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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20   ·   9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

Kursusafdelingen

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 9936 4721 -  jlb@ah.dk

Kursussekretær
TINA NØRGAARD
Tlf. 9936 4691 - tinn@ah.dk

KLAR TIL UDFORDRINGERNE I 2014?
- FÅ NY INSPIRATION OG VIDEN. TAG PÅ KURSUS PÅ AALBORG HANDELSSKOLE

HOLD DIG OPDATERET...
FIND DE NYESTE KURSUSKATALOGER PÅ VORES HJEMMESIDE 
WWW.AHKURSER.DK. HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES 
NYHEDSBREV, SÅ DU FREMOVER MODTAGER SPÆNDENDE 
KURSUSNYHEDER DIREKTE VIA E-MAIL. 

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI

SALG OG MARKEDSFØRING
SÆT FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING

LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

SPROG
BLIV BEDRE TIL ENGELSK ELLER TYSK

ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER

KOMMUNIKATION OG PRÆSENTATION
BLIV BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE

ÅBENT LÆRINGSCENTER
UNDERVISNING I EGET TEMPO

INTENSIVE KURSER
SMÅ HOLD - STORT UDBYTTE

AKADEMI- OG MERKONOMFAG
TAG ET AKADEMI-/MERKONOMFAG PÅ 6 UGER

Læs om kurserne på www.ahkurser.dk

Vil du lære mere om  økonomi? Skal dine talegaver støves 

af? Trænger du til at blive udviklet som leder? Eller mangler 

du viden om noget helt fjerde? Hos Kursusafdelingen arbej-

der vi for én ting: at holde dine kvalifikationer i top. Ring og 

hør mere om, hvordan du kommer i gang. 

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

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

Email: egj@egj-revision.dk

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

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

Aalborg Haandværkerforening holdt 

generalforsamling den 26. marts i 

Håndværkerhuset med godt fremmø-

de. Som ”opvarmning” til den faglige 

del fortalte direktør Ernst Trillings-

gaard fra Aalborg Kongres og Kultur 

Center om mennesker, han har mødt 

(referat andet sted i ladet))

Formand Svend Aage Suhr fremlagde 

bestyrelsens beretning, der her kan 

læses i fuldt omfang.

Aalborg Haandværkerforening er med 

et medlemsnetværk på 1.700 Nordjyl-

lands største erhvervspolitiske for-

ening. Sammen med Håndværksrådet 

kæmper vi for de små og mellemstore 

virksomheder og for, at der også i de 

næste generationer vil være veluddan-

nede håndværkere. Selv med et aktivt 

universitet og mange videreuddan-

nelsesinstitutioner er regionen præ-

get af håndværkets traditioner: 39 % 

af lederne i det nordjyske erhvervsliv 

har en erhvervsuddannelse som bag-

grund. På det område er Nordjylland 

førende. 46 % har en videregående 

uddannelse, og det er den laveste rate 

blandt regionerne.

I årets løb har debatten om erhvervs-

uddannelsesreformen fyldt meget  i 

Aalborg Haandværkerforening, som 

har benyttet enhver lejlighed til at 

give sit besyv med – også gennem di-

rekte kontakt til minister og implicere-

de politikere. ”Bedre og mere attrak-

tive erhvervsuddannelser” er temaet 

for den lov, som har været alt for læn-

ge under vejs, og som tidligst kan få 

virkning efter sommerferien 2014.

Underskud af faglærte 
For os som håndværkere er det be-

skæmmende at være vidne til, hvor-

dan det almene gymnasium er det alt-

dominerende valg for de unge efter 

folkeskolen: 73 % vælger gymnasiet, 

19 % erhvervsuddannelsen. Vort håb 

er, at reformen kan tiltrække flere til 

erhvervsuddannelserne, for det ha-

ster. Tal fra Vækstforum Nordjylland 

afslører, at der i 2020 vil være et un-

derskud på ca. 2.000 faglærte i Vend-

syssel og over 1.000 i Himmerland 

– og det er stadig vor medlemskreds  

af små og mellemstore virksomheder, 

der møder med 80 % af praktikplad-

serne.

Aalborg Haandværkerforening har væ-

ret dybt involveret i udformningen af 

Aalborg Kommunes ungestrategi, og vi 

kan glæde os over, at Aalborg som en 

af de første fokuserer på øget tilgang 

til erhvervsuddannelserne. Vi havde 

gerne set, at der i strategien var ble-

vet sat et konkret måltal, men det lyk-

kedes ikke. Til gengæld fik vi skrevet 

”klyngepraktikken” ind,  så flere fir-

maer inden for samme fag kan deles 

om den nødvendige praktik i virkelig-

heden.

I snart fem år har vi tilbudt vore gæ-

stelærere fra 17 brancher for at øge 

folkeskoleelevernes viden om livet og 

karrieremulighederne som håndvær-

kere. Det vil være synd at sige, at vort 

tilbud er blevet efterspurgt, og i 2013 

måtte vi finde os i, at en arrogant råd-

mand i Aalborg konstaterede, at ”det 

er der ikke brug for”. Hvis hun havde 

ret, kan det undre, at netop skoleele-

vernes møde med erhvervslivet har så 

høj prioritet i reformen af uddannel-

serne.

Når bestyrelsen ser tilbage på mø-

dekalenderen for 2013, føler vi en vis 

stolthed over de mange sager og akti-

viteter, vi har fået sat fingeraftryk på. 

En af glæderne er, at Aalborg Kom-

mune nu efter vores ”påståelighed” 

gennem tre år har samlet alle sager 

vedrørende kommunale byggerier i eet 

kontor, og at vi er ved at nærme os 

- fortsættes side 5...

Aalborg Haandværkerforening har et medlems-
netværk på 1.700 og kæmper for de små og 
 mellemstore virksomheder og for at tiltrække flere 
unge til erhvervsuddannelserne. 
Begge dele er der hårdt brug for.
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VVS-installatør Torben Hansen 
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Frisørmester Hanne Danielsen 
Østergade 31, 9400 Nørresundby

Malermester Evald Sørensen 
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen, 
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Jes Porsmose, 
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus

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

Advokat Jens Rye-Andersen, 
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

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

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Leif Jørgensen  
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Poul R. Jensen 
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Henning Raunholt 
Klosterjordet 5, 9000 Aalborg 

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

Evald Sørensen 
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

Poul Krabbe 
Under Lien 15, 9000 Aalborg

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17) 
24 timers billetservice: akkc.dk

Vælg mellem 22 flotte 
Stjerneforestillinger

Store oplevelser 
til små penge..!

Se alle 22 
forestillinger og læs 
mere på akkc.dk

Spar 400,-
v. bestilling af StjernePakke (min. 4 forestillinger)

Del en StjernePakke
med en ven, familiemedlem 

eller kollega!

Se alle 22 forestillinger og læs mere på akkc.dk
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det tidpunkt, hvor kommunen også vil 

udmelde ny, mere overskuelige regler 

for deltagelse i kommunale udbud.

Din forening – dine fordele
Forventningen om, at den aktive er-

hvervspolitiske indsats er synlig for 

andre end os selv, går ikke auto-

matisk i opfyldelse. Derfor var et af 

årets store projekter brochuren ”Din 

forening – dine fordele”, hvor vi i 

koncentreret form fortæller om for-

eningens hjertesager og om medlems-

fordelene. Brochuren er blevet meget 

positivt modtaget af Håndværksrådet 

og af landets håndværker- og industri-

foreninger. På nuværende tidspunkt 

har foreningerne i København og på 

Bornholm taget ideen op.

Det er mit håb, at medlemmerne af 

Aalborg Haandværkerforening benyt-

ter enhver lejlighed ti l at videregive 

”Din forening – dine fordele”. Effek-

ten som redskab til at hverve ny med-

lemmer er allerede synlig. I årets løb 

har vi fået 35 ny erhvervsmedlemmer, 

så det samlede tal nu er 160 – for-

uden alle de, der er medlemmer gen-

nem deres lokale mesterforeninger og 

laug.

Den 22. februar var der ”borgmester-

møde” – det sidste med Henning G. 

