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Svend Aage Suhr
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Svend Aage Suhr, tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt, 98 11 59 03

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

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20   ·   9000 Aalborg
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E-mail
Aalborg Haandværkerforening opfordrer alle vore medlemmer 

til at maile deres e-mail adresse til

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk

- da vi således vil have yderligere mulighed for at fremsende 
beskeder og tilbud til vore medlemmer.
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Det skulle 
være så godt...
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FORMANDEN HAR ORDET

Der blev stillet store forventninger 
til den beskæftigelsesmæssige ef-
fekt af Folketingets hjælpepakke på 
1.5 mia. kr. til renovering af private 
boliger. Forventningerne lever sta-
dig, men administrationen af pakken 
har afsløret, at i hvert tilfælde selve 
indpakningen er dårligt gennem-
tænkt. Firkantet sagt: Desto flere 
tilskudsberettigede opgaver, den 
enkelte virksomhed i bygebranchen 
får, desto større kan trækket på 
kassekreditten blive.

Proceduren: Når håndværkeren 
har udført den tilskudsberettigede 
opgave, får han som sædvanligt 
betaling fra bygherren. Men for at 
få udbetalt den del, det statslige 
tilskud omfatter, skal håndværke-
ren først sende en anmodning til 
Erhvervs- og Byggestyrelsen, som 
derefter behandler anmodningen, 
inden tilskuddet udbetales.

Resultatet: Erhvervs- og Bygge-
styrelsen har fået en kæmpestak 
af anmodninger inden for en kort 
periode. Behandlingstiden bliver så 
lang, at der sagtens kan gå seks-
otte uger fra opgaven er afsluttet, 
til håndværkeren får sin betaling for 
den tilskudsberettigede del af den 
udførte renoveringsopgave. I den 
periode vil mange virksomheder 
være nødt til at trække på kasse-
kreditten, og med syv-otte opgaver 

med 20. -25.000 kr. ”i klemme” 
hvert sted, kan det hurtigt blive en 
belastning. Uden i øvrigt at nævne, 
at pengeinstitutterne trods rege-
ringens bankpakke viser tilbagehol-
denhed – også i forhold til ellers 
veletablerede virksomheders træk 
på kreditten.

Selvfølgelig skal enhver offentlig 
tilskudsordning administreres efter 
en procedure, der sikrer fornuftig 
kontrol. Men hvis nu staten havde 
besluttet at udbetale tilskuddet til 
bygherren, kunne håndværkeren 
få hele beløbet på én gang. Det 
ville være en rimelig løsning, skønt 
Erhvervs- og Byggestyrelsen også 
i den situation ville være nødt til at 
foretage den tidkrævende vurdering 
af hver enkelt anmodning. Finansie-
ring af renoveringsopgaven vil i så 
fald bliver flyttet fra håndværkerens 
kassekredit til bygherrens egen fi-
nansieringsløsning, hvad der vel må 
anses for at være rimeligt.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har 
afvist den fremgangsmåde med 
henvisning til kontrollen. Når tilskud-
det udbetales direkte til håndværke-
ren, har styrelsen en garanti for, at 
arbejdet rent faktisk er udført af en 
momsregistreret virksomhed.

I den nuværende situation kan vi 
blot håbe det bedste; at tilskudsord-

ningen giver den ønskede beskæf-
tigelse, og at virksomhederne kan 
finansiere den øgede aktivitet uden 
at skulle sætte indtjening til i form 
af en hårdt forrentet kassekredit.

ErhvervsLeder Forum har taget ini-
tiativ til en undersøgelse af virksom-
hedernes økonomiske udvikling si-
den efteråret 2008 i de kommuner, 
der er med i Aalborg Samarbejdet. 
Resultatet viser, at især virksomhe-
derne i bygge-og anlægsbranchen er 
blevet hårdt ramt. Et af resultaterne 
er, at lysten til at tage lærlinge også 
lider under den økonomiske nedtur.

Det er en rigtig trist ”sidemandsef-
fekt”. Aalborg Haandværkerforening 
ser det som en af sine hovedopga-
ver at fremme tilgangen til hånd-
værksfagene. Som det fremgår 
i dette blad med reportager fra 
foreningens legatfest den 12. maj, 
er der god grund til at hylde de 
unge, dygtige håndværkere – og til 
at opfordre mestrene til at omsætte 
en eventuelt begyndende optimisme 
til attraktive lærepladser.

God sommer.

Svend Aage Suhr
Formand for 

Aalborg Haandværkerforening



4

BLAD NR. 2 2009

VVS-installatør Lars Vase 
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby

Frisørmester Vibeke Carøe 
Svalegaardsvej 70, 9000 Aalborg

Malermester Evald Sørensen 
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen, 
Østerlandsvej 1, 9240 Nibe

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

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

Advokat Jens Rye-Andersen, 
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

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

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

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

Peer Pedersen 
Gravensgade 5, 9000 Aalborg

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Leif Jørgensen  
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Poul R. Jensen 
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV

Poul Eriksen 
Poul Hüttels Vej 129, 9310 Vodskov

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

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Henning Raunholt 
Klosterjorden 2, 9000 Aalborg 

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

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

TLF 9810 3535  - www.delikates.dk  

Østerbro 58      -       man-fre. Kl. 9.00 - 17.30 

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

GVU Grundlæggende
VoksenUddannelse

Bliv faglært uden at gå i lære!

Hvad er GVU?
GVU er en måde at få en uddannelse på, som tager kortere tid end normalt.

På de forskellige colleger i Aalborg kan du uddanne dig til næsten alt lige fra 
bager til smed. Vi har flere end 75 forskellige uddannelser som du kan vælge 
imellem. Der er 9 forskellige colleger med hvert sit fagområde.

