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ERHVERVS- OG
MEDLEMSORIENTERING
”Årets Højdespringer”, den nyudlærte skorstensfejer Torben Reiche,
lykønskes af sin kæreste, Heidi, til
Aalborg Haandværkerforenings
legatfest.
(Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset)
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� Et travlt år
� Iværksætterdrømme
bygget på facts
og gensidig accept
� Frokostjazz
med New Orleans Four
� Traditionerne, højtidelighed, fest og legater
� Årets legatmodtagere
2010
� Et liv med hår og holdning
� Tag en uddannelse og
stå stærkere i kampen
om jobbene
� Belønning
for socialt ansvar
� Fælles servicemål gør
Aalborg kommune mere
erhvervsvenlig
� Skorstensfejer ved en
tilfældighed
� Dårlige betalere
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PALLE MØRCH ApS

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
 Energimålere
 Servicering af alle målertyper
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»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
Telefon 98 12 00 02
Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr
Næstformand Peter Kinly, tømrermester
Kasserer Allan Østergaard, skorstensfejermester
Jens Blauenfeldt, bogtrykker
Gert Spender-Andersen, direktør
Søren V. Nielsen, uddannelseschef
Anders Jørgensen, automekaniker
mester
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang
Sekretariatets
tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes
efter nærmere aftale med foreningens
kontor.

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

Sekretariatets åbningstider:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00
Ansvarshavende:
fdm. for redaktionsudvalget,
Svend Aage Suhr
Annoncekonsulenter for 2009:
Svend Aage Suhr, tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt, 98 11 59 03
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder
m.v. i stor-Aalborg.

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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FORMANDEN HAR ORDET

Skolerne gør grin med
gæstelærerordningen
I sommeren 2009 gik historien landet
rundt: Aalborg Haandværkerforening
havde etableret et gæstelærerkorps,
der repræsenterede 17 brancher.
Erfarne og engagerede håndværksmestre stod parat til at tage ud i Aalborgs folkeskoler. Som en af gæstelærerne sagde: ”Vi kan forhåbentligt
være med til at aflive skrønen om, at
kan man ikke blive andet, kan man
da altid tage en håndværkeruddannelse”.

håndværkeruddannelse rummer. Det
behøver ikke at være kedeligt.

Initiativet var bakket op af erhvervsrådets udvalg ”Øget samspil mellem
folkeskole og erhvervsliv”, og eftersom tiltrækningen af unge til håndværkeruddannelserne er en af Aalborg
Haandværkerforenings mærkesager,
stillede vi store forventninger.

Den øjeblikkelige økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation er en
plausibel undskyldning for, at virksomhederne holder igen med antallet af
uddannelsespladser. Derfor var det
også et skridt i den rigtige retning,
da bonuspræmien for etablering af
en praktikplads i oktober 2009 blev
øget fra 16.000 til 50.000 kr. Virkningen er begyndt at være synlig. Som
uddannelseschef Ole Ervolder fra Tech
College Aalborg udtalte i det forrige
nummer af vort blad: ”Der er mere
travlt end længe på vort praktikpladskontor”.

Her, trekvart år senere, har vore
gæstelærere ikke været inviteret
en eneste gang. Det er for ringe. Vi
føler os til grin. I det mindste kunne
skolefolket kontakte os for at sige tak
for initiativet eller for at komme med
ændringsforslag, der øgede interessen. Nu er vi blot blevet mødt med
larmende tavshed, og det kan være
svært i længden at bevare engagementet uden modspil.
Aalborg Haandværkerforening står
ved sit tilbud. Det samme gør de 17
gæstelærere. Hvem er det, der nu skal
trykke på nogle knapper for at give tilbuddet effekt? Fra foreningens side er
det ikke et tilbud om grundlæggende
erhvervsvejledning, men om at lade
erfarne håndværksmestre fortælle ud
fra egne oplevelser om, hvilke karriere- og udviklingsmuligheder, en

Sideløbende med etableringen af
gæstelærerkorpset har vi benyttet
enhver lejlighed til at opfordre vore
medlemmer til at etablere uddannelsesaftaler. Det giver jo ingen mening
at opfordre de unge til at søge ind på
erhvervsuddannelserne, hvis der ikke
samtidig er en sandsynlighed for, at
de kan få en praktikplads.

Aalborg Erhvervsråd har besluttet at
gøre en ekstra indsats for at sikre
praktik- og lærepladser i Aalborg og
har afsat 100.000 kr. til projektet. Aalborg Haandværkerforenings formand
udgør sammen med afdelingsformand
Ivan Ziegler fra HK projektets formandskab.
At erhvervsrådet udpeger formanden
for Aalborg Haandværkerforening
som arbejdsgivernes repræsentant i
et projekt, der handler om at skaffe
praktikpladser, er endnu en under-

stregning af, at foreningen indtager
en central position i kampen for at
tiltrække unge til erhvervsuddannelserne. Foreningen repræsenterer en
lang række håndværksmestre fra små
og mellemstore virksomheder: Den
virksomhedstype, der varetager ca.
80% af den danske produktion og aftager langt den største del af eleverne
fra de tekniske skoler.
Det var bl.a. på den baggrund, Aalborg Haandværkerforening tilbød Tech
College Aalborg at indtræde i skolens
bestyrelse. Som det efterhånden er
almindeligt kendt, blev vort tilbud ikke
blot afvist, men afvist med argumenter i strid med virkeligheden.
I begyndelsen af maj konstituerer
den ny bestyrelse for Tech College
Aalborg sig. Uden Aalborg Haandværkerforenings deltagelse. Vi vil
de kommende fire år følge dens og
skolens arbejde, og når næste valgperiode nærmer sig, står vi igen parat
til at indtage en plads. Vi føler, vi kan
tilføre bestyrelsen både viden og engagement, og at vi på vore medlemmers vegne er berettiget til at være
repræsenteret.
Vi giver ikke op.
Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforening
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Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

Restaurant

ORKIDEEN

RENGØRING · KANTINEDRIFT · FACILITY SERVICE

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

Tlf. 98 15 89 68

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Lars Vase
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby
Frisørmester Vibeke Carøe
Svalegaardsvej 70, 9000 Aalborg

LANDSDÆKKENDE
www.ida-service.dk

Mineralvej 10 -16 . 9220 Aalborg Øst
Tlf. 9631 3244 . Fax 9631 3299 . www.optimera.dk

ANTON LASSENS
EFTF. A/S
MALERFIRMA

Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Gasværksvej 26 A · 72 22 88 88

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

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

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

Poul R. Jensen
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV
Poul Eriksen
Hüttel Sørensensvej 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
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- kom og se vores nye flotte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

Henrik Gertsen
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Preben Johansen
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Restaurant Strandpavillonen
Glæder os til at se dig på

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

Leif Jørgensen
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby

Velkommen i en helt ny - gammel

Skift til en fri
a-kasse, der kan
sit håndværk!