Jensen. Han blev suppleret af salgs- 

og marketingchef fra Aalborg Havn 

A/S, Ole Brøndum, der fortalte om 

”den intelligente havn”. I sit tilbageblik 

sagde borgmesteren bl.a.: ”Vi lever 

under er regeltyranni. I forhold til lan-

dets indbyggertal har vi alt for mange 

regler. Vi kunne såmænd godt være 

40 millioner indbyggere for at passe til 

mængden af regler”. Ikke overrasken-

de var de mange fremmødte enige 

med borgmesteren.

Til generalforsamlingen den 18. april 

var Venstres borgmesterkandidat, 

Tina French Nielsen, inviteret for at 

fortælle om, hvad hun ville gøre for 

erhvervslivet, hvis hun fik plads i borg-

mesterstolen. Det fik hun som be-

kendt ikke, men da datoen for borg-

mestermødet 2014 blev fastlagt til 

den 21. januar, vidste vi endnu ikke, 

hvem ”hovednavnet” blev. Det blev 

Thomas Kastrup-Larsen, der i sit før-

ste møde i Håndværkerhuset viste sig 

som en borgmester med visioner og 

med styr på dokumentationen af Aal-

borgs mange styrkefaktorer og for-

dele.

Dækningsafgift og praktikplad-
ser
Op til kommunalvalget foreslog Aal-

borg Haandværkerforening, at Aalborg 

Kommune anvender nogle af de næ-

sten 90 millioner kr., der kommer ind 

i dækningsafgift ,som præmiering af 

virksomheder, der etablerer praktik-

pladser. Afgiften er og bliver en ekstra 

erhvervsskat, og Aalborg er den ene-

ste i Region Nordjylland, som opkræ-

ver den. Eftersom den statslige præ-

miering af praktikpladser bortfalder 

i 2014, havde kommunen en aktuel 

anledning til at skabe en speciel ”Aal-

borg ordning”, men der kunne ikke 

skabes flertal for den i det nyvalgte 

byråd. 

Seks dage inden generalforsamlingen 

i 2013 modtog Aalborg Haandværker-

forening et brev fra bestyrelsen for 

Tech College Aalborg, der endnu en 

gang afviste vort tilbud om at indgå i 

skolens bestyrelse og bidrage til den 

fortsatte udvikling til gavn for både 

elever og erhvervsliv. Vi har taget af-

slaget til efterretning, men kæmper 

naturligvis videre for at opnå den 

post, vi som forening føler os beret-

tigede til. Aalborg Haandværkerfor-

ening har i sin medlemsskare repræ-

sentanter for 50 af de fag, skolen 

uddanner i.

Legatfesten i byrådssalen den 7. maj 

havde direktør Michael Johansson, 

Tech College Aalborg, som festtaler og 

blev endnu en gang en hyldest til de 

dygtige, unge håndværkere. Aalborg 

Kommune bidrager til festen med lo-

kale og traktement, og for tredje år 

i træk bidrog Sjakket fra Fristedet og 

Aalborg Haandværker Sangforening 



6

BLAD NR. 2 2014

�   26. juni kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�   21. august kl. 19.00-22.00 
Medlemsarrangement 
Foredrag om ØL

�   28.august kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�   13. september, kl. 13.00-16.00 
Frokostjazz

�   25. september, kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�   ?? oktober 
Medlemsarrangement

�   30. oktober, kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�   30. oktober, kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

�   27. november kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

til underholdningen. 27 legater og priser 

til en samlet sum på 150.000 kr. bidrog til 

den gode stemning.

165 års stiftelsesfest
Det er foreningens mål at være både er-

hvervspolitisk og festlig. På festsiden var 

165 års stiftelsesfesten på Scheelsminde 

højdepunktet. Opbakningen var så stor, at 

vi måtte stoppe for tilgangen, og det blev 

en mindeværdige aften for den nutidige 

forening med de mange traditioner. Dan-

selysten fejlede heller ikke noget, og Lime 

River Jazzband skal have ros for at med-

virke til et brag af en fest.

På det selskabelige program har også væ-

ret frokostjazz, vinsmagning hos TRYG og 

andespil, og 2013 bød også på 25 års ju-

bilæum i Håndværkerhuset for bevarings-

foreningen De gamle Træ- og Glasfag. Det 

er et privilegium for Aalborg Haandværks-

forening at dele bygningsmæssige rammer 

med de håndværkere, som holder fagenes 

tradition i hævd i de arbejdende værkste-

der, og samarbejdet og samværet giver 

gode stunder i det daglige. I år var vi i hu-

set for første gang arrangør af et julemar-

ked, der havde så stor tiltrækningskraft, 

at vi med det samme besluttede at gen-

tage succesen i 2014.

Klausuler og DM i Skills
Den 18. oktober blev der taget første 

spadestik til det ny universitetshospital i 

Aalborg Øst. Det er det hidtil største byg-

geprojekt i Nordjylland. Byggeperioden er 

syv år, budgettet 4,1 milliard kroner, og 

der forventes at være anvendt 3,3 millio-

ner mandetimer, når de 135.000 m2 ind-

vies i 2020. Region Nordjylland har meldt 

ud, at udbuddene så vidt muligt vil blive 

Også til legatfesten 2013 gav de unge fra Fristedet et medrivende show i byrådssalen

AKTIVITETER
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tilrettelagt, så der også bliver mulig-

hed for deltagelse af små og mellem-

store virksomheder. Udbudsmaterialet 

indeholder sociale klausuler for bl.a. 

deltagelse af lærlinge. I de travleste 

perioder vil op mod 60 lærlinge være 

beskæftiget på byggepladsen. Det 

glæder vi os i foreningen over, men vi 

er ikke ubetinget begejstrede for klau-

sulerne. Vi tror stadig, at mestrene 

med glæde og af sig selv tager imod 

lærlinge, når der er ordrer i bogen.

DM i Skills er et arrangement, som 

sætter fokus på håndværkenes dyg-

tigste lærlinge og på erhvervsuddan-

nelserne som helhed. I 2014, 23.-25. 

januar, var Aalborg værtsby, og i Gi-

gantium kunne vi – og de 42.000 be-

søgende - glæde os over, at hele fire 

lærlinge fra Tech College Aalborg blev 

danske mestre. Fra hele landet har 

Aalborg fået mange roser som arran-

gør, og for Aalborg Haandværkerfor-

ening har det været en god oplevelse 

at deltage i planlægningen. Vi påtog 

os at bemande demonstrations-stan-

dene ”Prøv, Mærk og Føl” med me-

stre/svende og lærlinge og oplevede 

også på det felt det gode samarbejde 

mellem foreningen og dens medlem-

mer.

Regnskabet
Aalborg Haandværkerforenings års-

regnskab viste et underskud på 

28.000 kr., hvilket bl.a. skyldes udgif-

terne i forbindelse med 165 års stiftel-

sesfesten og stigende portoudgifter 

til udsendelse af medlemsbladet.

Årets nettoomsætning var 407.000 

kr., og foreningens egenkapital 

ved udgangen af regnskabsåret er 

836.000 kr.

Generalforsamlingen vedtog at forhø-

je kontingentet, så det følger det ge-

nerelle omkostningsniveau med bl.a. 

foreningens forhøjede kontingent til 

Håndværksrådet. Kontingentet for er-

hvervsmedlemmer er steget fra 750 

til 800 kr. og for kulturmedlemmer fra 

230 til 250 kr.

DM i Skills var en succes – også 

for Tech College Aalborg, der fik 

fire danske mestre. 