Du skal være mindst 25 år og have 2 års relavant erhvervserfaring.

Du skal ikke have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. 
Du skal altså ikke være lærling...

Sådan melder du dig ind
Du henvender dig til colleget for dit fagområde. Her får du rådgivning hos en 
uddannelses- og erhvervsvejleder.

www.agricollege.dk 
www.autocollege.dk
www.construction-college.dk

www.dental-college.dk
www.foodcollege.dk
www.mediacollege.dk

www.metalcollege.dk
www.swcollege.dk
www.technology-college.dk

Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg

Telefon 7250 1000
www.techcollege.dk

Læs mere om GVU på:

VARELOTTERIETS
KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Haandværkerforeningen
gik styrket ud af 2008
Den 30. april holdt Aalborg Haand-

værkerforening sin 161. generalfor-

samling, og formanden, Svend Aage 

Suhr konstaterede i sin beretning, at 

det har været et år med medlems-

fremgang: 15 nye erhvervsmedlemmer, 

6 nye kulturmedlemmer og et nyt 

laugsmedlemsskab: Aalborg Tømrer- 

og Murerlaug. Foreningen har nu ca. 

1.400 medlemmer.

Formanden fortalte om den vellykkede 

160 års stiftelsesfest og om rækken 

af medlemsarrangementer som f.eks. 

møde om Aalborg Kommunes udbuds-

politik, besøg på politigården og hos 

Prinfo Aalborg, møde med borgmester 

Henning G. Jensen og retspræsident 

Christian Lundblad samt Messe og 

konference i Aalborg Kongres & Kultur 

Center 

Med en plads i Aalborg Erhvervsråd er 

håndværkerforeningen tæt på Aalborgs 

erhvervsudvikling og samarbejder også 

med kommunens erhvervsafdeling. 

Den og foreningens faste kontakt-

person i afdelingen, Kjeld Kærgaard 

Jensen, fik ros i formandens beretning.

Aalborg Haandværkerforening er også 

repræsenteret i Virksomhedskontakt-

udvalget SKAT, Brugerpanel Teknisk 

Forvaltning, Dialoggruppen Vækstfo-

rum, Nordjysk Netværk og TV2 Nords 

repræsentantskab. Desuden er Svend 

Aage Suhr regionsformand i Hånd-

værksrådet og medlem af dets HIS 

udvalg og repræsentantskab.

Landsdækkende aktivitet
og lokale mærkesager
I samarbejde med Håndværksrådet 

har Aalborg Haandværkerforening 

medvirket i landsdækkende aktivite-

ter med temaer som gulpladebiler, 

kommunal service, erhvervsuddannel-

serne, den ny mesterlære, tilskudsord-

ninger og indkøbsaftaler.

I løbet af 2008 har Aalborg Haand-

værkerforening markeret sig med sine 

mærkesager. Der er bl.a. udarbejdet 

en model for, hvordan foreningens 

medlemmer kan indgå samarbejde om 

større kommunale udbud. Der findes 

en guide på foreningens hjemme-

side, og via den er det også muligt at 

ansøge om parkeringsmuligheder ved 

opgaver i midtbyen.

Projekt ”Kvalificeret arbejdskaft” 

gennemføres i samarbejde med 

erhvervsrådet og UU-vejledningen. Et 

vigtigt element er at tiltrække unge til 

erhvervsuddannelserne, og for at bi-

drage til det er Aalborg Haandværker-

forening med i en gæstelærerordning 

på folkeskolerne.

Udvidet bestyrelse og 
repræsentantskab
Til bestyrelsen nyvalgtes uddannel-

seschef Søren V. Nielsen, Svenstrup, 

og automekanikermester Anders 

Jørgensen, Gandrup. Advokat Jens-

Rye Andersen, Aalborg, ønskede ikke 

genvalg.

Således blev bestyrelsen udvidet med 

et medlem, og repræsentantskabet 

blev udvidet med tre. Peer Pedersen, 

Aalborg, ønskede ikke genvalg, og ”i 

hans sted” valgtes Per Bang, Egense, 

Jens Rye-Andersen, Aalborg, Hen-

ning Raunholt, Aalborg og Svend-Ove 

Sørensen, Aalborg.

60 medlemmer deltog i arrangementet som blev gennemført i samarbejde 

med PFS på restaurant Orkideen den 19. marts. Emnerne omhandlede 

pension, skattereformen og tryghed i hverdagen herunder planlægning af 

generationsskifte. Der var et kompetent spørgepanel på fire personer, og 

spørgelysten var stor efter de individuelle indlæg.

Mødet startede med en fornem buffet med PFS som vært. Der var meget 

stor tilfredshed med medlemsmødet.

Medlemsarrangement på 
Restaurant Orkideen
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AKTIVITETSKALENDER
2009

�		 28. maj kl. 16.00-18.00
 Bestyrelsesmøde

�		 10. juni kl. 10.00-16.00
  Generationsskifteseminar AMU-

Nordjylland, Sofievej, Aalborg

�		 25. juni kl. 16.00-18.00
 Bestyrelsesmøde

�		 24. august kl. 17.00
  Medlemsarrangement på  

Væddeløbsbanen

�		 27. august kl. 16.00-18.00
 Bestyrelsesmøde

�		 9. - 11. oktober 
 Bestyrelsesseminar

�		 29. oktober
 Repræsentantskabsmøde

�		 25. november
 Andespil

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

En vifte af muligheder

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

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

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

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

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

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

KompetenceCenter for 
Organisationsudvikling
Medarbejderudvikling, lederud-
vikling, rådgivning, konsulent-
bistand.