ASE er for dig, som vil have en a-kasse, der er fri for politik, fri
for religion – og fri for høje priser. ASE sikrer dig op til
16.293 kr./md. før skat, hvis du bliver arbejdsløs.
I Nordjylland hjælper Jannie Ringgaard med individuel rådgivning om netop din situation. Har du f.eks. både lønarbejde og
eget firma, kan du være omfattet af helt særlige regler.
Ring 7013 7013 eller meld dig ind direkte på ase.dk.
Vi klarer alt det praktiske, hvis du vil skifte til os.

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

ASE - din erfarne a-kass

e partner

Aalborg Tømrer- og Murerlaug
Den 27. april 2010 fejrede lauget sin
125 års fødselsdag med deltagelse
laugsmedlemmer, der sammen med
gæster fra fagforeninger, mesterforeninger og kollegaer festede i Papegøjehaven.
Oldermand Ib Kjeldsen berettede i sin
tale bl.a. historien om, hvordan det
hele startede, da murere og tømrere i
1885 gik sammen og startede een forening. Foreningerne var i en årrække
”skilt” men murerne og tømrerne
fandt sammen igen og er nu samlet i
eet laug.
Der blev i aftenens løb holdt flere ”historiske taler” af gæsterne, og viceoldermand Jens Peter Nielsen holdt en
hyldesttale med en stor tak til ”vore
damer”, der i mange år har været en
uvurderlig støtte for vore håndværksvirksomheder.
Aalborg kommune var repræsenteret
ved viceborgmester Marian Geller, der
i sin tale bl.a. berettede, at hendes
far, afdøde malermester Edmund

Oldermand Ib Kjeldsen taler til forsamlingen

Hansen, for 20 år siden fik Aalborg
Tømrermesterforenings hædersbevisning for sit store arbejde i og med
Håndværkerhuset. Bevisførelsen var
ivrigt medbragt til alles store overraskelse.
I forbindelse med jubilæet betænkte
Aalborg kommune samt foreninger
m.fl.. Lauget med pengegaver, pengene går ubeskåret til udbygning af
Legatfonden for lærlinge.
Viceborgmester Marian Geller

Legatfonden uddeler ved en årlig
fest/højtidelighed beløb til dygtige
lærlinge.
Aalborg Tømrer-og Murerlaug donerer
i den forbindelse til murer-og tømrerlærlinge.
En god og glad aften sluttede med
”Skuld gammel venskab rejn forgo”
akkompagneret af gyldne toner fra et
6 mands jazzorkester..

Laugsbestyrelsen er fra venstre: Jens Peter
Nielsen, Jes Porsmose, Ib Kjeldsen, Kaj
Hupfeldt Nielsen, Bent Jensen, Ole Nielsen
og Gunnar Heby. De gamle bowlere var i
dagens anledning blevet støvet af.

5

6

Ta’ mig for
pengenes skyld ®
Keld Jakobsen, kundechef - erhverv
Telefon 96 30 26 70 - kec@sparnord.dk

På gensyn i Spar Nord Aalborg
Østeraa 12
9000 Aalborg
www.sparnord.dk/aalborg

HUSK

AKTIVITETSKALENDER
2010

Der kan søges
VEU-godtgørelse
på kr. 752,- pr. dag
efter gældende
regler

� 2
 4. juni kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 6. august kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 1 8. september kl. 13.00-17.00
Frokost Jazz
New Orleans Four
� 3
 0. september kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 8. oktober kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 8. oktober kl. 19.00-22.00
Vinsmagning
� 2
 4. november kl. 19.00
Andespil
� 2
 5. november kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 1 6. december kl. 16.30-20.00
Bestyrelsesmøde

MÅLRETTEDE KURSER
- for dig og dine ansatte
IT
Uanset om du er begynder eller vant til at
arbejde med IT, har vi kurset for dig, der
gerne vil have opgraderet din IT-viden.

Økonomi
Vil du vide mere om bogføring, økonomi
og regnskab? Vores økonomikurser findes
på mange niveauer.

Sprog
Styrk dine sproglige kompetencer med
et kursus, der er tilpasset dit niveau og
arbejdsområde.

Ledelse
Vejen til god ledelse går via uddannelse.
Med en lederuddannelse styrker du både
din faglige og personlige udvikling.

Læs mere om kurserne
på www.ahkurser.dk eller
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kontakt os på tlf. 9936 4740

Eksempler på kurser:
- IT-kompetencer 1. del
- Officepakken
- Fra idé til tryk med CS4
- It-supporter / superbruger
Eksempler på kurser:
- Grundlæggende regnskab
- Budgettering
- Årsregnskab
- Navision C5
Eksempler på kurser:
- Engelsk
- Tysk
- Andre sprog - ring gerne!

Lederuddannelser:
- Grundlæggende lederuddannelse
- Projektlederuddannelse
- Økonomi for ledere

Aalborg Handelsskole

Et travlt år

med
medlemsfremgang
og solidt overskud
Medlemsfremgang, øget aktivitet,
72.000 kr. i overskud på driftsregnskabet og genvalg over hele linien.
Der var ikke noget at sige til, at Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling den 22. april blev afviklet
i positiv stemning med Bent Melholt
som dirigent.

Vi har forventninger om yderligere
to kollektive brancheindmeldelser
i år. Der er positiv kontakt til både
slagtermestrene og bagermestrene.
Begge foreninger har givet udtryk for,
at Aalborg Haandværkerforening med
dens skærpede fagpolitiske profil er
det rette lokale forum for dem.

Nogle af de eksternt debatskabende
temaer som skolernes manglende
interesse for gæstelærerordningen
og Tech College Aalborg’s nej til, at
Aalborg Haandværkerforening bliver
repræsenteret i skolens bestyrelse
omtales i ”Formanden har ordet” på
dette blads side 3.

Også blandt kulturmedlemmerne er
der tilgang; 10 ny i 2009. De har som
alle foreningens øvrige medlemmer
haft mulighed for at deltage i årets
arrangementer. Bl.a. besøg i byretten og på Aalborg Væddeløbsbane og
sammenkomsterne med andespil og
vinsmagning.