Her landets bedste detailslagter-

elev, Rune Lunde Havgaard
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UCN TEKNOLOGI 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
 

www.ucn.dk

•	Bygningskonstruktør	(PBA)	-	3½	år
•	Byggetekniker	-	2	år

•	Installatør	EL/VVS	-	2	år
•	Energiteknolog	-	2	år
•	Automationsteknolog	-	2	år

•	Produktionsteknolog	-	2	år
•	Laborant	-	2½	år
•	PBA	i	Produktudvikling	og	teknisk	integration	-	1½	år

•	Datamatiker	-	2½	år
•	IT	teknolog	-	2	år
•	PBA	i	Softwareudvikling	-	1½	år
•	PBA	i	Webudvikling	-1½	år

•	Designteknolog	(grafisk)	-	2	år
•	Multimediedesigner	-	2	år
•	PBA	i	E-konceptudvikling	-	1½	år

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

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

Alt i malerarbejde

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

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

Alt i malerarbejde
Restaurant

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

Tlf. 98 15 89 68

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

Byrådet lod
hånt om 
vore
protester

Et flertal i Aalborg byråd vedtog den 

12. maj det ny, kommunale regelsæt 

med arbejds- og uddannelsesklausu-

ler. I fremtiden er overholdelsen af 

dem en betingelse for at opnå kom-

munale opgaver i Aalborg Kommune.

I NORDJYSKEs referat fra byrådsmødet 

siger et nyvalgt (socialdemokratisk) 

byrådsmedlem ”De små arbejdsgivere 

finder det den helt rigtige vej at gå”. 

Som formand for Aalborg Haandvær-

kerforening, der repræsenterer de 

små og mellemstore virksomheder, 

har jeg kun en hovedrysten til overs 

for det udsagn. Klausulerne er den 

helt forkerte vej at gå. De udtrykker 

mistillid til håndværkerfirmaerne og gi-

ver nyt foder til bureaukratiseringen.

Det værste ved byrådsmedlemmets 

udsagn er, at hun (og måske flere) helt 

tydeligt ikke har læst indstillingerne 

fra de fem arbejdsgiverorganisationer, 

som via Erhvervsrådet har haft magi-

stratens udspil i høring. Vi brugte me-

gen tid på at give seriøse svar på ud-

spillet. Siden har vi intet hørt.

Erhvervsrådet har bl.a. som opgave 

at rådgive kommunen om, hvad der 

kan gavne erhvervsudviklingen. I det 

aktuelle tilfælde ser det – efter by-

rådsvedtagelsen – ud til, at Aalborg 

Haandværkerforening og de fire øvrige 

erhvervsorganisationer har spildt ti-

den. Vi har blot været gidsler i et spil, 

hvor byrådsflertallet uden at lytte til 

os på forhånd har bestemt denne ny, 

triste betydning af ”Aalborg viser vej”.

Svend Aage Suhr, formand

Aalborg Haandværkerforening
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Aalborg Haandværkerforening valgte 

på generalforsamlingen to bestyrel-

sesmedlemmer: Tømrermester Henrik 

Thomas Pedersen og erhvervskonsu-

lent Finn Lange. De indtræder i stedet 

for Peter Kinley, Nibe, og  og Anders 

Jørgensen, Gandrup.

Henrik Thomas Pedersen, 54 år, er in-

dehaver af tømrerfirmaet Nowell og 

bestyrelsesmedlem i Aalborg Tømrer- 

og Murerlaug. Efter generalforsamlin-

gen er han udpeget som næstformand 

for Aalborg Haandværkerforning.

Da foreningens formand, Svend Aage 

Suhr, nærmer sig Håndværksrådets of-

ficielle aldersgrænse for repræsenta-

De to ny bestyrelsesmedlemmer: Erhvervskonsulent Finn Lange (til venstre) og tømrermester 

Henrik Thomas Pedersen fotograferet i Håndværkerhusets gård

tion, 67 år, indtræder Henrik Thomas 

Pedersen som hans afløser på posten 

som formand for Håndværksrådets 

Region Nord, repræsentant i HIS-ud-

Trillingsgaard
 og stjernerne
”Hvorfor præsenterer vi de store udenlandske stjerner i Gigantium? Fordi vi 

er idioter. Det koster – ud over kunstnerhonoraret - et sted mellem en og to 

millioner hver gang, inden kunstneren går på scenen, så egentligt skulle vi 

i Aalborg Kongres og Kultrur Center bare lade være. Men der er ikke andre, 

der tager initiativet. Hvis ikke vi gør det, bliver det ikke gjort”.

Så kontant meldte direktør Ernst Trillingsgaard ud, da han forud for general-

forsamlingen underholdt i 41 minutter med anekdoter, udfald og indfald. Be-

retningen tog udgangspunkt i stjerner, han har mødt. Fra Holstebro Revyen 

i 1969, over Cirkusrevyen og Vinterrevyen i Europahallen, der i år har 25 års 

jubilæum, til Aalborghallen og Gigantium.

Ernst Trillingsgaard fortalte også om sin første sponsorat-idé, der skaffede 

den italienske skuespiller Dario Fo til Holstebro. Efter ankomsten til Aalborg 

i 1985 tog Trillingsgaards for alvor sponsorat-udfordringen op. Det første år 

lykkedes det at tegne ni sponsorer. Nogle af dem blev der taget ”førergreb” 

på. I dag har AKKC 112 sponsorer, der samlet yder 7 mio. kr. i støtte til uden-

landske gæstespil.

At Ernst Trillingsgaards hjerte banker for revyen, er velkendt, og med en hil-

sen til nutidens stand up ”komikere” konstaterede han: ”Man behøver ikke 

være grov for at være sjov”.

To ny i 
bestyrelsen

valget og medlem af Håndværksrådets 

repræsentantskab. (Svend Aage Suhr 

fortsætter som formand for Aalborg 

Haandværkerforening, der ser mere 

på aktivitetsniveau end på fødselsat-

test).

Finn Lange, 56 år, har siden 2007 væ-

ret erhvervskonsulent i Aalborg Kom-

mune med den tidligere Nibe Kom-

mune som arbejdsområde. Desuden 

er han vækstguide i Væksthus Nord-

jylland og koordinator af iværksæt-

teraktiviteterne i Aalborg Samarbej-

det (Aalborg, Rebild og Jammerbugt 

kommuner). Han har en bachelorgrad i 

økonomi, er uddannet journalist og er 

HD i afsætning.

Finn Lange var 1988-98 journalist på 

TV2 Nord og derefter i fem år sous-

chef på Nordjyllands MedieCenter 

efterfulgt af to år som selvstændig 

kommunikationsrådgiver. 2005-07 var 

han erhvervskonsulent i Nibe Kommu-

ne og fortsatte efter kommunesam-

menlægningen i samme funktion i Aal-

borg Kommune.

Aalborg Haandværkerforenings repræ-

sentantskab er blevet udvidet fra 17 

til 18 medlemmer. Det ny medlem er 

journalist Poul Krabbe, 70 år, der har 

løst journalistiske opgaver for forenin-

gen de seneste 16 år.
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Fra Syrens Hul 

til verdenshavene

�  Af Poul Krabbe

Bådebyggeren, 

sportsmanden og 

 globetrotteren 

Mathis blev ”Årets æres-

håndværker i Aalborg”

Med sejlskibe har Niels Peter krydset 

på Limfjorden, inden han kunne gå, og 

i 1951 hjalp han som firårig sin far med 

at bygge en ny spidsgatter. Beddingen 

var i farfars kolonihave med udsigt til 

den lille bådehavn ved Syrens Hul øst 

for Nørresundby. Så det lå i kortene, 

at drengen skulle blive bådebygger, og 

da han som stambogsført vendelbo 

forlod Skansevejens skole i en alder 

af 14 år med skudsmålet ”Niels Peter 

har gode evner, men bruger dem ik-

ke”, kom han i lære hos P. Rasmussen 

Bådebyggeri på Bådebyggervej i Aal-

borgs vestby. Lærepladsens gule byg-

ning indgår i dag i det, der blev sejler-

drengens livsværk: Mathis Værft.

Niels Peter Mathiesen – i daglig tale 

Mathis – fik sit svendebrev som både-

bygger i 1966, og ti år senere overtog 

han det træskibsværft, der havde lig-

get på adressen siden 1876. Han har 

det stadig bedst med overalls på, og 

de fleste lørdage møder han på værk-

stedet ved 9 tiden, for som han siger:

 -Jeg er aldrig gået på arbejde for at 

blive rig. Det er fascinationen af bå-

debyggerhåndværket og de spæn-

dende mennesker, det har bragt mig i 

kontakt med, som er drivkraften. Jeg 

har fået lov til – og mulighed for – at 

kreere min egen lykke. Jeg ved jo ikke, 

hvor gammel, jeg bliver, men jeg vil ar-

bejde som bådebygger, til jeg dør. Jeg 

kan jo ikke andet”.

