmer fra lauget. Det var delikates-

seslagterlærling Laura Maj Petersen 

hos Slagteren i Hasseris.

	 Af Poul Krabbe

Laura Maj Petersen fik overrakt legatet 
hos Slagteren i Hasseris. Fra lauget del-
tog (fra venstre) ceremonimester Svend 
Aage Suhr (også kendt som formand for 
Aalborg Haandværkerforning), lau-
gstroubadur Per Iversen og oldermand 
Niels Voss Hansen.
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Formand  Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

VVS-installatør Torben Hansen 
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Frisørmester Pia Bartholdi 
Borgergade 5, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen,  
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Jes Porsmose, 
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus

Maleroldermand Jess Pedersen 
Kaolinvej 5, 9220 Aalborg Ø

Jan Blæsbjerg 
Maskinmesterforeningen 
Saltumvej 34, 9220 Aalborg Ø

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Poul Krabbe 
Under Lien 5, 9000 Aalborg

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Overvejer du at blive 
selvstændig?
Kom godt fra start med gratis og  
uvildig vejledning!

Du er specialist i dit fag! Hos BusinessAalborg kan 
du få et 360⁰ tjek på din virksomhedsidé, salg,  
finansiering, start tilskud mv. Vi tager altid 
udgangspunkt i din situation og dine behov. 

Hvert år hjælper vi mere end 500 godt på vej. 
Vores konsulenter har mange års erfaring med at 
rådgive selvstændige inden for alle brancher. 

www.aalborg.dk/nyvirksomhed

170 ÅRS  
STIFTELSESFEST
29. NOVEMBER 2018, KL. 18.00
Afholdes i Restaurant Papegøjehaven, Aalborg.
Reserver datoen allerede nu.

STIFTELSESFEST
14
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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.

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
3 ud af 5 vinder

Der er 124.993 gevinster på 205.000 lodsedler hver 3. måned
Den årlige præmiepulje er på over 128 mio. kroner

Der er milliongevinster hver 14. dag

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

VELKOMMEN TIL  
NYE MEDLEMMER
Keld Trudslev
Aalborg

Otto Lange
Klarup

Knud Erik Frederiksen
Aalborg

Kai Larsen
Hals

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har  
indgået samarbejdsaftale med  
revisionsfirmaet Beierholm. Aftalen  
giver vores medlemmer adgang til 
Beierholms ydelser.

Beierholm er blandt landets førende  
revisionsvirksomheder med 975 med-
arbejdere. I Aalborg er der ansat 165  
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  
to kontaktpersoner:

Statsaut. revisor 
Thomas Nic. Nielsen

Statsaut. revisor 
Jesper M. Møller

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Vandværksvej 2
9280 Storvorde
Tel: 8844 7799
kontakt@revision-plus.dk
www.revision-plus.dk

Som reklamebureau brænder vi for at 
skabe god kommunikation. Særligt den 
type der flytter kunder, holdninger og 
virksomheder. 

NOVAGRAF hjælper virksomheder med blive  
set, hørt og husket. Vi udvikler alt fra strategier,  
kreative koncepter, design, fortællinger og  
kampagner, så du og din virksomhed kan  
flytte jer…
 
Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at  
komme videre. Du kan også læse mere  
om os på novagraf.dk – eller ringe og høre 
mere på 9635 7777.

Novagraf A/S 
Lyngvej 3 
9000 Aalborg
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VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

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. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG FRISØRLAUG 
AKTIVITETSKALENDER
  5. marts 2018: Fyraftensmøde på  

Orkideen. Dansk pension kommer og 
fortæller om pension for selvstændige.