Om årets gang sagde formanden,
Svend Aage Suhr, bl.a.:

Det bedste regnskab
i mands minde
Regnskabet er det bedste i mands
minde med et positivt resultat på
72.000 kr., og også Fællesfonden, der
bl.a. finansierer vore legater til dygtige, unge håndværkere, har positivt
resultat: 94.000 kr..

Øget aktivitet og markante fagpolitiske holdninger skaber opmærksomhed og tiltrækker ny medlemmer.
Vort medlemsnetværk har i dag godt
1400 medlemmer. I det forgangne år
har vi fået 14 ny erhvervsmedlemmer, så tallet nu er tæt på 100. Vi har
haft den glæde, at mestre, der hidtil
udelukkende har været repræsenteret
gennem deres laug eller mesterforeninger, har valgt at indmelde sig
individuelt som erhvervsmedlemmer.
Flere af dem kommer fra Aalborg
Tømrer- og Murerlaug, der pr. 1. januar
2009 indmeldte sig i Aalborg Haandværkerforening.

Den gode økonomiske situation skyldes ikke mindst et øget samarbejde
med sponsorer. En af de største er
PSF, Pension for Selvstændige, som
i marts 2009 arrangerede et velbesøgt møde på Orkideen om skat og
pension.

Formand Svend Aage Suhr

betragtet som den mest nyskabende
af de godt 60 industri- og håndværkerforeninger. Håndværksrådet, som
vi i det hele taget har et forbilledligt
samarbejde med, opfordrede os i
2009 til at udgive et ”statusskrift”
over aktiviteter og målsætninger og
støttede sammen med Aalborg Kommune og PSF udgivelsen af ”Ideer,
knofedt og resultater”.
Skriftet er distribueret på landsplan,
men er også et internt styringsredskab. Her lægger vi navn til vore mærkesager og forpligter os til at kæmpe
for dem.
Svend Aage Suhr sluttede sin beretning til foreningens 163. generalforsamling med at konstatere, at 2009
blev et godt og travlt år, og at 2010
tegner lige så positivt.
- Vi har mærkesager nok at kæmpe
for, og vi håber, at hvert eneste af
vore medlemmer vil være gesandt for
en forening, der både er fagpolitisk og
går ind for fest og farver.

På landsplan bliver Aalborg Haandværkerforening af Håndværksrådet
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Iværksætterdrømme bygget
på facts og gensidig accept
En weekend i slutningen af 2004 tog
ægteparret Poul Erik og Marianne
Marcussen i sommerhus. På agendaen
stod ”Strategiseminar”, og bag den
meget konkrete dagsorden lå også det
helt eksistentielle spørgsmål ”Hvad er
det, vi vil med vores liv?”. Drømmen
om at blive selvstændig skulle underbygges med facts og gensidig accept,
og da weekenden var gået, havde parret udarbejdet en forretningsplan for
iværksættervirksomhedens første fem
år. Den er med små justeringer blevet
fulgt, og idégrundlaget er uændret:
”Marcussen A/S’ overordnede mål er
at skabe værditilvækst ved byggerådgivning af erhvervskunder og privatkunder i Nordjylland”. Essensen af

firmavisionen kan kort udtrykkes som
”at realisere bygherrens drøm og gøre
den til virkelighed”.
Som så mange andre iværksættere
etablerede byggerådgiveren Poul Erik
Marcussen sig på privatadressen. Det
var i januar 2005, og den bankansatte
Marianne Marcussen tog sig i fritiden
af regnskabet. Bankjobbet blev kvittet
i august 2005, og i juni 2006 flyttede
virksomheden til Hjulmagervej, hvor
de første medarbejdere blev ansat,
og i oktober 2009 blev adressen det
præsentable domicil i Nyhavnsgade.
Poul Erik Marcussen er direktør og
daglig leder, og Marianne tager sig af
kundepleje, salg og administration.

Lige nu er der fem medarbejdere, men
inden byggekrisen slog igennem, var
der syv, og handlingsplanens målsætning om 10 medarbejdere er absolut
ikke opgivet.
Til Aalborg Haandværkerforenings
legatfest den 11. maj fik Poul Erik
Marcussen, der i dag er 52 år, ”Aalborgs iværksætterlegat for unge
håndværkere” for at have vist evnen
til at omsætte idé til handling og for
at tjene som forbillede for andre med
selvstændighedstrang”.
Et skoleeksempel
Marcussen A/S er et skoleeksempel på
veltilrettelagt iværksætteri: Håndværksuddannelse, tømrer, videreuddannelse, byggetekniker og bygningskonstruktør, iværksætterkursus,
detaljeret forretningsplan, fastholdelse af idégrundlaget, ekspansion og
stadig udvikling af ny forretningsområder.
Som konstruktør blev Poul Erik Marcussen ansat i en af Aalborgs store
entreprenørvirksomheder i syv år. Han
var projektchef, da han blot en uge
inde i første del af iværksætterkurset
sagde sin stilling op.
- Både jeg og Marianne meldte os til
iværksætterkurset. Hun ville gerne
være med for at støtte min idé, og
vi blev begge fyr og flamme. Vi fik
ideerne prøvet af, og det viste sig
hurtigt, at den ny tilværelse ville være
noget for os.

Marianne og Poul Erik Marcussen foran firmadomicilet siden
oktober 2009 i Nyhavnsgade

8

�  Af Poul Krabbe
Allerede på Hjulmagervej blev den
tidligere KD-direktør Ib Nielsen gennem aih tilknyttet som mentor for
den unge virksomhed. Da det hurtigt
viste sig, at ideerne kunne bære mere
end det, der allerede var sat i gang,
sagde Ib Nielsen: ”Enten skal I udvide
eller afvikle. At sige nej til opgaver
på grund af mandskabsmangel er at
afvikle”. Og så blev der ansat flere
medarbejdere.
Flere ben at stå på
Inden for byggerådgivning har Marcussen A/S flere ben at stå på. Der
bliver udarbejdet tilstandsrapporter
og energimærkning i forbindelse
med salg af privat ejendom, og på
de områder er firmaet i februar i
år blevet certificeret af Byggeriets
Kvalitetskontrol og har opnået 10-12
% af markedet i Nordjylland. Rådgivning til boligforeninger/ejer- og
andelsboligforeninger omfatter bl.a.
vedligeholdelses- og forbedringsplaner med tilhørende budgetter ti år
frem.