Mathis blev ved Aalborg Haandværker-

foreninmgs legatfest udnævnt til ”Årets 

æreshåndværker i Aalborg” og hyldet 

af byrådsmedlem John G. Nielsen.

Globetrotteren og kuffen
Da læretiden var slut i 1966, tilbød 

hans mester, den barnløse P. Rasmus-

sen, at Mathis kunne få hans værft, 

men den nybagte svend mente ikke, 

han var dygtig nok. Det ville han rejse 

ud i verden for at blive og samtidig 

spare sammen til sit eget værft. Hans 

indgang til håndværket og livets ud-

fordringer fremgår af beretningen om 

det første job i udlandet:

Mathis var kommet til Californien og 

henvendte sig til et lille værft. På værf-

tet lå en hollandsk kuf – som i øvrigt 

havde været ejet af nazikoryfæet Her-

mann Göring. Det brede, fladbundede 

sejlskib trængte i den grad til en ny 

agterende og ny kølsværd. Værftseje-

ren havde stort set opgivet det for-

faldne træskib og havde ingen tro på, 
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Både til hele verden
Værftet på Skudehavnsvej har leveret 

både til hele verden. Fra Sirius patrul-

jen på Grønland til Afrika og fra USA til 

Fjernøsten. Under vejs er Mathis Værft 

blevet berømt for også at udvikle og 

producere både, der deltager i de sto-

re kapsejladser. Som regel er de ble-

vet prøvesejlet af bådebyggeren selv 

– en af Danmarks helt store inden for 

konkurrencen til søs. I mange år hav-

de Mathis rekorden for både Sjælland 

Rundt og Fyn Rundt, men i dag nøjes 

han med stadig at have den bedste tid 

for Mors Rundt.

-Jeg er i den grad et konkurrence-

menneske. Jeg elsker at vinde, og jeg 

har vundet meget. Men jeg har aldrig 

brudt mig om virakken – om rygklap-

pere og de 15 sekunders berømmelse. 

Jeg vil helst leve i min egen anonyme 

harmoni og lade resultaterne tale for 

sig selv.

”Pralebåden” venter
Generationsskiftet i Mathis Værft A/S 

er på plads. Sønnen Kristian er hoved-

aktionær og direktør i driftsselskabet, 

men værftet grundlægger har ikke 

skruet ned for blusset og har stadig 

holdningen ”Her tjener vi penge med 

hænderne og ikke ved snak”. Lige nu 

pusler han med planerne for den ”pra-

lebåd”, han vil bygge til sig selv, når 

tiden er til det. Mahognitræet er købt 

ind, og de første streger er slået.

-Jeg tegner stadig med blyant på pa-

pir, og derefter laver jeg tegningen i 

fuld størrelse på halgulvet. Om det 

så gjaldt mit liv, ville jeg aldrig kunne 

konstruere på f.eks. CAD/CAM. En 

computer vil aldrig kunne fortælle dig, 

hvad der er rigtigt eller forkert ved en 

båd. Det kan kun øjet og erfaringen. 

Sådan var det også med vikingerne. 

De havde fornemmelsen af, hvad der 

kan holde.

Mathis Værft var det første i Danmark, 

som blev certificeret efter kapitel 5 i 

Miljøbeskyttelsesloven, og i det hele 

taget har Mathis gjort, hvad han kun-

ne for at hans værft skal være en god 

arbejdsplads. Tidligere stod de unge 

i kø for at komme i lære på værftet, 

men i dag er kun én af de fire lærlin-

gepladser besat. Den oplevelse ud-

løser ramsaltede bemærkninger om 

”curling generationen”. Alligevel er det 

hans drøm at skabe en nordjysk sejl-

sportsfond, der kan støtte unge ta-

lenter med penge til f.eks. studierejser 

og grej. Traditionerne skal holdes i live 

– og bliver de ikke det, skrumper også 

værftets kundegrundlag.

at den unge dansker kunne magte den 

omfattende istandsættelse. Mathis 

gjorde opmærksom på den nordiske 

træskibstradition siden vikingerne, og 

for at overbevise den skeptiske ameri-

kaner tilbød han at arbejde gratis den 

første uge. Til gengæld skulle han så 

efterfølgende have dobbelt timeløn i 

resten af perioden – 10 dollars. Og så-

dan blev det. Der blev hentet egetræ i 

Oregon, og bådebyggersvende fra Aal-

borg gjorde kuffen sejklar.

Efterfølgende blev Mathis i USA med 

sit håndværk og blev ansat som ga-

rantimester i US Coast Guard, der fik 

bygget skibe i Taiwan og andre fjern-

østlige steder. For Mathis blev det 

starten på en globetrottertilværelse 

med krydsning af verdenshavene og 

bådebyggeropgaver i mange lande.

Hjemme i Danmark igen havde Mathis 

skrabt penge nok sammen til at skabe 

sit eget værft. Det traditionelle træ-

håndværk var i USA blevet suppleret 

med et indgående kendskab til kom-

posit som materiale, og Mathis Værft 

blev dansk specialist i at bygge både 

i det glasfiberarmerede plast. At ma-

terialet også er blevet brugt til to de-

korative stødtænder til Aalborg Zoo 

og den seks meter store halvkuppel til 

Aalborg Universitets planetarium, er 

blot en detalje i værftets historie.

-Hvis jeg var blevet i Aalborg efter læ-

retiden, ville jeg i dag nok kun have 

haft en båndsav og en rusten fuks-

svans. Jeg var nøgen og barfodet i 

starten, men jeg troede på mulighe-

derne og på hånmdværket.

Fra værftet i vestbyen er bl.a. leve-

ret 20 fartøjer til Den kongelige grøn-

landske Handel, overvågningsfartøjet 

til den svenske kystvagt, både til det 

danske redningsvæsen og til lods-

væsenet. I 1992 byggede Mathis cha-

luppen Krone 2 til kongeskibet Dan-

nebrog, og i april blev både den og 

”søsterbåden” Krone 1 afleveret efter 

det årlige vedligeholdelses-ophold i 

Aalborg.

Sønnen Kristian er hovedaktionær og daglig leder af værftet – i tæt samarbejde med 

Mathis. I foråret har de bl.a. haft kongeskibets to chalupper til det årlige eftersyn
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�  Af Poul Krabbe

2.000 årlige 
skibsanløb
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Drop In Prisen
Drop In Prisen, som er indstiftet af Aalborg 

Kommunes Familie- og Beskæftigelsesfor-

valtning og Aalborg Haandværkerforening, 

blev i 2014 for første gang tildelt en kom-

munal virksomhed: Aalborg Kommunes En-

treprenørenhed. I sin overrækkelsestale 

fremhævede rådmand Mai-Britt Iversen 

entreprenørenhedens evne til at integrere 

personer med varig nedsættelse af arbejds-

evnen og opkvalificere personer, der i kor-

tere eller længere tid har stået uden for ar-

bejdsmarkedet. Det sker på en måde, så de 

ansatte ikke er i tvivl om, hvad der forven-

tes af dem. Enheden har også været opta-

get af at skabe perspektiv i en ansættelse 

med løntilskud, så mange af disse ansæt-

telser er blevet efterfulgt af et sommervi-

kariat eller en fast stilling. Entreprenøren-

heden har netop indgået aftale med Jobcenter Aalborg om oprettelse af 20 nyttejob i sommerhalvåret.

Drop In Prisen – på 5.000 kr. – blev modtaget af entreprenørchef Hans Tophøj og 3F’s tillidsrepræsentant, Ulla Carlsen.