 11. april 2018: Generalforsamling

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 6. april: Generalforsamling 
 8 maj: Landsmøde tømrer -murer

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

Spar Nord Aalborg Erhverv   |   osteraa@sparnord.dk

Jeg hjælper gerne din virksomhed et 
skridt videre.
Rikke Kloppenborg, erhvervskundechef

Din virksomhed 
fortjener lokal 
handlekraft

Book et møde på 

96 30 26 70

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedke-
rentreprenør, storentreprenør
eller hovedentreprenør

 

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedker-
entreprenør, storentreprenør eller hovedentreprenør

Kaolinvej 8 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 60 12 80 00 · www.pallisgaard.dk 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

HUSK  
AT MEDDELE ÆNDRINGER 
i medlemsoplysninger til sekretariatet 
på e-mail� Info@aalborg-hvf�dk
Så hjælper du os og dig selv�
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	 Af Poul Krabbe

  AMU Nordjylland  

uddanner   
  arbejdskraft,  
der er behov for

Det er på tide, det gode håndværk igen 
bliver anerkendt som noget, der skal 
stræbes efter, mener direktør for  
AMU Nordjylland, Peter Thomsen



Opkvalificering og uddannelse af faglært arbejds-
kraft understøtter det fleksible, danske arbejds-
marked. AMU Nordjylland er en central aktør – 
både når det gælder arbejdsmarkedsuddannelser 
og ”klassisk” lærlingeuddannelse

19

Med over 25.000 årlige kursister og en 

stigende tilgang til de 10 EUD-uddan-

nelser – som ved siden af udbuddet af 

AMU uddannelserne dækker en tredje-

del af den samlede aktivitet – er AMU 

Nordjylland en central aktør i opkva-

lificering og uddannelse af faglært ar-

bejdskraft. Målet er at understøtte det 

fleksible danske arbejdsmarked med 

målrettede uddannelsestilbud på alle 

niveauer; i tæt dialog med arbejdsgive-

re at uddanne, udvikle og inspirere til 

fremtidens arbejdsmarked på en sådan 

måde, at det foregriber den truende 

mangel på faglært arbejdskraft.

AMU Nordjylland udbyder i hundred-

vis af tilpassede kurser inden for 11 er-

hvervsgrupper. Hovedaktiviteterne er 

samlet på Sofievej i Aalborg, mens de 

”grønne” uddannelser gennemføres på 

Sandmoseskolen i Tranum. En væsent-

lig del af aktiviteterne er seks ugers jo-

brettede uddannelser for ledige.

DE 11 EUD-uddannelser
I tidens løb er mange erhvervsuddan-

nelser blevet til på baggrund af en 

samling af AMU fag, og i det samle-

de uddannelsesbillede er der i dag en 

overlapning og et samspil mellem AMU 

Nordjylland og landsdelens erhvervs-

skoler. De udbyder alle AMU-aktivite-

ter, og AMU Nordjylland varetager EUD 

”klassisk”, lærlingeuddannelse, inden 

for 11 områder:

◗  Anlægs-/bygningsstruktør

◗  Anlægsgartner

◗  Buschauffør

◗  Ejendomsservicetekniker

◗  Godschauffør

◗  Greenkeeper/Groundsman

◗  Havne- og terminalarbejder

◗  Lageroperatør

◗  Serviceassistent/rengøringstekniker

◗  Elektronikoperatør

◗   EGU (en toårig uddannelse inden for 

”Måltider og mennesker” og ejen-

domsservice med hovedvægt på det 

praktiske)

-Vores målgruppe inden for EUD har 

typisk været ude at arbejde inden val-

get af uddannelsesretning, men der er 

et skifte på vej. F.eks. søger flere unge 

lige nu ind som ejendoms-

serviceteknikere. Med et 

årligt optag på 30-35 ele-

ver er AMU Nordjylland et 

af de største uddannelses-

steder for Anlægs-/byg-

ningsstruktør i Danmark. 

De er efterspurgte, og rent 

faktisk er der langt flere 

praktikpladser end der er 

lærlinge, fortæller direktør 

Peter Thomsen, der også 

kan glæde sig over, at ud-

dannelsen af golfsportens 

greenkeepere og af havne- og termi-

nalarbejdere har fået karakter af at 

være landsdækkende.

Gør noget ved det
-Jeg drømmer om at vi som samfund 

igen får øjnene op for værdien og nød-

vendigheden af løbende kompetence-

udvikling og at vi handler på det. De 

mange skåltaler bør efterhånden af-

løses af konkrete handlinger på alle 

niveauer. Det er på tide at det gode 

håndværk igen bliver anerkendt og 

noget som der stræbes efter. Ikke alt 

kan løses med en bog eller en Ipad. 