K.O. BAYER
Aalborg Støvsuger Center

Tlf. 98 13 66 22
Boulevarden 10 - lige ved Algade

Cleankøb
Danmarks største støvsugerkæde

SALG  •  REPARATION  •  SERVICE

Netbutik: www.ko-bayer.dkHasserisvej 142 • 9000 Aalborg
Tlf. 98 10 91 45 • Fax 98 77 47 13

www.kab.dk

Carsten Stig Olsen
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�		Af Poul Krabbe

Siden Aalborg Haandværkerforening 

blev stiftet i 1848, er unge håndvær-

kere blevet belønnet for dygtighed og 

flid. Rammerne omkring uddeling af 

hædersbevisningerne har været lige så 

forskellige som antallet af deltagerne i 

festen. Da foreningen i 1984 samlede 

39 enkeltstående legater i en fond, 

blev legatfesten en – næsten – årlig 

begivenhed. Den 12. maj blev festen 

for sjette gang holdt i byrådssalen 

med Aalborg Kommune som vært, og 

for legatfest-veteraner var denne, den 

23 legatfest siden 1984, et højde-

punkt. Snakken under det efterføl-

gende samvær rummede gentagne 

gange bemærkningen: ”Nu kan det da 

vist ikke blive bedre”.

Undertegnede skriverkarl og festve-

teran er enig. Rammerne, indholdet, 

underholdningsværdien og højtidelig-

heden blev samlet i en velkomponeret 

ret. Formen er blevet fastere, så det 

var muligt at afvikle hele program-

met med begrundede tildelinger af 20 

legater på en time og tre kvarter.

Ældste tilstedeværende, 87 år, var 

foreningens eneste æresmedlem, 

Poul Eriksen. Yngst var Josefine på 

otte uger, der i selskab med sin mor 

overværede, at hendes far blev legat-

belønnet. Smukkest klædt legatmod-

tager – uden sammenligning – var 

bygningsmaler Christina Carsten-

sen, der mødte op i lang, knitrende 

selskabskjole. Mest dekoreret var 

Karl-Otto Schmidt, der som komptur 

i Cordon Bleu de Saint Esprit mødte 

med ordenens smukke kæde. Mester 

for flest impulsive bemærkninger var 

aftenens sprechstallmeister, Peter 

Reinau, der undervejs fik udnævnt 

aftenens veloplagte vært, borgme-

ster Henning G. Jensen, til ”bager-

mester”. Bedst syngende var Aalborg 

Haandværker-Sangforening med den 

ny, udadvendte dirigent Bo Horsevad 

i spidsen.

Og sådan kan man blive ved. Nogle 

havde måske håbet, at foreningens 

nyudnævnte fanebærer, skorstens-

fejermester Allan Østergaard, ville 

have markeret sig. Foreningen har af 

Danmarkssamfundet fået en ny fane 

til afløsning af den gamle, mølædte, 

men Allan Østergaard har endnu ikke 

været på det obligatoriske fanebærer-

kursus, så fanen var anbragt i stativ 

allerede inden festens start.

Til stede var også direktør Steen Frey 

fra Varelotteriet, der som håndvær-

kerforeningens mangeårige sam-

arbejdspartner også er med til at 

bidrage til, at legatfesten kan holdes 

på det flotte niveau.

At føre fagets ånd videre
Borgmester Henning G. Jensen hyl-

dede klejnsmed Leif Hattmann som 

”Årets æreshåndværker i Aalborg, og 

den 84-årige modtager af legatet på 

10.000 kr. kvitterede med bl.a. at sige: 

”Det er en stor ære, men det er også 

en forpligtelse; at jeg fører fagets ånd 

videre”.

”Nu kan det da vist ikke blive bedre”

Aalborg Haandværker-Sangforening medvirkede, traditionen tro, i legatfesten

Formand Svend Aage Suhr overrækker 

et af håndværkerforeningens legater til 

kok Søren Barkholt Tønnersen
Josefine på otte uger var festens yng-

ste deltager
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Vicedirektør Keld Skovsgaard sammen 

med faglærer Jette Sommer Larsen, 

der modtog ”Tech College Aalborgs 

underviserpris”

For sjette gang blev legatfesten holdt i byrådssalen med legatmodtagerne bænket omkring det runde bord

Karl-Otto Schmidt videregav Aalborg 

Haandværkerforenings 10.000 kr. til 

”Håndværkets højdespringer”, kok og 

nu også tjener Lene Hartvig Pedersen, 

og afslørede, at han i 1989, da Lena 

blev nummer to i en konkurrence for 

unge kokke i Stockholm, havde været 

hendes træner.

Karl-Otto Schmidt citerede i sin 

hyldest til ”højdespringeren” og 

tjenerfaget den franske politiker og 

gastronom Anthelme Brillat-Savarin: 

”Når gæsten skal bede om noget, er 

værten en vanæret mand”. Og hvad 

kræves der så af en god tjener? Am-

bassadør for sin virksomhed, sans for 

diskretion, en god repræsentant for 

by og egn, konduite og pli, god almen 

dannelse, sprogfærdigheder, evnen 

til at have styr på 1.000 ting uden 

at miste overblikket, god kondition 

og evnen til stadig at smile og være 

velsoigneret efter mange timer på 

arbejde.

I ”manegen” var det formand, Svend 

Aage Suhr, der overrakte Aalborg 

Haandværkerforenings otte legater 

á 5.000 kr. og gjorde det i et kon-

tant samspil med Peter Reinau, der 

oplæste begrundelserne, så forman-

den kunne koncentrere sig om at sige 

tillykke.