Det er en del af forretningskonceptet,
at Marcussen A/S udelukkende rådgiver bygherrer. Som Poul Erik Marcussen siger: ”Vi vil ikke sætte vores
troværdighed på spil ved den ene dag
at tale bygherrens sag og den næste
entreprenørens”.
På det grundlag er firmaet så vidt vides
det eneste i Nordjylland, der giver sig
af med konfliktløsning: mægling mellem bygherre og entreprenør, inden
der bliver sat advokater på opgaven.
Produktet ”bygherrerådgivning” henvender sig særligt til nordjyder, der vil
bygge hus. Det er en pakkeløsning,
hvor Marcussen A/S i hele forløbet er
med på sidelinien som en kyndig og
neutral støtte og ”bygherrens mand
ved forhandlingsbordet”. Trods stilstand i byggeriet har firmaet i øjeblikket 12 sådanne forløb i gang.
Armene op over hovedet
Inden sommerferien er Poul Erik
Marcussens nyetablerede firma ”Isole-

ringskrav.dk” på banen. Det er en
hjemmeside, hvor husejere selv kan
gå ind og beregne, hvad der skal til
for at opfylde isoleringskravene; især
ved tagkonstruktioner. Udviklingsarbejdet har stået på i et års tid og er
foretaget i samarbejde med Dansk
Byggeri.
Når Poul Erik Marcussen ser tilbage
på sit firmas første fem år, er der ikke
noget, som er kommet bag på ham.
- Som leder i byggebranchen var jeg
vant til at have ansvar for både personale og økonomi. Marianne og jeg gik
ind i en ny tilværelse med åbne øje,
og overraskelserne har udelukkende
været positive. Når man som ansat
får ting til at lykkes, er man glad.
Som iværksætter får man i samme
situation et kick, og armene op over
hovedet. Den følelse af begejstring
er det eneste, der er kommet bag på
mig. Lige der vidste jeg ikke, hvad jeg
gik ind til.

MEDLEMSARRANGEMENT
Tid: Lørdag den 18. september 2010, kl. 13.00-17.00
Sted. Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg

Frokost Jazz med New Orleans Four
Glad musik sammensat med et lille godt traktement.
Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.
Tilmelding:
Kontoret tirsdag – torsdag kl. 09.00-12.00 på telefon 98120002,
eller på e-mail. aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
Senest den 8. september kl. 12.00.
Først til mølle!

Mødesponsor:

Venlig hilsen bestyrelsen
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Traditionerne, højtidelighed, fest og legater
Alt var næsten ved det gamle: Traditionerne, højtideligheden, festen, en
lind strøm af legater og priser – og
Peter Reinau som konferencier. Rammen om Aalborg Haandværkerforenings legatfest den 11. maj var endnu
en gang byrådssalen, fyldt op af
forventninger og rosende ord.

at gøre sig fortjent til et legat. Når
legatet så kommer fra den håndværkerforening og de laug og mesterforeninger, der om nogen har stolte
håndværkertraditioner, vidner det om,
at I unge har ydet en indsats, som
det faktisk er værd at være stolt over
– og endda prale lidt af, sagde Helle
Frederiksen.

Den friske blæst
Traditionen tro blev ”Blæsten går frisk
over Limfjordens vande” afsunget som
fællessang med Aalborg HaandværkerSangforening som forsangere. Siden
var sangerne i byrådssalens ”manege”
to gange og gav bl.a. en prøve på noget af programmet til det kommende
landsstævne for mandskor i Sønder-

Én væsentlig forandring var der dog:
Borgmester Henning G. Jensen havde
med beklagelse meldt afbud som
byens vært for festen. I hans sted
mødte en velforberedt 1. viceborgmester, Helle Frederiksen. I sin velkomst
sagde hun bl.a.:
-Det betyder meget for Aalborg Kommune, at vi har et godt erhvervsliv, og
det er I med til at skabe. Legatmodtagerne i aften afspejler den alsidighed,
der findes inden for håndværksfagene, og det er den alsidighed, der gør,
at vi i Aalborg har alle de fag, vi har
brug for. Det er med til at gøre Aalborg til en attraktiv by og kommune.
Det er ikke nogen hemmelighed, at
der skal ydes en særlig præstation for
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Formand Svend Aage Suhr overrækker legatet fra Erhvervsskolernes Forlag til frisør Michelle
Mary Nielsen

�  Af Poul Krabbe
borg. Under Bo Horsevads ledelse
er koret velsyngende og slap også helskindet gennem Lange-Müllers hundesvære serenade ”Kornmodsglansen”.
”Årets æreshåndværker i Aalborg”,
frisør Henning Toftild, og ”Aalborgs
legat for unge håndværkere” til byggerådgiver Poul Erik Marcussen, fik
hyldestord med på vejen af viceborgmester Helle Frederiksen. Andetsteds
i bladet er der interview med de to
legatmodtagere.
Aalborg Haandværkerforenings
formand, Svend Aage Suhr, overrakte 8 legater á 5.000 kr. til dygtige
nyudlærte og også 10.000 kr. legatet til ”Håndværkets Højdespringer”,
skorstensfejer Torben Reiche. Senere
tog han sig også af Erhvervsskolernes
Forlags Legat, der blev uddelt for første gang og blev tildelt frisør Michelle
Mary Nielsen.

viserpris” til faglærerteamet Thomas
Kristensen, Kim Kaurin og Tim Sørensen fra Media College Aalborg,
hvor de underviser på uddannelsen
til multimedie animator/integrator. De
blev belønnet for at have udviklet et
undervisningsmiljø så fagligt udfordrende og attraktivt, at der hver eneste dag er elever, der arbejder videre
efter skoletid – ofte med medlemmer

af lærerteamet til stede med tips og
tricks.
Som traditionen byder, blev legatfesten sluttet med fællessangen ”Vi
Haandværkssvende”. Derefter var
tiden kommet til traktementet og til
networking, lykønskninger og velment
”Tak for i aften” til festens arrangører.