Der er stadig brug for dygtige hånd-

værkere der kan bruge pensler, skrue-

trækkere, sakse og så videre. Det at 

lære at bruge sine hænder har tilsy-

neladende mistet sin plads i folkesko-

len, mener Peter Thomsen, der har en 

fortid som bl.a. leder i jobcentercenter 

Aalborg, inden han i 2013 blev leder af 

AMU Nordjylland med en cand.merc. i 

strategi og ledelse fra Aalborg Univer-

sitet som yderligere ballast.

-Som alle andre erhvervsskoler, er 

AMU Nordjylland udfordret. Nedgan-

gen i antallet af unge der søger en er-

hvervsuddannelse har også ramt AMU 

der efter reformen i 2015 oplevede et 

fald i ansøgere på op imod en tredje-

del. Det ser heldigvis ud til at det så 

småt er ved at vende igen og vi har i 

2018 oplevet en markant fremgang i 

antallet af ansøgere til vores januar 

optag. Det giver grobund for en spi-

rende optimisme selvom udfordringen 

stadig består!

 -Ja, vi er udfordret, men det er lyk-

kedes os at bevare status quo, fordi vi 

blandt andet har investeret massivt i 

det opsøgende arbejde og kompeten-

ceudviklingen af vores dygtige stab af 

undervisere. Ved hele tiden at afdæk-

ke det aktuelle behov, kan vi udbyde 

AMU uddannelser, der passer til beho-

vet. Både når vi taler om opkvalifice-

ringen af mennesker, der er i arbejde, 

og ledige, der gennem nye kompeten-

cer kommer tættere på arbejdsmarke-

det. En presset situation kan inspirere 

til ”gusten økonomisk tænkning”; at 

uddannelsesinstitutioner udelukkende 

udbyder de kurser, der er salg i. Det er 

en farlig vej, fordi den fører direkte til 

et smallere udbud af uddannelser. 

  AMU Nordjylland  

uddanner   
  arbejdskraft,  
der er behov for

- fortsættes side 20 

”Ja, vi er udfordret, men det er lykkedes os 
at bevare status quo, fordi vi blandt andet 
har investeret massivt i det opsøgende 
arbejde og kompetenceudviklingen af vores 
dygtige stab af undervisere. Ved hele tiden 
at afdække det aktuelle behov, kan vi 
udbyde AMU uddannelser, der passer til 
behovet. ”.

PETER THOMSEN,  DIREKTØR FOR AMU 

NORDJYLLAND  



Det går bestyrelsen ikke ind for på 

AMU Nordjylland. Vi vil og skal tage 

vores ansvar for uddannelsen af fag-

lært arbejdskraft alvorligt. 

Fokus på den virtuelle verden
-Alt for mange glemmer alle de mu-

ligheder der følger med en faglig ud-

dannelse eller en opkvalificering med 

udsigt til godt arbejde. Vi er på mange 

måder ramt af mantraet om, at den 

næste generation skal være bedre – 

læs. Akademisk - uddannet end den 

foregående. Men hvis den foregå-

ende var en dygtig murer, gartner el-

ler chauffør, hvad er der så galt i det? 

Samfundet har jo brug for dem, siger 

Peter Thomsen og fortæller en historie 

fra hans dagligdag om aktuelle opfat-

telser og skillelinjer:

I en familie med tre børn vælger de to 

ældste gymnasiet efterfulgt af en uni-

versitetsuddannelse. Den yngste med-

deler, at han agter at søge ind på SOSU 

uddannelsen. Han har sat sig ind i, 

hvad den rummer, og han vil gerne ar-

bejde med mennesker.

-Jeg synes jo, det er et fint valg, men 

over for omgivelserne skal han for-

svare sig: Hvorfor SOSU? Brødrene, der 

valgte gymnasiet og universitetet, har 

aldrig haft brug for at forsvare deres 

valg. Hvorfor skal han så forsvare sit 

valg? Efter min mening er det et sigen-

de billede af nogle opfattelser, der hu-

serer i samfundet og som vi bør gøre 

op med.