Modet og evnerne
Formænd og oldermænd fra mester-

foreninger og laug uddelte også otte 

legater til nyudlærte, inden borgme-

steren begrundede uddelingen af af-

tenens anden legatportion fra Aalborg 

Kommune: ”Aalborgs iværksætterlegat 

for unge håndværkere”. Henning G. 

Jensen understregede nødvendighe-

den af, at der til stadighed er men-

nesker, der har modet og evnerne 

til at være iværksættere; til gavn for 

beskæftigelsen og hele samfundet. 

Legatmodtageren, maskinmester Ib 

Houtved Jensen, takkede for æren.

Festens sidste legatuddeling blev vare-

taget af vicedirektør Keld Skovsgaard, 

der begrundede, hvorfor faglærer Jette 

Sommer Larsen fra Agri College er valgt 

som årets modtager af ”Tech College 

Aalborgs underviserpris”: Jette er om 

nogen med til at sikre den vigtige kom-

bination af faglig stolthed, dannelse og 

læring hos eleverne og en helt igennem 

unik kollega, der altid vil det bedste.

Aftenens festtale tog Albert Holken-

berg sig af. Talen refereres andetsteds 

i bladet og bidrog i høj grad til afte-

nens stemning, fordi den så direkte 

og velforberedt henvendte sig til 

festens hovedpersoner: Legatmodta-

gerne.

Aalborg Haandværker-Sangforening 

sluttede sit program med den finur-

lige og velsungne ”Kontakt med det 

modsatte køn” med tekst af Halfdan 

Rasmussen og musik af John Høybye. 

Og selvfølgelig sluttede legatfesten 

med fællessangen ”Vi håndværks-

svende”. Sådan er traditionen.
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Festtalen til legatuddelingen blev 

holdt af direktør Albert Holkenberg, 

der med sine erfaringer fra værftsin-

dustrien, vindmøllebranchen og Aal-

borg tekniske skoles bestyrelse ikke 

tøvede med at udnævne det danske 

håndværkeruddannelsessystem til 

det bedste, der findes. Et uddannel-

sessystem, der sikrer, at vi i vort lille 

samfund hele tiden er med fremme.

På den baggrund beskrev Albert Hol-

kenberg det som en ære et få lov at 

holde festtalen. Ikke blot for dagens 

modtagere af legater og priser, men 

også for det system, der gør uddan-

nelsen mulig.

- Nu er det nok de nyuddannede 

håndværkere, der er i fokus, men jeg 

vil dog lige knytte et par ord til de 

øvrige prismodtagere.

At blive kåret som æreshåndværker i 

Aalborg som 84- årig er stort, så et 

stort tillykke Leif Hattmann. Med det 

virke sender du et signal om, at selv-

om man går på pension, er der i vort 

samfund mulighed for, at beskæftige 

sig med det man gerne vil.

Vort samfund er bygget op over man-

ge små og mellemstore virksomheder 

og så nogle få store. Det er derfor vig-

tigt, at vi hele tiden har iværksættere, 

som er i stand til at etablere sig, så vi 

bl.a kan få uddannet fremtidens hånd-

værkere. Et stort tillykke til Ib Houtved 

Jensen med iværksætterprisen.

Vi har det heldigvis sådan i Danmark, 

at selvom man ikke har fået en ud-

dannelse eller ønsker en yderlige ud-

dannelse, så er det muligt selvom man 

er blevet lidt ældre. Det er især vigtigt 

i den nuværende situation med større 

arbejdsløshed.

Tillykke med verdens bedste

håndværkeruddannelse

Albert Holkenberg holdt festtalen.

Dagens Højdespringer-legat er givet 

til en pige, der ønskede at udvide sin 

uddannelse. Uddannet kok nu også 

tjener og dette på meget kort tid med 

højeste karakterer. Et stort tillykke 

Lene Hartvig Pedersen.

Vi uddanner ikke håndværkere, uden 

vore skoler med dygtige og engagere-

de undervisere.  I år Tech College Aal-

borgs underviserpris tildelt faglærer 

Jette Sommer Larsen på Agri College. 

Stort tillykke. Som en sidebemærkning 

til Jette: På Brønderslev Golfklub har vi 

ansat en af dine elever til en uddan-

nelse som greenkeeper.

Sidst, men ikke mindst, et stort tillyk-

ke til alle I nyuddannede håndværkere 

med jeres imponerende resultater. 

Ikke kun teknisk men også menne-

skeligt. Jeg har et forslag til jer: Jeres 

kunnen kan også anvendes i andre.

Værktøjer til fremtiden
Jeg mener, at man på det personlige 

plan kan anvende de værktøjer, virk-

somheder - store som små - anvender 

for at styre fremtiden. Du sætter dig 

en dag - det kan være alene, med 

familie, en ven - og beskriver:

Hvem er jeg, hvad laver jeg:
Murer

Dygtig

Kan arbejde alene

Dyrker sport

Dernæst hvor vil jeg hen:
Fortsætte som håndværker

Yderligere uddannelse

Egen virksomhed

Familie

Når jeg har valgt:
Hvordan kommer jeg så derhen

Det må man så eventuelt undersøge

Hvor lang tid vil jeg bruge

Til sidst og ikke uvæsentlig:
Hvilke værdier har jeg, og det er ikke 

på PC’en til banken.