Det belønnede lærerteam
fra Media College Aalborg

Restauratør-debut
Syv unge modtog legater fra laug og
mesterforeninger, og for første gang
deltog Aalborg Restauratørforening,
hvis formand, Frede Hansen, uddelte
foreningens legat til tjener Jonas Nikolai Hansen fra Søgaards Bryghus.
Formanden for Aalborg Tømrer- og
Murerlaug, Ib Kjeldsen, måtte i manegen to gange for at overrække legater
på 5.000 kr. til både en murer og en
tømrer. Helt ekstraordinært blev de to
belønnet med yderligere 1.250 kr., der
kom fra ”gavebordet” til laugets jubilæum – 10 kr. for hvert af de 125 år.
For den nyudlærte elektriker Anders
Kirkebye Hald fra Strøm Hansen blev
det en helt speciel dag. Af en eller
anden grund havde han ikke modtaget besked om, at et legat ventede
på ham. Da fejlen blev opdaget, blev
han ringet op kl. 15 på legatdagen. Da
befandt han sig i København, og han
nåede frem til festen.
Vicedirektør Keld Skovsgaard overrakte ”Tech College Aalborgs Under-
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Årets legatmodtagere 2010
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Årets legatmodtagere 2010

Et liv med hår og holdning
I sine 50 år som selvstændig frisørmester har Henning Toftild udlært et
stykke over 30 lærlinge. De har fået
en uddannelse præget af de faglige
holdninger, Toftild selv fik masseret
ind i hovedbunden af sin læremester
i Thisted. Han var ikke blot frisørmester, men også fagskolelærer og ivrig
konkurrencefrisør med et diplom som
dansk mester hængende i salonen.
Frisørfagets teori var for ham mindst
lige så vigtigt som håndværket.
- Jeg havde været i lære halvandet år
i min hjemby, Hurup i Sydthy, inden
jeg med mine forældre flyttede til
Thisted og fandt en salon, hvor jeg
kunne gøre uddannelsen færdig. Der
gik kun nogle få dage, inden min ny
læremester meddelte mig, at det, jeg
havde lært, kunne han ikke bruge til
så meget. Jeg skulle stort set begynde
forfra, og det var et fantastisk lærested. Jeg fandt ud af, at teoretisk vi-

Årets æreshåndværker,
Henning Toftild, sammen
med årets iværksætter,
Poul Erik Marcussen
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den var nødvendig for at kunne følge
med moden, og at den kritiske, faglige
bedømmelse i konkurrencerne gjorde
mig til en bedre håndværker. Den
erfaring og inspiration kom til at følge
mig, da jeg blev selvstændig, fortæller
Henning Toftild.
I dag nøjes den 71-årige Henning
Toftild med at klippe sin kone, Ulla.
En gang imellem kigger han ind til
sønnen Claus, der på Budolfi Plads for
syv år siden overtog Henning Toftilds
livsværk, Alternativt Hår, der i dag er
Nordeuropas største af sin art.
Den 11. marts blev Henning Toftild hyldet som ”Årets æreshåndværker i Aalborg” og modtog Aalborg Kommunes
legat på 10.000 kr.. Som en belønning
for, at han ”gennem sin faglige dygtighed og evne til at videregive den i
særlig grad har medvirket til at holde
sit fags tradition i hævd”.

Den lange vej
Både det faglige og det forretningsmæssige talent udviklede Henning
Toftild, da han efter svendeprøven
i 1957 blev korporal på Søværnets
Math- og Sergentskole i København.
Hver dag kl. 16-20 klippede han kollegerne. Der sad altid otte og ventede,
og eftersom de hver betalte en krone,
kunne den ellers så fattige korporal
tillade sig at købe billetter tæt på scenen til de store koncerter i KB-Hallen.
En af kammeraterne fortalte, at der
i Give stod en tom salon, så den
overtog Henning Toftild. Efter to år
flyttede han til en større i Lemvig, og
efter otte år her åbnede han i 1969
sin salon på Vesterbro 45 i Aalborg.
Da den var størst, var der 12 ansatte,
som klippede både herrer og damer,
og mester selv var flittig konkurrencedeltager. Fem gange jysk mester og
på det danske frisørlandshold. En kort

�  Af Poul Krabbe
periode underviste han som timelærer også på Aalborg tekniske skoles
frisørskole.
Interessen for at give skaldede og
delvist skaldede selvværdet tilbage
i form af parykker og toupeer førte
til, at Henning Toftild i 1979 åbnede
”Toftilds Paryk og Toupé Atelier” på
Budolfi Plads. Og ikke blot som en lokal foreteelse: En gang om måneden i
de efterfølgende 29 år gav han parykkonsultationer på et hotelværelse
i København og to gange årligt på
Færøerne. Rejseaktiviteten fortsatte,
efter at sønnen overtog forretningen,
men nu er det endeligt slut.
Gode råd til de unge
Når Henning Toftild ser tilbage på sit
indholdsrige liv med de mange faglige
udfordringer, er der stadig nogle erfaringer, han gerne vil dele med de ny
generationer:
- De unge, der går ind i faget skal
tage en masse kurser for at holde
håndværket ved lige. Moden skifter
hele tiden. Rutine er en god ting, men
hvis den ikke bliver suppleret med
ny inspiration, er den ikke i sig selv
tilstrækkelig Og de unge, der drømmer
om at blive selvstændige, skal tænke
sig godt om. I frisørbranchen skal man
kalkulere med 40 % spildtid, og samtidig bliver branchen udhulet af folk,
der kalder sig frisører uden at have de
fornødne kundskaber.
I disse X-Factor og Hotel Paradise
tider har mange unge fokus på deres
udseende og på drømmen om TVberømmelse. Henning Toftild kan godt
forstå dem – i hvert tilfælde delvist
– men set fra et uddannelsesmæssigt
synspunkt er han ikke begejstret.
- Mange, især piger, går ind i branchen
for at blive skønhedseksperter og
gøre sig selv smukkere. De tænker alt
for lidt på, hvad faget ellers indebærer
af håndværk. Det er synd, for mange
af dem bliver skuffede og får aldrig
den rigtige uddannelse.

Henning Toftild ved det hjemlige bassin, hvor de mange fisk har haft en hård vinter
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VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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.

it-rådgivning
og udvikling

Medlemmer af Aalborg Håndværkerforening, kan få hjælp af IBIZ-centret
som kan kontaktes via www.ibiz-center.dk eller 72 20 1000.
Det er en offentligt finansieret enhed
på Teknologisk Institut, som er sat i verden for at hjælpe små og mellemstore
virksomheder med at blive bedre til it.
På deres hjemmeside kan du bl.a. finde
information, der vil inspirere dig til at
bruge mere it i din dagligdag. De har
lavet et såkaldt ”rådgivningskoncept”,
hvor de har ensrettet nogle rådgivningstilbud. Små og mellemstore virksomheder kan altså med større tryghed
kaste sig i armene på en it-rådgiver.