Legat fra 
Erhvervs-
skolernes 
Forlag
For Aalborg Handelsskoles direktør, 

Poul Søe Jeppesen, kunne Aalborg 

Haandværkerforenings legatfest lig-

ne en ”udebane”, men sådan var det 

ikke. Han var til stede som repræsen-

tant for Erhvervsskolernes Forlag, der 

fremstiller undervisningsmateriale til 

både de merkantile og de tekniske ud-

dannelser. Forlagets legat på 10.000 

kr. gives til en ung håndværker, som i 

sin uddannelse har vist særligt enga-

gement og evne til nytænkning. Årets 

modtager var lastvognsmekaniker 

Kasper Sønder Christensen, der er ud-

dannet hos Im. Stiholt A/S i Aalborg 

Øst. I begrundelsen nævnes ordene 

vellidt, målrettet, høj faglighed, præci-

sion, kvalitet og initiativrig.
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Lasse Myrhøj bestod i 2008 svende-

prøven som tømrer med ros og har 

siden 2011 studeret til bygningskon-

struktør på University College Nord-

jylland. Initiativrig og ansvarsfuld har 

han særligt interesseret sig for bære-

dygtigt byggeri og stiler mod en frem-

tid som selvstændig eller medejer.

Med den beskrivelse passer han per-

fekt til Spar Nord Legatet, der er ind-

stiftet af Spar Nord Fonden. Legatet  

gives nemlig til ”en ung, dygtig hånd-

værker i forbindelse med videreud-

dannelse på UCN og gerne med hen-

blik på etablering af egen virksomhed. 

Det var direktør Henrik Skou, som mo-

tiverede valget af legatmodtager og 

overrakte de 10.000 kr..

De første EUX’er har endnu ikke for-

ladt Tech College Aalborg, men de 

bliver fulgt med stor interesse fra 

erhvervslivet og fra uddannelses-

sektoren. Kombinationen af svende-

prøve og en gymnasial uddannelse 

er en nyskabelse og giver de EUX 

studerende kompetencer til senere 

at kunne fortsætte på universitetet 

eller et erhvervsakademi.

 For de 26 undervisere i EUX-teamet 

på Tech College Aalborg er den ny 

uddannelse i sig selv en udfordring. 

Underviserprisen

Spar Nord 
Legatet

Reportagen fra legatfesten:
Tekst: Poul Krabbe 

Foto: Michael Bo Rasmussen

 Baghuset Pressefoto

Samarbejdet mellem gymnasieverde-

nen og de enkelte eud-faglige miljø-

er kræver ny relationer og undervis-

ningsmetoder.

Lærerne i EUX-teamet medvirker i 

alle henseender aktivt og positivt; 

med engagement og ikke mindst lyst 

til at fungere som faglige og dan-

nelsesmæssige rollemodeller for 

eleverne er lærerne i gang med at 

skabe et nyt og spændende uddan-

nelsesmiljø på Tech College Aalborg. 

Den indsats har indbragt dem Tech 

College Aalborgs underviserpris som 

”Årets lærerteam”.

Underviserprisen blev overrakt af 

Tech College Aalborgs direktør, Mi-

chael Johansson, til to repræsentan-

ter for de 26 undervisere i teamet: 

Lone Kaae og Jørn E., Rasmussen.
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BLAD NR. 2 2014

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

GRATIS
RÅDGIVNING 
Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker 
du at vide mere om fx virksomhedsprak-
tik, mentorordninger for unge eller den 
nye fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og net-
værkshus, og vi tilbyder blandt andet: 
•  Gratis telefonisk rådgivning om fleks-

job, sygefravær, mentor- eller senior-
ordninger og meget andet. Vi bliver 
ugentligt kontaktet af 15-20 virksom-
heder på vores hotline, som vi hjæl-
per med konkrete problemstillinger i 
virksomheden.

•  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk. Over 
3.440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, som afholder cirka 30 
gratis arrangementer om året fordelt 
over landets fem regioner.

•  Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 
5.000 medarbejdere abonnerer på 
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, senio-
rer, integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores 
nyhedsbrev og netværk på www.cabi-
web.dk . Du er også velkommen til at 
ringe til os på telefon 8612 8855.
Cabi // Åboulevarden 70, 3 // 8000 Aar-
hus C // cabi@cabiweb.dk // 8612 8855 
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”Det gode håndværk har altid været 

og vil efter min mening altid være en 

god platform for et godt liv, en god 

karriere. I kunne let have truffet et 

andet valg, da I gik i lære. I kunne sag-

tens have taget en gymnasial uddan-

nelse, som de fleste gør i dag, netop 

fordi ”det gør de fleste andre”. Men 

flertallet tager fejl. Vi ser, at mange 

med gymnasial uddannelse havner 

som ufaglærte eller med halvsløje 

akademiske uddannelser uden udsigt 

til gode job. Mange af dem ville have 

været bedre tjent med en god faglig 

uddannelse, som de var motiverede 

for. I den alder er der måske ikke så 

megen prestige i at komme i Jom-

fru Ane Gade og fortælle, at man er 

VVS’er eller kleinsmed. Ud fra prestige 

Håndværksfagenes 
prestige vender 
tilbage til det faglige

alle i virksomheden ud fra en praktisk 

tilgang til tingene. Jeg ved godt, hvilke 

problemer – eller muligheder – en be-

slutning på ledelsesgangen kan give 

for smeden i produktionen. Den til-

gang mestrer akademikeren ikke på 

samme måde. Han har jo aldrig selv 

stået der.

Hvis I på et tidspunkt får interesse for 

at læse videre, vil I se, at I pludselig 

har en praktisk erfaring at hægte teo-

rien op på og en helt anden forståelse 

for det boglige. Det er virkelig en for-

del for jer og for jeres fremtidige ar-

bejdsgivere. Det er interessen og mo-

tivationen, der gør forskellen. Sådan 

er det nok for os alle og vil nok være 

det hele livet.

DESMI har flyttet produktion fra Nør-

resundby til Kina, og jeg er overbevist 

om, at vi dermed har sikret danske 

arbejdspladser. Ved at lægge produk-

tionen, hvor den kan udføres bedst og 

billigst, har vi sikret større konkurren-

cedygtighed. Det, vi kan i Danmark, 

er at tilpasse produkterne til de lokale 

behov. Selv om megen industripro-

duktion bliver flyttet til områder med 

en timeløn, vi ikke kan konkurrere 

med, vil vi altid have brug for dygtige 

håndværkere i Danmark. Det er ham-

rende vigtigt, at vi har produktions-

knowhow tæt på, fordi udviklingen 

af nye produkter er afhængig af, at vi 

tæt på har nogen, der ved noget om 

produktion. Det er smeden og inge-

niøren som i fællesskab skal skabe de 

nye, gode og effektive produkter – for 

DESMI den næste pumpe.

I unge håndværkere, som i aften bli-

ver hædret, er med fagenes gerning 

med til at sikre en samfundsmæssig 

sammenhængskraft, vækst og vide-

re udvikling. Samfundet har brug for 

dygtige håndværkere. Samfundet har 

brug for jer. I er nu flotte ambassadø-

rer for jeres fag. Tillykke med svende-

brevet og hædersbevisningerne. Det 

er superflot, og det er med til at gøre 

en lidt ældre ”svend” som mig stolt på 

fagenes vegne.

eller manglen på samme ligger der et 

pres på uddannelsesvalget. Jeg tror, 

håndværkerfagenes prestige vender 

tilbage til det faglige.”

Sådan sagde legatfestens hovedtaler, 

Henrik Sørensen bl.a.. Fra talerstolen 

viste han sit svendebrev fra 1978 som 

landbrugsmaskinsmed. I dag er Henrik 

Sørensen administrerende direktør og 

hovedaktionær i Danmarks ældste ak-

tieselskab, DESMI, der i år fylder 180 

år og beskæftiger 640 medarbejdere 

globalt – deraf godt 250 i Danmark.