Det er de indre værdier:

Samarbejdsvillig

Vil lære nyt

Familiemenneske

Hjælpsom

Lære fra mig

Jeg håber, I kan bruge disse råd. Det 

er ikke nogen skam senere at finde ud 

af, at det ikke var den for mig rigtige 

vej jeg valgte. I har den store fordel, 

at der med en håndværksuddannelse 

altid  vil være flere muligheder, slut-

tede Albert Holkenberg.
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2009
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Legatmodtagere

Aalborg 
Haandværkerforenings 
legater tildeles:
•  Bygningsmaler Kit Lange-Nielsen 

(Peter Carlsen)

•  Murer Lars Boye (Jan Dam)

•  Tømrer Jens Balslev Sørensen  

(Multi-Byg Aalborg A/S)

•  Elektriker Martin Lindberg Jørgensen 

(Jens Melgaard)

•  Frisør Katrine Trekær (Betina Jensen)

•  Kok Søren Bakholt Tønnesen  

(Hotel og Gastronomi Scheelsminde)

•  VVS-Tag og facademontør Stefan 

Fæster Larsen (Storvorde VVS I/S)

•  Kleinsmed Rasmus Borup Nørgaard 

(Aalborg Industries A/S)

•  Lene Hartvig Pedersen

Laug/mesterforeningens legater 
tildeles:
•  Bygningsmaler Christina Carstensen 

(Ole Vangekjær)

•  Elektriker Mikkel Bülow Bundgaard 

Sørensen (Uggerly Installation A/S)

•  Tømrer Mads Trane Pedersen 

(Kjærgsgaard & Simonsen)

•  Murer Klaus Christian Knudsen  

(Leif Olesen og Sønner ApS)

•  Kleinsmed Daniel Fleischer  

(Dansk Rør Service ApS)

•  Frisør Carina Lundtofte  

(Hanne Molge)

•  Bager Christian Gross Pedersen 

(Guldbagerne i Nørresundby)

•  VVS-energimontør Kim Fjordside 

Bilde (Nørhalne VVS A/S)

2009
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HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interes-
senter kan læse om foreningens aktivi-
teter samt artikler fra medlemsbladet 
på hjemmesiden. Der findes også 
informationer om foreningens historie, 
bestyrelsessammensætning og tilbud 
om rabatordninger. Der er endvidere 
links til Håndværksrådet, Pension for 
Selvstændige, Varelotteriet, ASE og 
Aktive Kvinder. Adressen er:
www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

NORDJySK NETVÆRK
Aalborg Haandværkerforening er med-
lem af foreningen Nordjysk Netværk 
som har 300 medlemmer i regionen. 
Se yderligere på
www.nordjysknetvaerk.dk

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

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

W W W.PRINFOA ALBORG.DK

 Når det drejer sig om

Grafisk Produktion 
 er vi klar til samarbejde

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

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

AALBORG
GULVSERVICE APS

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 
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Hvis ”Årets æreshåndværker i Aal-

borg” kunne leve sit liv om, var der 

ikke noget, han hellere ville end at 

starte forfra som klejnsmed. Noget 

har han dog fortrudt: At han aldrig 

fik besøgt nogle af de fine skoler i 

Schweiz, hvor der uddannes kunst-

smede. I den retning går hans inte-

resse for smedefaget, og i stedet for 

udlandsrejsen nøjes han med bøgerne 

og deres illustrationer af, hvor kunst-

færdigt jernet kan formes, når det 

kommer gloende fra essen.

I april fyldte Leif Hermann Arthur 

Hattmann 84 år. Han er således den 

Kunsten at håndtere det
gloende jern fra essen

hidtil ældste modtager af det legat, 

Aalborg Kommune i 2004 indstiftede 

som en hyldest til håndværkere, der 

gennem faglig dygtighed og evne til at 

videregive erfaringerne har medvirket 

til at holde deres fags traditioner i 

hævd.

40 års arbejde i Aalborg
I det lille hobby-værksted hjemme i 

Klarup har Leif Hattmann stadig den 

ambolt, der stod i hans fars smede-

værksted i Aabenraa. Der kom han 

som barn, der besluttede han at blive 

klejnsmed, og der blev han udlært. 

Det var ikke problemfrit. Som tysk 

statsborger måtte han i 1943 forlade 

pladsen og rejste i februar 1944 til 

Sverige halvandet år. Efter Danmarks 

befrielse vendte han hjem en kort pe-

riode og returnerede så til Sverige.

-Min kæreste og jeg ville giftes, men 

efter krigen kunne man hverken købe 

tøj, sengetøj eller ret meget andet til 

et nystiftet hjem i Danmark. Det vid-

ste jeg, at man kunne i Sverige.

I 1947 blev Leif Hattmann ansat som 

klejnsmed på Kjærs Maskinfabrik i 

Vesteraa, og et par år senere kom han 

til smedjen på Dansk Eternit-Fabrik, 

Borgmester Henning G. Jensen 

hyldede Leif Hattmann som 

”Årets æreshåndværker i Aalborg”

�		Af Poul Krabbe
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GRATIS RåDGIVNING
Du kan få gratis it-rådgivning ved at 
gå ind på www.it-tanken.dk og ud-
fylde en test, der tager temperaturen 
på din virksomheds it-anvendelse. 
Når du har besvaret test-sprøgsmåle-
ne, får du med det samme en rapport, 
der kommer med gode råd til, hvordan 
netop din virksomhed kommer videre.
IT-TANKEN støttes økonomisk af Mi-
nisteriet for Videnskab, Teknologi og 
Udviklings e-business indsatspulje til 
små virksomheder.
www.it-tanken.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

TJEK DIN 
VIRKSOMHED GRATIS
Står udbyttet mål med indsatsen?
Du har sikkert allerede en god for-
nemmelse af, hvor din virksomhed 
bliver stærkere. Men hvad skal der til 
og hvor kan det egentlig betale sig at 
sætte ind med forbedringer?
Med STATUS får du et overblik over 
din virksomheds tilstand samt en 
handlingsplan for, hvordan du mest 
effektivt forbedrer virksomheden og 
bundlinien.
www.smv-status.dk

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.  