NU HEDDER NOEA
MARKEDSFØRINGSØKONOM

EKSPORTBACHELOR

PBA I SOFTWAREUDVIKLING

ENERGITEKNOLOG

UNIVERSITY COLLEGE
FINANSØKONOM

FINANSBACHELOR

IT-OG ELEKTRONIKTEKNOLOG

PBA I PRODUKTUDVIKLING

NORDJYLLAND
SERVICEØKONOM

DESIGNTEKNOLOG

PRODUKTIONSTEKNOLOG

LABORANT

TEKNOLOGI & BUSINESS
PBA I SPORTSMANAGEMENT

PBA I INT. HOSPITALITY MANAGEMENT

MULTIMEDIEDESIGNER

INSTALLATØR EL

BYGGETEKNIKER

DATAMATIKER

INSTALLATØR VVS

BYGNINGSKONSTRUKTØR

Tjek din
virksomhed gratis

Står udbyttet mål med indsatsen?
Du har sikkert allerede en god fornemmelse 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

PBA I INT. HANDEL OG MARKEDSFØRING

PBA I WEBUDVIKLING

AUTOMATIONSTEKNOLOG

ADMINISTRATIONSBACHELOR

24 UDDANNELSER DER KAN ÆNDRE DIN TILVÆRELSE. STUDIESTART FEBRUAR
2010/SEPTEMBER 2010. STUDIEVEJLEDNING 2526 6996 ELLER LÆS MERE PÅ
WWW.UCN.DK / WWW.NOEA.DK
NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI (NOEA) ER FUSIONERET
IND I UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND I JANUAR 2009.
VI ARBEJDER INDEN FOR TRE HOVEDOMRÅDER: DET SUNDHEDSFAGLIGE, DET PÆDAGOGISKE SAMT TEKNOLOGI & BUSINESS.

Professionshøjskolen

University College Nordjylland
TEKNOLOGI & BUSINESS
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Tag en uddannelse
og stå stærkere i
kampen om jobbene
- Om 20 år vil vi i forhold til i dag her i
Nordjylland mangle næsten 40.000 i arbejdsstyrker. Der bliver rift om de unge,
der nu er på vej ind på arbejdsmarkedet.
Jeg kan derfor kun opfordre virksomhederne til at stille elev- og praktikpladser
til rådighed. Ellers kommer I til at mangle
den veluddannede arbejdskraft, for det
tager vel mindst fire år at uddanne en
dygtig håndværker.
Ovenstående opråb kom fra regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland, der holdt

festtalen efter overrækkelsen af
legater og priser.
- Tager man en uddannelse – næsten lige meget hvilken – står man
stærkere i kampen om jobbene. Man
kan se det på den måde, at mange
håndværkere slet ikke arbejder indenfor det fag, de er uddannet i. F.eks.
er der kun ca. 40 % af de uddannede
tømrere, der arbejder som sådan, men
de arbejder altså, og de bruger det,
de har fra deres fag – bare et andet
sted. Brede kvalifikationer giver gode

Festtaler Karsten Simensen: ”Man skal ikke
tage en uddannelse for
samfundets skyld. Der skal
også være en vis portion
egoisme i valget”

muligheder på arbejdsmarkedet, og en
håndværker har nogle færdigheder i
forhold til kvalitet. Dem tager han/hun
let med over i andre fag.
Helt overordnet set er personer med
en uddannelse også mindre udsatte
for at blive ledige, ligesom de bliver længere på arbejdsmarkedet. En
håndværkeruddannelse kan være starten til noget mere. Mange i erhvervslivets top er startet som håndværkere
og har læst videre derfra.
Man skal ikke tage en uddannelse for
”samfundets skyld”. Der skal også
være en vis portion egoisme i valget.
Det er vigtigt at vælge noget, man
er god til og mener, man gerne vil
arbejde med..
Det gælder hele livet
Det er selvfølgelig også vigtigt, at de
unge har en masse energi til at prioritere deres liv. Det handler ikke bare
om livet som elev, lærling eller studerende. Det gælder hele livet. Fritiden
skal være livgivende, spændende og
udfordrende.
Mange undersøgelser peger på, at
topidrætsfolk er bedre til at prioritere
end andre. Det er en færdighed, de
er nødt til at have, hvis de skal passe
den sportslige karriere samtidig med
uddannelsen og også have plads til
et liv ud over det. Det giver glæde
og masser af energi at kaste sig over
sportens leg. Ømme muskler er ikke
så slemme. De er bare en naturlig
følge af, at man har ydet noget. Og
jeg ved, at danske håndværkere er
vant til at yde noget hver dag. Der
stilles store krav til indsats og resultater, og danske håndværkere er da
også blandt de allerdygtigste i hele
verden.
Karsten Simensen, mangeårig topmålmand i fodbold for AaB, sluttede
festtalen med at sige:
Tag en uddannelse, find nogle sunde
fritidsinteresser, dyrk sport og få dig
et godt liv.
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En vifte af muligheder
AALBORG
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NYT SAMARBEJDE:
Få tid til det
væsentlige –
og lad os
klare de
administrative
opgaver.
Huset Venture Nordjylland er en lille
nordjysk virksomhed, som har specialiseret sig i at udføre økonomi- og
regnskabsopgaver for mindre og mellemstore virksomheder.
Vi tilbyder at overtage det daglige bogholderi, debitor- og kreditorstyring,
momsopgørelser, periode- og årsregnskaber, løn m.m. alt efter jeres ønsker
og behov.
Huset Venture er en virksomhed, der
tager begrebet ”det rummelige arbejdsmarked” alvorligt. Vi skaber beskæftigelse for fagligt kompetente
medarbejdere med nedsat funktionsevne, og et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden.
Ved at samarbejde med os, bidrager I til
at skabe beskæftigelse for mennesker,
som ofte kommer bagest i ledighedskøen. Samtidig løses opgaverne på en
professionel og kompetent måde - selvfølgelig til en konkurrencedygtig pris.
Vi foretager meget gerne en analyse af
jeres regnskabsmæssige opgaver, med
henblik på at sende et uforpligtende
tilbud.
Se nærmere på www.hv-nord.dk
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KompetenceCenter for
Proces og automatik
Levnedsmidler, non-food, produktion, pakkeri.

KompetenceCenter for
Elektronik og teknologi
Elektronikmontage, printfremstilling og reparation, konsulent- og uddannelsesvirksomhed HYTEK.

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

KompetenceCenter for
Organisationsudvikling
Medarbejderudvikling, lederudvikling, rådgivning, konsulentbistand.

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

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

KompetenceCenter for
Transport og Logistik
Godstransport, persontransport, Lager & Logistik.