-Jeg supplerede mit svendebrev med 

en ingeniøruddannelse. Det har givet 

en god forståelse for det faglige ar-

bejde, og jeg føler, jeg kan tale med 

Hovedaktionær og adm. direktør i DESMI, Henrik Sørensen, præsenterede fra talerstolen sit 

svendebrev som landbrugsmaskinsmed
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SuNDE ARBEjDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vo-
res arbejdsplads. Sundhed er ikke kun 
noget, der drejer sig om det derhjem-
me – de sunde valg skal træffes hele 
dagen – også i arbejdstiden.
Spiser vi mad, der giver den rigtige 
energi til at arbejde? Kan vi holde til vo-
res arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hver-
dagen – små skridt giver ofte bedre re-
sultater på langt sigt end store forkro-
mede projekter.
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan 
du kan sætte sundhed på dagsordenen 
i din virksomhed.
Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjel-
gaard, tlf. 99311918 eller send en mail 
til ik-sbu@aalborg.dk

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

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

FÅ NYE SKILLS

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

Er du håndværker med mod på lidt fl ere skills til hverdagen, så skulle 
du ta’ at kigge nærmere på HåndværkerAkademiets Bygge og anlæg 
PLUS. Det er en række kurser for den moderne håndværker med 
fokus på energirenovering, teknologi og kreativ håndværk.

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Den højtidelige fest
For 29. gang i nyere tid holdt Aalborg 

Haandværkerforening sin legatfest, 

og endnu en gang var  byrådssalen og 

Aalborg Kommunes værtskab medvir-

kende til at skabe den både festlige 

og højtidelige stemning, da 24 lega-

ter med en samlet sum på 160.000 kr. 

velfortjent fandt vej til de rette mod-

tagere.

-Det er første gang, jeg deltager i le-

gatfesten, men jeg har på afstand 

fulgt Aalborg Haandværkerforenings 

bestræbelser på at øge interessen for 

håndværkeruddannelserne. Det er der 

brug for, sagde byrådsmedlem John G. 

Nielsen, som i borgmesterens fravær 

bød velkommen på Aalborg Kommu-

nes vegne.

Med mit kendskab til håndværkerud-

dannelserne kan jeg ikke forstå, at så 

få vælger dem. Mit bud er, at der i dag 

er for lidt prestige i at være håndvær-

ker, og at det i vid udstrækning er for-

ældrene, der påvirker de unges valg af 

fremtid. I den sammenhæng har legat-

festen stor betydning. Her bliver de 

dygtige unge hædret. Håndværket og 

dets muligheder bliver synliggjort på 

en festlig aften. Legatmodtagerne har 

grund til at være stolte, og mit ønske 

er, at den stolthed kan være en inspi-

ration for andre unge – og deres for-

ældre, sagde John G. Nielsen.

Overraskelsen (1)
Aftenens trykte program indeholdt 20 

punkter, men toastmasteren, hånd-

værkerforeningens formand, Svend 

Aage Suhr, føjede hurtigt et nyt punkt 

4A ind som aftenens overraskelse. 

Derfor blev Ernst Trillingsgaard for en 

kort stund placeret alene på en stol i 

manegen for at modtage ”Kulturhånd-

værkerprisen”.

Der blev under vejs sagt mange smuk-

ke ord om de unge håndværkeres 

dygtighed og engagement, og deres 

mange pårørende blandt de 200 gæ-

ster i byrådssalen ydede deres bidrag 

til feststemningen. Det samme kan 

siges om Aalborg Haandværker-Sang-

forening med dirigent Bo Horsevad i 

front.

Overraskelsen (2)
Igen i år bidrog Fristedet med et musi-

kalsk brag. Den første sang er skrevet 

til åbningen af DM i Skills i Gigantium 

i år, nummer to var en kampagnesang 

for hjertestartere, og afslutningsnum-

meret var ”DESMI” – en sang, som i 

dag findes på alle mobiltelefonerne i 

Fristedets område. Sangen er skrevet 

i anledningen af Nørresundby-virk-

somheden DESMI’s 180 års fødsels-

dag, og hvad Fristedets leder, Jens 

Larsen, ikke vidste, var, at DESMI’s 

administrerende direktør, Henrik Sø-

rensen, var til stede for at holde fest-

talen. Da klapsalverne efter den for-

rygende underholdning havde lagt sig, 

sagde Henrik Sørensen personligt tak 

til hvert eneste kormedlem – til nogen 

betuttelse for de mindste.

Efter den afsluttende fællessang ”Vi 

håndværkssvende” - den med ”Gesel-

lernes ældgamle skik” –

var Aalborg kommune vært ved et 

godt traktement. Det blev som noget 

nyt akkompagneret af fire af byens 

garvede musikere inden for den tradi-

tionelle jazz.

Gruppen fra Fristedet optrådte bl.a. 

med kampagnesangen for hjertestartere
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander-
ledes virksomhed. Vi 
skaber arbejdsplad-
ser til mennesker 
med en nedsat erhvervsevne – og 
et eventuelt overskud geninveste-
res i virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig 
og overskuelig hjemmeside, som kan 
hjælpe dig med at markedsføre dit pro-
dukt?
I så fald er du meget velkommen til at 
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside 
fra kr. 4500, + moms. Vi er også eks-
perter i at sørge for, at netop din hjem-
meside kommer frem, når dine kom-
mende kunder søger på google eller en 
anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydel-
ser på www.hv-nord.dk

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

SVENDEBREV ELLER STUDENTERHUE? 
Du behøver ikke vælge

Med en EUX får du både gymnasiefag og lærer et håndværk. Så kan du søge job med 
det samme eller læse videre. Du bestemmer. En ting er sikkert: EUX åbner mange døre.

Start med at åbne døren til Tech College Aalborg. Så får du en skole, der går op i EUX. 
En skole, hvor du kan møde andre EUX-elever, der er længere i deres uddannelse. En 
skole, hvor du bliver en del af et fedt studiemiljø for EUX-elever, på tværs af håndværksfag.  

Så er du allerede godt på vej.

 EUX
– en hue, to uddannelser

HVAD VIL DU VÆRE?
På Tech College Aalborg kan du tage en EUX og blive

• Murer 
• Tømrer 
• Vvs-energispecialist 
• Lastvognsmekaniker 
• Personvognsmekaniker 

• Smed 
• Industritekniker 
• Elektriker 
• Datatekniker
• Automatiktekniker

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

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

Alt i 
diamantskæring 
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton 
og boring i beton i hele landet. 
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde, 
som er udført effektivt og med stor omhu.
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Så fik Trille sin
egen Harlekin
Ernst Trillingsgaard er som revymand 

og direktør for Aalborg Kongres og 

Kultur Center ikke uvant med at være i 

centrum, men formanden for Aalborg 

Haandværkerforening, Svend Aage 

Suhr, tog alligevel fusen på ham til le-

gatfesten. Placeret på en stol midt i 

manegen måtte Aalborgs Trille lytte 

til, hvorfor han som den første – og 

sandsynligvis sidste – modtager hånd-

værkerforeningens pris ”Årets kultur-

håndværker”.

I overrækkelsestalen sagde Svend 

Aage Suhr bl.a.:

Siden Ernst Trillingsgaard i 1985 kom 

til Aalborg som direktør for Aalborg-

hallen, har han fra den første dag 

gjort sig til en uundværlig del af Aal-

borg. Hans resultater i Aalborghallen 

og Aalborg Kongres og Kulturcenter 

og hans betydning for Aalborg kender 

vi alle.

Aalborg Haandværkerforening er en af 

de mange, som har haft stor glæde af 

at samarbejde med Trille. Hans evne 

til at inspirere og dele sin begejstring 

med andre er velkendt.

Derfor har Aalborg Haandværker-

forening indstiftet en engangspris: 

ÅRETS KULTURHÅNDVÆRKER.

For kort tid siden har vi indviet Musik-

kens Hus. Alle taler om det, og imens 

får Ernst Trillingsgaard ørerne i ma-

skinen, fordi han ikke har sørget for 

tilstrækkeligt mange parkeringsplad-

ser ved Gigantium. Som om det ikke 

er tilstrækkeligt, at han og hans sam-

arbejdspartnere skaffer det ene ver-

densnavn efter det andet til Aalborg. 

Parkeringspladserne kan ikke være 

hans ansvar, og jeg har med glæde 

konstateret, at Trille – endnu en gang 

– har bidt fra sig.