PALLE MØRCH ApS
98 12 86 66

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

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

ISO 9001

cer t i f
iceret

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

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

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

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

Advokatfirmaet

Jen§ Rye-Ander§en
Jesper Viholm’s Eftf.

Møderet for Højesteret

Algade 33 • 9000 Aalborg • Telefon 98 16 16 00 / 98 13 31 88
Telefax 98 12 14 56 • Giro 918-4732 • E-mail: jens@rye-andersen.dk

GRATIS RETSHJÆLP
Håndværkerforeningen har som noget nyt indgået aftale med

Advokatfirmaet Jens Rye-Andersen således at der ydes gratis retshjælp 
til AAHF’s medlemmer. 

Retshjælpen omfatter en gratis uforpligtende 1. konsultation.
Retshjælp aftales med advokatkontoret, tlf. 98 16 16 00.

� �

Mineralvej 10 -16  .  9220 Aalborg Øst
Tlf. 9631 3244  .  Fax 9631 3299  .  www.optimera.dk
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hvor han blev i ti år. Senere gik turen 

til andre produktionsvirksomheder i 

Aalborg, og den aktive tid på arbejds-

markedet sluttede i 1987, da han gik 

på pension efter at have været på 

rørværkstedet hos Aalborg Industries 

de sidste seks år.

-Jeg har altid været i gang og altid 

haft arbejde. Jeg er ikke så god til at 

sidde stille, og da jeg forlod arbejds-

markedet, støbte og murede jeg med 

gode kammeraters hjælp mit eget hus.

Livet i Haandværkerhuset
Året efter pensioneringen deltog Leif 

Hattmann den 12. oktober 1988 i den 

stiftende generalforsamling i Haand-

værkerhuset.

-Hvis der ikke havde været et hånd-

værkerhus, havde jeg aldrig fået lov 

til at boltre mig så meget med mit 

håndværk. Det hus skal roses i høje 

toner, og der er et fantastisk samar-

bejde mellem os. Det er udelukkende 

helbredet, der kan sætte en stopper 

for min gang her.

Hver onsdag møder Leif Hattmann i 

Haandværkerhusets smedeværksted, 

og han svinger stadig sin to kg. tunge 

forhammer over det gloende jern 

fra essen. Sammen med de øvrige 

fremstiller han mange af de ting, som 

er båret af traditioner, og som ikke 

tager brødet ud af munden på byens 

virksomheder. Sjældent er to opgaver 

ens. Her bliver fremstillet lamper, ge-

lændere, dørgreb, hængsler, ophæng 

til butiksskilte, smedejernsdøre til 

vinkældere og vindfløje i kobber og 

rustfrit stål.

15

Æreshåndværkeren på hjemmebane i 

Håndværkerhuset med smedejerns-

ophæng og segl til placering ved 

smedenes afdeling i husets gård. 

Det har netop været en tur omkring 

husets malerværksted
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Da Aalborg Haandværkerforening i 

2008 indstiftede legatet ”Håndvær-

kets højdespringer”, var det som 

en hyldest til en nyuddannet, der 

havde opnået et bemærkelsesvær-

digt resultat til svendeprøven eller 

havde gennemført uddannelsen under 

besværlige forhold. Højdespringeren 

står som et forbillede for andre med 

håndværkerdrømme.

I 2009 gives legatet til den 33-årige 

Lene Hartvig Pedersen, der efter en 

uddannelse som kok nu også kan 

kalde sig tjener. Som den første i Food 

College Aalborg’s historie opnåede 

hun maksimumpoint i samtlige disci-

pliner, og ud over striben af 12-taller 

blev hun på tjeneruddannelsen kåret 

som ”klassens bedste kammerat”; 

bl.a. fordi hun altid havde overskud til 

at hjælpe og støtte de vordende kolle-

ger. Med sine erfaringer gennemførte 

Højdespringer med fokus
på uddannelse og service

Lene Hartvig Pedersen tjeneruddan-

nelsen på 10 uger som GVU (Grund-

læggende Voksenuddannelse).

Mange unge glemmer,
at det er et servicefag
Lene Hartvig Pedersens karriere 

begyndte på Restaurant Christies i 

Tønder i 1996. Her blev hun udlært 

som kok og fortsatte som køkkenchef, 

indtil hun i april 2008 blev ansat som 

kok på Luneborg kro. I september 

2008 blev hun tjenerelev.

- Gennem arbejdet som køkkenchef 

er jeg kommet meget i kontakt med 

gæster og med det daglige arbejde i 

en restaurant. Jeg har altid brændt for 

faget og ser nu en verden af mulig-

heder med både kokke- og tjenerud-

dannelsen. Lige nu er planen at samle 

mere erfaring, og så kan jeg forhå-

bentligt senere lære fra mig. Måske 

som faglærer, men ellers til de elever, 

jeg kommer til at arbejde med.

Det er vigtigt for mig, at der bliver 

sat fokus på uddannelserne til kok 

og tjener. Jeg synes, der kommer 

for mange ”dårlige” produkter ud. 

Dårlige i den betydning, at for mange 

unge mennesker ikke gør sig klart, 

hvad faget egentligt er. Det kan lyde 

som et modefag, der fører direkte til 

TV-skærmen, men der er langt mere 

i fagene end det. Mange unge glem-

mer, at det er servicefag. Det skal der 

gerne komme mere fokus på, siger 

Lene Hartvig Pedersen.

De 10.000 kr., Højdespringer-legatet 

består af, er endnu ikke øremærket, 

men umiddelbart kan jeg forestille 

mig, at der kan blive til en god inspira-

tionstur til Frankrig eller Italien.