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

Belønning for
socialt ansvar

Til legatfesten mødte Aalborg Kommunes beskæftigelsesudvalg for
første gang med den i samarbejde
med Aalborg Haandværkerforening
nyindstiftede Drop In pris. Den er på
5.000 kr. og tildeles ”en virksomhed,
der udviser socialt ansvar og ansætter
medarbejdere med særlige behov”.

etnisk baggrund end dansk. Virksomheden lægger vægt på, at fællessproget er dansk, men der er vist stor forståelse for de sproglige barrierer, som

virksomheden har formået at løse på
fineste vis… At mange medarbejdere
føler sig som en stor del af ”Familien
Kymi Rens”, fuldender billedet af en
social og rummelig virksomhed.
Med i opløbet om den første Drop
In pris var Peter Engemann fra ”Det
lille værksted” på Lindskovvej. Han
modtog en kurv med lækkerier, og
viceborgmesteren begrundede:
- Det lille Værksted har altid sagt ja,
når det blev kontaktet vedrørende en
praktikplads til unge ledige, der har
haft det svært med hensyn til job og
uddannelsesvalg. Mange af de unge,
der er begyndt som praktikanter hos
Peter Engemann, har efterfølgende
færdiggjort deres mekanikeruddannelse i virksomheden. Det lille Værksted
har haft personer med mange forskellige nationaliteter i virksomhedspraktik og har hjulpet mange usikre unge
videre i et erhvervs- eller uddannelsesforløb. Det har også givet virksomheden mange gode oplevelser.

Den første modtager af prisen blev
Kymi Rens, og viceborgmester Helle
Frederiksen uddybede baggrunden for
prisen, der blev modtaget af indehaver Michael Porsmose:
- Vi ved, hvor værdifuldt det er for
mennesker at have job og at være en
del af et arbejdsmæssigt fællesskab
og et socialt liv på en arbejdsplads.
Derfor har det meget stor betydning,
at der er virksomheder, der udviser
social ansvarlighed og har en interesse i at skabe plads til mennesker, der
står uden for arbejdsmarkedet.
Om valget af Kymi Rens sagde Helle
Frederiksen bl.a.:
- Kymi Rens har udvist stor rummelighed over for personer med anden

Viceborgmester Helle Frederiksen overrække Drop-In priserne til Peter Engemann (øverste billede) og Michael Porsmose
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Fælles servicemål gør Aalborg
Kommune mere erhvervsvenlig
Konkrete servicemål og systematisk opfølgning på sagsbehandling giver din virksomhed overblik
Som led i den overordnede vision om Aalborg som ”Den erhvervsvenlige kommune”
præsenterer kommunen som den første i landet en række servicemål for sin erhvervsservice. Servicemålene bevirker et styrket samarbejde mellem kommunens forvaltninger og dermed større transparens i din kommunikation med kommunen. Konkret betyder det, at din virksomhed nu ved, hvad den kan forvente af sin kontakt med Aalborg
Kommune inden for byggesagsbehandling, iværksætteri, rekruttering og fastholdelse,
brandsyn samt lokalisering og grundsalg.
Aalborg Kommune tilstræber at levere den bedst mulige service til erhvervslivet – også
i fremtiden. For bedst muligt at kunne afspejle dine krav og behov opfordrer vi din virksomhed til at besvare et kortfattet spørgeskema om dine erfaringer med kommunens
erhvervsservice. Er du en af de virksomheder, der har modtaget vejledning af Aalborg
Kommune på de ovenfor nævnte områder, vil du modtage et elektronisk spørgeskema,
som vi håber, du vil svare på. Besvarelsen er virksomhedens garanti for, at vi tager erhvervsservice alvorligt, og at vores vejledning altid svarer til jeres forventninger.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Du kan læse mere om servicemålene på vores hjemmeside: Servicemål for Aalborg
Kommunes Erhvervsservice.
Venlig hilsen
Borgmester Henning G. Jensen

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

Som lokalbank har vi meget at tilbyde
din virksomhed - ring og hør nærmere!
NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

Skorstensfejermester

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

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter kan læse om foreningens aktiviteter samt artikler fra medlemsbladet
på hjemmesiden. Der findes også
informationer om foreningens historie,
bestyrelsessammensætning og tilbud
om rabatordninger. Der er endvidere
links til Håndværksrådet, Pension for
Selvstændige, Varelotteriet, ASE og
Aktive Kvinder. Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

BL AD NR. 2 2010

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

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

Revisionsfirmaet

Kom og få en god oplevelse...

Erling G. Jensen

Vi har løb 32 gange i 2010
- ring og hør nærmere...

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88
Email: egj@egj-revision.dk

Skydebanevej 25 – 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 37 00 – www.aav.dk

Erhvervslivets håndværkerfirma
Annonce 45 x 64 mm.indd 1

Bernhard
Søren

A

S

03/02/10 12:55:1

TØMRER
SNEDKER • MURER
Aut. VVS INSTALLATØR

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

�  Af Poul Krabbe

Skorstensfejer
ved en tilfældighed
Den dag for godt fire år siden, da
skorstensfejeren kom forbi for at
godkende husets ny brændeovn, tog
Torben Reiches liv en ny vending. I
løbet af samtalen spurgte skorstensfejeren, om ikke Torben kunne tænke
sig en fremtid med høj hat og ”sort
arbejde”. På det tidspunkt arbejde
han på kontor og havde en fortid som
handicaphjælper og som ansat i en
radio- og TV butik i Vejgaard.
- Jeg kunne jo blive så meget andet
end lige skorstensfejer, men jeg gav
det da en tanke. Jeg har en kammerat, som for mange år siden er udlært
skorstensfejer, og ham ringede jeg
til. Han var glad for arbejdet, så jeg
besluttede at undersøge muligheden,
fortæller Torben Reiche, som i dag er
38 år og bor med kæreste og to børn
i Støvring.