Med titlen som Årets Kulturhåndvær-

ker følger en helt speciel skulptur. Den 

er skabt af keramikeren Lisbeth Lange. 

Udgangspunktet har været, at Ernst 

Trillingsgaard siden 2003 årligt har ud-

delt ”Harlekinprisen” til en levende 

ambassadør for skuespillerfaget.

I skulpturen står Trille som en lille be-

skeden mand med Harlekin-spejlet 

som baggrund. I omkredsen er der 

mennesker. Kunstnere og publikum. 

Sådan opfatter vi Trille, og sådan tror 

jeg også gerne, han vil se sig selv. 

Som det – for det meste – beskedne 

omdrejningspunkt for Harlekins Mil-

lioner.

På Aalborg Haandværkerforenings 

vegne vil jeg ønske dig hjerteligt tillyk-

ke. Med prisen og med dit mangeårige 

svendestykke, der har gjort dig for-

tjent til fagets ypperste medalje.

Ernst Trillingsgaard takkede – rørt for 

prisen og sagde bl.a.:

-Jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle 

modtage en håndværkerpris, for jeg 

kan ingenting med værktøj. Ikke en-

gang skifte en pære. Derfor har jeg den 

dybeste respekt for de mennesker, der 

kan deres håndværk. Hvis jeg firkantet 

skal fortælle om den væsentligste for-

skel på håndværk og kunst, bliver det: 

”Håndværk kan man se, hvad er. Kunst 

skal man forestille sig, hvad er”.
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Kunstneren, håndværkeren
og værtshustegneren
Som modtager af årets ”Kunsthånd-

værkerpris” har Nils Sloth været 

vidt omkring. Han har altid tegnet 

”som besat”, og for ham er tegne-

håndværket en del af den værktøjs-

kasse, som skaber stor kunst.

Enhver ambitiøs håndværker ved, at 

øvelse gør mester, men også at vejen 

til rutinen kan være kedsommelig. For 

årets modtager af ”Kunsthåndvær-

kerprisen”, Nils Sloth, havde ungdom-

mens eksercits sine absolut oplivende 

momenter: Under uddannelsen på 

Skolen for Brugskunst (1981-1985), li-

nien for tegning og grafik, udviklede 

han sine tegneevner og skærpede sin 

iagttagelsesevne som ”værtshusteg-

ner”.

-Hele min sydfynske barndom tegne-

de jeg som besat, og det fortsatte un-

der uddannelsen i København. Overalt 

tegnede jeg, hvad jeg så. Pengene var 

små, så det hændte jævnligt, at jeg 

satte mig ved et bord på et værtshus 

og udvalgte et godt offer, hvis karak-

teristika hastigt blev fanget på papi-

ret. Når jeg så præsenterede resulta-

tet for offeret, var svaret ”Og hvad 

skal du så have for den?” Oftest var 

svaret ”En Guld Tuborg”, og da mak-

keren med den store næse overfor og 

blondinen ved nabobordet også gerne 

ville tegnes, så var den bytur reddet, 

fortæller Nils Sloth.

Som 27-årig debuterede Nils Sloth 

som grafiker på Charlottenborgs For-

årsudstilling, og siden da har han væ-

ret repræsenteret på en lang række af 

Danmarks censurerede udstillinger.

-De senere år har mit daglige arbejde 

med maleriet, grafikken og diverse ud-

smykningsopgaver ikke levnet megen 

tid til ”bare at tegne”. Tegningen er 

der hele tiden, men mere som et skit-

seredskab til malerierne. Det kræver 

håndværk at kunne tegne. Der bliver 

lavet god kunst uden håndværksmæs-

sig kunnen, men ofte bliver den bed-

re, når håndværket er med. Og man 

bliver altså også bedre til at se, hvis 

man kan tegne.

Rørpennene og arbejdsroen
Tidligt læste Nils Sloth om de rørpen-

�  Af Poul Krabbe

Advokat Jens Rye-Andersen overrakte Kunsthåndværkerprisen til Nils Sloth

I august 2006 udførte Nils Slot hver dag mindst tre tegninger fra Aalborg. Denne er fra områ-

det ved Skudehavnen, ”Gamle både, nye huse”. (Fra bogen ”STREGER”)
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ne van Gogh og Rembrandt brugte, 

og så blev de hjemmeskårne bambus-

penne hans foretrukne tegneredskab 

– også til de mange illustrationer til 

bøger og blade, han har udført side-

løbende med grafikken og den maler-

kunst, som gennem tiden fylder mere 

og mere i hans atelier.

-Efterhånden som mine grafiske vær-

ker blev større og større, blev kobber-

pladerne til farvegrafikken det også. 

Og når jeg nu alligevel var oppe i de 

store formater, var det lettere at male 

på lærred.

Efter uddannelsestiden i København 

fulgte nogle år med forefaldende ar-

bejde som illustrator side om side med 

produktionen af den billedkunst, der 

bl.a. via de censurerede udstillinger 

har gjort Nils Sloth til et seriøst navn i 

den danske kunst. I 1988 flyttede fyn-

boen til Sæby og nogle år senere til 

Aalborg.

-Jeg troede, jeg skulle tilbage til Kø-

benhavn, men her i Nordjylland fandt 

jeg arbejdsroen. Jeg har – op og ned – 

levet fuldtids af kunsten i mange år og 

har siden 1990 har jeg formelt været 

”selvstændig”

”Artbreak Hotel” *)
Det var med etableringen af ”Artbreak 

Hotel” i Rantzausgade i 2005, Nils 

Sloth for alvor blev synlig i bybilledet. 

Det var ikke blot et værkstedsgalleri i 

gadeplan, men også et sted, hvor mu-

sikere og andre billedkunstnere tog 

del i udadvendte arrangementer og 

projekter.

-Jeg kan godt li’ at male, men så sjovt 

er det heller ikke at stå alene. Med 

galleriet har jeg noget udadvendt og 

en direkte kontakt med de menne-

sker, der køber mine værker. Hvis jeg 

havde et tilsvarende sted i Køben-

havn, ville jeg drukne i mængden. Her 

i Aalborg har jeg da en vis synlighed.

I sommeren 2012 flyttede ”Artbreak 

Hotel” til Danmarksgade 62. Her er 

mere plads, og mængden af musikal-

ske arrangementer er vokset.

 Nils Sloths egen, dybe interesse for 

den eksperimenterende rock- og jazz-

musik sætter en dagsorden. For et par 

måneder siden blev med mange med-

virkende afviklet en mindekoncert fra 

Lou Reed. Det skete, efter at Nils Sloth 

var vendt hjem fra en måneds ophold 

i Berlin (som Lou Reed også var dybt 

fascineret af), og på galleriets vægge 

hang ikke blot en dugfrisk suite af Ber-

lin-billeder, men også et stort portræt 

af Lou Reed. Tingene hænger sammen. 

Og jo skævere, jo bedre.

Rocken og rejserne
-Når vi laver arrangementer som det 

med Lou Reed, får jeg en anden funk-

tion end blot at lave billeder. Det er 

lidt som at få lov til at spille i et band. 

Som yngre ville jeg gerne have lært at 

spille guitar, men jeg var besat af teg-

ning, og der var ikke tid til begge dele.

Sammen med musikken (især musi-

kere som Dylan, Reed og Nick Cave) er 

rejser den store inspirationskilde. Til 

storbyer som New York, Paris og Ber-

lin og til fjerne lande som Cambodia, 

Laos, Marokko, Mexico og Guatamala. 

Overalt er skitseblok og fotoapparat 

del af den beskedne bagage.

-Jeg nyder at være ude af atelieret, 

væk fra lærreder og computer; med 

tid, rum og lyst til at dyrke iagttagel-

sestegningen. Tegningen er til hver en 

tid en intens måde at se og opleve på.

*Gallerinavnet ”Artbreak Hotel” er af-

ledt af sangtitlen ”Heartbreak Hotel”, 

der i 1956 blev Elvis Presleys første 

store hit med salg af over en million 

eksemplarer. Den version er Nils Sloth 

ikke vild med. Han foretrækker John 

Cales indspilning fra 1975. John Cale 

var ligesom Lou Reed et af de oprin-

delige medlemmer af The Velvet Un-

derground. 