Lene Hartvig Pedersen fik smukke 

ord med på vejen fra 

Karl-Otto Schmidt, komptur 

i Cordon Bleu de Saint Esprit



17

Iværksættergejsten og lysten
til at være med i det hele
- At være iværksætter er at have – og 

bevare – lysten til at være med i det 

hele. Også når virksomheden er så 

godt etableret, at det måske ikke altid 

er nødvendigt.  Jeg møder stadig kl. 

6.30 og tager en tur rundt i produktio-

nen for at være tæt på de igangvæ-

rende opgaver og for at snakke med 

folkene. Og har vi en montageopgave 

på Sjælland, kan det da godt være, at 

det er direktøren, der kommer med 

lastbilen.

Modtageren af ”Aalborgs iværksæt-

terlegat for unge håndværkere”, 

den 36-årige Ib Houtved Jensen, har 

iværksættergejsten. Både med hensyn 

til håndværket, ledelsesstilen og for-

retningsudviklingen.

Firmaet B&E Stål A/S på Marathonvej i 

Svenstrup producerer stålkonstruktio-

ner primært til byggebranchen, men 

selv i opgangstiderne blev der investe-

ret i nye markeder. Som iværksætte-

ren siger: ”Den slags koster lærepen-

ge, men så har du også placeret dig i 

nogle nye hukommelser. Det kommer 

der før eller siden opgaver ud af”.

Kvalitet til tiden
og pengene
Ib Houtved Jensen har den indstilling, 

at ordrerne hverken kan være for små 

eller for store. Der er opgaver til 1.000 

kr., og den hidtil største har været på 

13 mio. kr.. Indstillingen er gennemsy-

ret af det idégrundlag, den ene af fir-

maet Bach og Egmoses grundlæggere 

Berg Bach havde: ”Kvalitet til tiden og 

pengene”.

- Da jeg kom ud af 10. klasse fra 

Frejlev skole, havde jeg en idé om at 

komme i lære. Væk fra bøgerne. Det 

blev til byggeriets EFG basisforløb på 

Aalborg tekniske skole. Jeg var glad 

for EFG, fordi jeg på koncentreret tid 

fik snuset til mange fag, men direk-

tøren Jens Peter Nielsen hos Bach & 

Egmose Entreprenørselskab, hvor jeg 

ofte havde min gang, sagde en dag: 

”Ib, du kan håndværk nok, nej du skal 

ikke i lære”, så jeg endte på Teknisk 

Gymnasium i Sankelmarksgade, hvor 

jeg tog min HTX studentereksamen. 

Min tanke var at blive maskininge-

niør, men i Sankelmarksgade var også 

Aalborg Maskinmesterskole med den 

teknisk alsidige uddannelse. Jeg blev 

altså hverken smed eller tømrer, men 

maskinmester.

I mellemtiden var Bach & Egmose 

Entreprenørselskab blevet splittet op i 

et entreprenørfirma og et smedefirma, 

hvor min far var smedemester. Mit 

første job blev som værkfører i B&E 

Stål på Nibevej. Da jeg havde været 

ansat et års tid, fik jeg i 2001 som 

28-årig fra ovennævnte direktør tilbud 

om at blive 50 % medejer. Det er jeg 

stadig, men er som administrerende 

direktør nu alene på broen. Samtidig 

var det for firmaet et nemt generati-

onsskifte; ingen problemer med bank 

eller leverandører. Den tidligere ejer 

lånte mig pengene til køb af aktierne, 

og som han sagde: ”Du skal vise, du 

kan køre forretningen, så den giver 

et sådant udbytte, at du har afviklet 

din gæld på fem år, ellers leverer du 

aktierne tilbage”. Som sagt, blev jeg 

vist en tillid, som jeg har været så 

heldig at kunne leve op til, og jeg er 

for længst ude af min gæld.

På Nibevej var der ca. 30 ansatte; på 

Marathonvej i Svenstrup har tallet 

være oppe på omkring 60 og ligger nu 

omkring de 50. Hele tiden er der ble-

vet investeret i den tekniske udbyg-

ning af B&E Stål. Senest et CNC-styret 

bore- og saveanlæg til 3 mio. kr..

Ånden i huset:
at bidrage til faget
Mange af medarbejderne har været 

ansat længe. Det er der en tradition 

for, ligesom der er for selv at ud-

Ib Houtved Jensen blev af 

borgmester Henning G. Jensen 

belønnet med ”Aalborgs iværksætter-

legat for unge håndværkere”
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

BRuG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har mulighed 
for at benytte vore lokaler til visse ar-
rangementer.

Kontakt formand Svend Aage Suhr på 
telefon 98 13 53 10, eller
email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

VELKOMMEN 
TIL NyE MEDLEMMER:
Anders Jørgensen
Autonet-Nord
B & E Stål A/S
Bertel Bording
Boye Jensen, Contest
Hans Jørgen Pedersen
Guldsmed Rasmussen

BESøG 
HåNDVÆRKERHuSET
ONSDAGE KL. 10.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 10-13)
• maler

Alle er velkommen

NyT!
SAMARBEJDE MED ASE:
- se annoncen side 18.

Erhvervslivets håndværkerfirma

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

TØMRER
SNEDKER • MURER

Aut. VVS INSTALLATØRBernhard 
Søren

A
S

Restaurant

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

Tlf. 98 15 89 68

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

RENGØRING · KANTINEDRIFT · FACILITY SERVICE

Gasværksvej 26 A  ·  72 22 88 88 

LANDSDÆKKENDE

www.ida-service.dk

ANTON LASSENS
EFTF. A/S

M A L E R F I R M A

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

Sofi endalsvej 11 · Postbox 1725 · DK-9100 Aalborg · Tlf. (45) 98 18 77 11

www.palsgaard-hansen.dk

Sofiendalsvej 11 · Postboks 7140 · DK-9200 Aalborg SV · Tlf. (45) 98 18 77 11

Uafhængighed betaler sig
www.ase.dk . tlf. 7013 7013

Skift til ASE,
en a-kasse, som
kan sit håndværk!