EU støtte
skal bane vejen for
varige job gennem
kompetenceløft  

 fortsat fra side 19...

Projektet et tilrettelagt og gennem- 

føres i regi af de to nordjyske VEU-

center Aalborg/Himmerland og  

VEU-center Nord, der omfatter alle 

regionens erhvervsskoler, VUC-centre 

samt en private AMU-udbyder. Der-

udover medvirker Arbejdsmarkeds-

kontor Midt-Nord, de nordjyske kom-

muner samt erhvervsservicekontorer. 

Projektet vil i perioden modtage med-

finansiering på op imod 20 mio.kr. fra 

EU’s socialfond til den hidtil største, 

samlede indsats i Region Nordjylland 

for at opkvalificere ufaglærte til fag-

lærte. Projektet, ”Vejen til varige job 

gennem kompetenceløft” indebærer, 

at 1.150 nordjyder over25 år – hvoraf 

de 300 ledige – frem til august 2019 

skal indlede erhvervsuddannelser 

på områder, hvor virksomheder in-

den for industrien og den offentlige 

og private servicesektor efterspørger 

faglært arbejdskraft.

AMU Nordjylland er projektansvarlig. 

Der kan læses mere om projektet på 

varigejob.nu
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Der indvarsles hermed til Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling
ONSDAG 25. APRIL 2018 KL. 18.00
i Aalborg Haandværkerforenings lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20.

Generalforsamlingen starter med et indlæg af 
Musikchef Jan Kvistborg, Aalborg Symfoniorkester

GENER ALFORSAMLING

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2.  Beretning af formanden om foreningens virksomhed  

i regnskabsåret
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelse 

På valg: Gert Spender-Andersen,  
Allan Østergaard,  
Finn Lange  Rasmussen og  
Henrik Thomas Pedersen  
(genopstiller ikke)

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 20. april  på mail info@aalborg-hvf.dk

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være se-
kretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr

Mødesponsor:

VARELOTTERIETS  
FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander-
ledes virksomhed. Vi 
skaber arbejdspladser 
til mennesker med en 
nedsat erhvervsevne – og et eventuelt 
overskud geninvesteres i virksomheden.

Mangler du en let læselig, brugervenlig og 
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe 
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at  
kontakte os for et uforpligtende tilbud�
Vi kan oprette en 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

 GÅ VINDERVEJEN

Kæmpestort tillykke til vores elever og deres mestre:

Frederik D. Pedersen, automatiktekniker hos DamGaard Automatik

Samuel Birk, flisemurer hos Lund & Staun

Mads Dyrberg Bundgaard, grafisk tekniker hos Polyprint

Pernille Løvig Nielsen, gourmetslagter hos Slagteren & Kokken i Gistrup

Anna Schomburg Hansen, smørrebrød og catering hos Slagteren og kokken i Gistrup

Nicoline Rohmann Håkansson, repectionist hos Comwell Hotel Aarhus

Ud over de seks guldmedaljer fik vi fem 2. pladser og tre 3. pladser.

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

Vi er stolte over vores dygtige elever, som har gjort TECHCOLLEGE til skolen med 
flest Danmarksmestre ved DM i Skills 2018. Hele seks guldmedaljer blev det til!

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 hjemmesiden. Der findes også 
informationer om foreningens historie, 
bestyrelsessammensætning 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 FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomheds-
overdragelse” til familie eller andre, kan du 
få nyttige informationer og hjælp ved at 
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

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

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale med 
TRYG som giver store rabatter til vore 
erhvervsmedlemmer� 

Kontakt TRYG erhvervsassurandør 
Filip Steenberg, 2220 8109 eller Esben 
Nedermark, 2220 8174 og hør mere om 
aftalen�

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRIUCN 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
• PBA i Energimanagement - 1½ år

• Produktionsteknolog - 2 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. 

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

INDSTILLING AF KANDIDATER 
Foreningens medlemmer kan indstille  
kandidater til modtagelse af legater den 8� maj 2018�

Se yderlig på hjemmesiden: Aalborg-hvf.dk afsnit legater.
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Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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