12 andre, og af dem opnåede de seks
ligesom Torben Reiche prædikatet ”veludført”. Det blev belønnet med Aalborg
Haandværkerforenings legat ”Håndværkets Højdespringer”. Legatet er på 10.
000 kr. og gives til ”en nyuddannet, der
enten har opnået et bemærkelsesværdigt resultat til svendeprøven, med et
positivt sindelag har gennemført uddannelsen under besværlige forhold eller på
anden måde kan tjene som forbillede
for andre med håndværkerdrømme”.
Den høje hat hænger hjemme
Som traditionen byder, var det mester
Kaj Møller Hansen, der indkøbte den
høje, sorte hat til den ny svend.
- Hatten fra mester er en fin tradition,
og i det hele taget er det et fag, som
gør meget ud af at holde traditionerne
i hævd. Men det er ikke så meget, jeg

har brugt hatten. Jeg måler 185 cm, så
hatten støder på alle steder. Foreløbig hænger den derhjemme, fortæller
Torben Reiche.
Det er et dejligt frit job at være skorstensfejer. Meget af arbejdet foregår
ude i det fri, og man møder mange
mennesker. Når man ellers når det,
man skal, kan man selv tilrettelægge
arbejdet. Så der er meget godt at sige
om faget, men glem ikke, at det også
er et knokkelarbejde.
Lige nu kan jeg ikke forestille mig, at
jeg skal lave andet end at være skorstensfejer. Jeg har ingen ambitioner
om at blive mester, men hvis chancen
byder sig, er det da en udfordring.
Det var en tilfældighed, at jeg overhovedet blev skorstensfejer, så hvorfor
udelukke noget?

Til en begyndelse kontaktede Torben
Reiche en skorstensfejermester, han
kendte lidt til, men han stod ikke lige
og manglede en lærling. Til gengæld
mente han, at skorstensfejermester
Kaj Møller Hansen i Rebild vist nok
kunne tænke sig at få en lærling igen.
Det blev til et møde, og i tre efterfølgende dage var Torben Reiche ude
at køre med en af Kaj Møller Hansens svende. Resultatet blev, at han
begyndte som voksenlærling i marts
2007.
5. marts i år bestod Torben Reiche sin
svendeprøve på Danmarks Skorstensfejerskole i Tønder. Det samme gjorde

”Håndværkets Højdespringer 2010”
blev hyldet af håndværkerforeningens
formand, Svend Aage Suhr
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Tømrermester
Peter Kinly
Løgstørvej 15
9240 Nibe
Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

APS

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

GVU

Grundlæggende
VoksenUddannelse

Bliv faglært uden at gå i lære!

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har mulighed
for at benytte vore lokaler til visse arrangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr på
telefon 98 13 53 10, eller
email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

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.

Læs mere om GVU på:
www.agricollege.dk
www.autocollege.dk
www.construction-college.dk
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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

Dårlige
betalere er et
stigende problem

Kommunerne
glemmer betalingsfristerne
Udover, at der er problemer med
betaling fra privatkunder og andre
erhvervsdrivende, viser undersøgelsen
også, at visse af landets kommuner
har svært ved at overholde betalingsfristerne, og det går blandt andet ud
over de selvstændige inden for byggeog anlægsbranchen.

Krisen kradser, og det kan de selvstændige mærke på kundernes
betalingsevne. En undersøgelse, som
a-kassen ASE har lavet sammen med
Interresearch og Experian i foråret
2010, viser, at 42 % af de selvstændige i Nordjylland har stiftet bekendtskab med dårlige betalere i løbet af
det seneste års tid.

Undersøgelsen viser, at 14 % af
problemerne med dårlige betalere
skyldes det offentlige. Specielt kommunerne betaler ikke deres regninger
til tiden. Det er et problem i en tid,
hvor mange virksomheder er presset
på likviditeten.

Ikke mindre end 69% af dem, som har
erfaringer med dårligere betalere, vurderer, at der er kommet flere/mange
flere dårligere betalere inden for det
seneste år. Et andet problem er, at der
er rigtig mange gengangere blandt de
dårlige betalere. Ikke mindre end 61 %
af de adspurgte melder om gengangere blandt de dårlige betalere.
Til trods for, at der er mange gengangere blandt de dårlige betalere, er det
dog sjældent, at man som selvstændig
afviser en ordre på grund af frygt for,
at kunden ikke kan betale. I Nordjylland siger ni ud af ti af de adspurgte,
at de aldrig/sjældent har afvist en
ordre.
Forebyg dårlige betalere
En del selvstændige vælger at sikre sig
mod tab på forhånd ved at bruge a
conto betalinger, undlade at give kredit eller tjekke kunden i et kreditoplysningsbureau som f.eks. Experian.

manglende betalinger,” siger Bente
Risvig, presseansvarlig i Experian, der
driver RKI-registeret.
Experian anbefaler disse 5 gode råd,
som kan være med til at forhindre
eller minimere antallet af dårlige
betalere:
1. U
 ndersøg altid på forhånd, om
kreditansøgeren er registreret som
dårlig betaler
2. H
 vis du står med en registreret dårlig betaler, så tilbyd en handel med
kontant afregning.
3. N
 år du sælger noget på afdrag,
så husk at holde løbende øje med
kunden.
4. Er du kunde hos Experian, kan du
ved udsendelse af tredje rykker
advare kunden om, om vedkommende vil blive indberettet til RKI
og registreret som dårlig betaler.
Det får nemlig cirka halvdelen af
alle skyldnere til at betale straks,
viser erfaringen
5. Hvis en regning ikke bliver betalt
efter tredje rykker, så send
sagen til inkasso. Det
forøger chancen
for, at betalingen sker med
cirka 75 pct.

”Det er ærgerligt, at netop selvstændige må holde for, når mange af dem
i forvejen må arbejde ekstra hårdt i
disse år. Det kan jo ikke være rigtigt,
at nogle kommuner nærmest bruger
de selvstændige som en slags kassekredit,” siger centerleder Jannie Rank
Ringgaard fra ASE.
ASE er landets femte største a-kasse
med 150.000 medlemmer, hvoraf
110.000 er selvstændige og 40.000
lønmodtagere. ASE og Aalborg Haandværkerforening har de seneste år haft
et tæt samarbejde.

”Det gælder om at have et sæt retningslinjer for håndtering af tilgodehavender og selvfølgelig sørge for,
at man har gode salgs- og leveringsbetingelser, så virksomheden lider
mindst muligt under dårlige betalere eller misforståelser, der fører til
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Livsvarig livrente er udbetaling
så længe, du lever – og lidt til
Mange lever længere end de tror. Derfor kan De Nye Livrenter fra Pension For
Selvstændige udbygges med livsvarig udbetaling til en efterlevende ægtefælle.

- vidste du det?
Nye regler giver nye muligheder. Kontakt derfor Pension For Selvstændige for
at tjekke, hvilke muligheder du har. Et besøg fra os koster nemlig ingenting.
Tlf. 33 93 86 00
pfs@pfs.dk
www.pfs.dk

Om Pension For Selvstændige

Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisationer for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq.
Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger
kan holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

Pension For Selvstændige har sine egne produkter, der sælges med Danica Pension som samarbejdspartner og formueforvalter.