ASE er for dig, som ønsker en a-kasse, der er fri for politik,
religion og høje priser. For kun 377 kr./md. sikrer ASE dig op
til 15.708 kr./md.

Meld dig ind i håndværkerfagets foretrukne a-kasse NU.
Er du selvstændig, hjælper vores konsulent Jannie Ringgaard
dig med den helt rigtige individuelle rådgivning.

Ring 7013 7013 eller meld dig ind direkte på ase.dk.
Vi klarer alt det praktiske, hvis du vil skifte til os.

FIND, VÆLG OG ANSÆT NYE FOLK PÅ JOBASE.DK
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Venlig hilsen bestyrelsen

Kom og få en stor oplevelse på Aalborg Væddeløbsbane på en alminde-
lig løbsaften.
Der serveres en spændende platte, og udover orientering om denne 
specielle arbejdsplads får vi spillerinstruktion og kan tildeles en ”vært-
inde” hvis det ønskes. Vi forsynes med en spillerkupon, f.eks. en LynV5 
kupon til 32 kr. Der er mange flere muligheder i løbet af aftenen.

Medlemspris pr. person: 75,00 kr.

Mødested: Væddeløbsbanen Skydebanevej Aalborg, ved indgangen til 
Restauranten.

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

Senest fredag den 14. august 2009.

MEDLEMSARRANGEMENT

Tid: Mandag den 24. august 2009, kl. 17.00 

Besøg på Aalborg Væddeløbsbane

danne dygtige svende. Lige nu har 

firmaet otte klejnsmedelærlinge, og 

som Ib Houtved Jensen siger: Det er 

ånden i huset; at bidrage til faget ved 

at give de unge en ordentlig uddan-

nelse. Der er også tradition for den 

sociale bevidsthed. Tidligt tog firmaet 

mod ansatte, der ikke havde dansk 

som deres modersmål, og der er også 

plads til mennesker, der af den ene 

eller den anden grund ikke kan magte 

et heltidsjob.

Fra urskiven til
Storebæltsbroen
Referencelisten bekræfter alsidig-

heden. Lige nu leverer B&E Stål A/S 

konstruktionerne til de 840 altaner i 

Skelagergården og trapper og gelæn-

dere til Company House Nord. Messin-

gelænderet til Aalborg Teaters foyer 

er også fra Marathonvej ligesom bæ-

rende konstruktioner til Rosdahls på 

havnen. Da urskiven på Budolfi kirke 

blev fornyet, var det B&E Stål, der 

udskiftede kobberskiven, inden Anton 

Lassen tog sig af bemalingen, og i den 

store, tunge skala vejer underleveran-

cer til Storebæltsbroen.

- Jeg har altid drømt om at være 

selvstændig, og jeg har altid haft 

”krudtet”. Jeg blev maskinmester uden 

uddannelsesgæld, for allerede i min 

EFG-tid handlede jeg med knallerter 

og siden med biler, siger Ib Houtved 

Jensen, der i parentes bemærket sta-

dig sætter så stor pris på at arbejde 

med træ, at han har et ”velassorteret” 

tømrerværksted derhjemme.

Med iværksætterlegatet følger 10.000 

kr. fra Aalborg Kommune. Pengene 

er endnu ikke øremærket, men de vil 

blive brugt til ”en eller anden form for 

personalepleje”.

Ib Houtved Jensen er adm. direktør i 

B&E Stål A/S og møder stadig i virk-

somheden kl. 6.30



Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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www.pfs.dk

Få pensionsfordele hos PFS allerede i år
Du bestemmer selv – ingen binding
Du kan i år sætte helt op til 30 % af årets skattepligtige overskud i virksomheden 

ind på en ratepension eller en livrente og få fuldt fradrag. Reglen om, at man skulle 

binde sig til en fast indbetaling i 10 år, er afskaffet.

Pension For Selvstændige er en pensionsordning, der er stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq.

I eksemplet kan du se, hvad det betyder for indbetalingen til din pension på 

bare fi re år, hvis overskuddet svinger mellem 100.000 og 2,0 mio. kroner.

Du bestemmer selv – men vi giver dig gerne gratis rådgivning
Det er vigtigt at kunne få fat i sin pensionsrådgiver med det samme, når man har 

brug for et godt råd. Det kan du hos Pension For Selvstændige. Vi samarbejder med 

Danica Pension. Det betyder, at vi kan give dig en personlig service uanset hvor i 

 landet, du bor. Rådgivere, der primært arbejder med erhvervsvirksomheder, står 

 gratis til rådighed for dig, når du har tegnet din pensionsordning via PFS.

Du skal blot ringe til os - 33 93 86 00 - så aftaler vi et møde hos dig på et 
tidspunkt, der passer dig. Du kan også blot sende en mail til pfs@pfs.dk - 
så bliver du ringet op.

år 1 1.000.000 100.000  300.000

år 2 500.000  100.000 150.000

år 3 100.000  100.000  30.000

år 4 2.000.000  100.000  600.000

Virksomheden 
overskud

Indbetaling efter gamle 
regler (eksempel på aftalt 
præmie i 10 år)

Muligt indskud efter nye 
regler med fuldt fradrag 
(uden bindeing i 10 år )