Rockmusikken er en af Nils Sloths markante inspirationskilder
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EjERSKIFTE
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 Håndværks-
rådet, telefon 33932000

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

SAMARBEjDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale 
med TRYG som giver store rabatter til 
vore erhvervsmedlemmer. 
Kontakt TRYG erhvervsassurandør 
Filip Steenberg, 2220 8109 eller Esben 
Nedermark, 2220 8174 og hør mere 
om aftalen.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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.

Rekruttering  •  Kandidatbank  •  Udviklingsforløb

pbang  •  Niels Jernes Vej 10  •  9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80 00

E-mail: per@pbang.dk  •  www.pbang.dk

Ta’ personalet med på udf lugt i det skønne 
Vesthimmerland - vi har udsigt til Livø

Se vore mange tilbud på oplevelser:

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

Vingård med 

Restaurant

Kun 1 time 

fra Aalborg

 www.glenholm.dk

SANGFORENINGEN:
Vi øver hver tirsdag fra september til midt i maj, i Socialforvaltningens kantine, 

hjørnet af Nygade og  Vesterbrogade i Nørresundby.
Henvendelse til:

Formand Leif Simoni Jørgensen  •  leifsj@stofanet.dk  •  Mobil 20 42 90 19

KOMPETENcEuDVIKLING
Sæt fokus på kompetenceudvikling i 
din virksomhed.
Kontakt Håndværksrådet på telefon 
33932000, hvis du vil vide mere eller 
guides videre. Vi har informationsma-
teriale på vort kontor, Kattesundet 20, 
9000 Aalborg.
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Højdespringeren
der skiftede spor
Det er aldrig for sent at gå i gang med 

endnu en uddannelse, når tiden på ar-

bejdsmarkedet er løbet fra den første. 

Den beslutning tog Klaus Jensen, der 

den 20. december i fjor blev udlært 

som VVS og energimontør efter alle-

rede at have gennemført uddannelsen 

som grafisk trykker. Initiativet og en 

usædvanligt flot svendeprøver indbrin-

ger nu Klaus Jensen Aalborg Haand-

værkerforenings legat ”Håndværkets 

Højdespringer”.

-Efter at jeg var udlært hos Nord-Tryk 

i Frederikshavn, har jeg arbejdet som 

trykker i Hobro, Randers og Nørre-

sundby. Som så mange andre i den 

grafiske branche oplevede jeg ned-

skæringer, og pludselig var jeg uden 

arbejde. Allerede på det tidspunkt 

havde jeg besluttet, at jeg ville prøve 

noget nyt, og da jeg bl.a. interesse-

rede mig for energioptimering, valgte 

jeg VVS og energimontør, fortæller 

Klaus Jensen, som i dag er 34 år og 

familiefar.

Klaus Jensen meldte sig til grundfor-

løbet på Tech College Aalborg, og da 

Gug VVS Teknik ligger tæt på hans pri-

vatadresse, slog han vejen forbi. Tids-

punktet var det rigtige: Firmaets inde-

haver, Jan Antonsen, havde lige udlært 

en lærling og ville gerne have en ny.

-Tingene faldt i hak, og med en ud-

dannelsesaftale i hånden allerede i 

grundforløbet var jeg på vej mod en 

uddannelse i et fag, der havde min in-

teresse; et fag med fremtid i. VVS ar-

bejde og især energioptimering vil der 

blive ved med at være behov for. Det 

er opgaver, du ikke kan sætte maski-

ner til. Der skal bruges hænder, siger 

Klaus Jensen.

Lutter 12-taller
Da Klaus Jensen i december 2013 af-

sluttede svendeprøven på Tech Col-

lege Aalborg, var det med karakte-

ren ”Særdeles veludført”. Under vejs 

havde han opnået karakteren 12 i alle 

svendeprøvens discipliner. Det ind-

bragte ham VVS installatørforeningen 

Tekniq’s sølvmedalje.

-Jeg havde en god fornemmelse de ti 

dage, svendprøven stod på, men ka-

rakteren kom bag på mig. Den er så 

sjælden og er ikke blevet udløst i man-

ge år.

Fremtiden? Jeg er rigtig glad for at 

være hos Gug VVS Teknik. Det er et 

godt sted – både fagligt og kollegialt. 

Som det ser ud nu, bliver jeg hos Jan, 

så længe han vil have mig, siger Klaus 

Jensen.

Klaus Jensen modtager legat og medalje som ”Håndværkets Højdespringer” af Svend Aage Suhr



2626

Hverken friheden
eller pengene
kommer af sig selv
”Man skal tænke sig godt om, inden 

man beslutter sig for at blive selv-

stændig med en detailforretning. Intet 

kommer af sig selv. Hverken frihed el-

ler penge.”

Konstateringen kommer fra slagter-

mester Torben Bruun Kristensen, og 

jo, han havde tænkt sig godt om, in-

den han den 27. september 2012 sam-

men med den købmandsuddannede 

Jesper Albin åbnede ”Slagteren Hasse-

ris” i Bymidten i Hasseris. Efter halv-

andet år som selvstændig konstaterer 

slagtermesteren: Mange troede på 

ideen, men vi kunne jo ikke vide, hvor-

dan vi blev taget imod. Det er gået 

over forventning. Da vi åbnede, var vi 

fire. Det gik godt de første to dage. En 

måned senere var vi seks, og i dag er 

vi otte. Vi har aldrig drømt om at nå 

så langt på så kort tid.

Torben Bruun Kristensen blev som 

forretningens håndværksuddanne-

de partner den 6. maj hædret med 

”Aalborgs iværksætterlegat for unge 

håndværkere”, men stoltheden og 

æren deler han med ”købmanden”, 

Jesper Albin.

En nyåbnet detailslagterbutik i Aal-

borg er et særsyn. Det har ikke væ-

ret muligt at finde frem til, hvornår 

det senest skete, men det er over 25 

år siden. Til gengæld har der været 

mange lukninger. Den tid, da alle Aal-

Slagtermester Torben Bruun Kristensen (til 

venstre) modtog sammen med sin partner 

i selvstændigheden, Jesper Albin, Aalborg 

Kommunes iværksætterlegat -overrakt af 

byrådsmedlem John G. Nielsen
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borgs bydele havde adskillige slagter-

forretninger, er for længst ovre. Nogle 

få markante er tilbage og fører på et 

kvalitetskoncept en daglig kamp mod 

supermarkedernes slagterafdelinger. 

Torben Bruun Kristensen og Jesper Al-

bin kender konkurrenterne, for de har 

begge en fortid som ledende medar-

bejdere i supermarkeder.

Den fælles fortid
Torben Bruun Kristensen blev udlært 

som butiksslagter i 1987 med lære-

plads i det daværende Trica super-

marked i Gug og svendeprøve fra Hol-

stebro tekniske Skole og var senere 

i syv år ansat som slagter i Super H i 

Hasseris. Jesper Albin blev butiksud-

dannet i Super H i 1994 og vendte se-

nere tilbage som medindehaver frem 

til 2008. Så de to indehavere af Slag-

teren Hasseris ApS havde allerede et 

nært, fagligt bekendtskab, inden de 

tog det store spring ud i selvstændig-

heden.

I 2010 mødtes deres veje igen. Tor-

ben Bruun Kristensen blev slagterme-

ster på sin gamle læreplads i Gug, der 

i mellemtiden havde skiftet navn til 

Super Best, og Jesper Albin blev køb-

manden.

-Det var en periode, hvor lukkeloven 

vendte op og ned på mange ting. Luk-

ke- og arbejdstider var ikke noget, vi 

havde indflydelse på. Samtidig opleve-

de vi, hvordan alt var sat i system. Vi 

kunne ikke være kreative, som hvis vi 

selv ejede butikken, og vi savnede fri-

heden til at være det, fortæller Torben 

Bruun Kristensen.

Jesper Albin: - Vi havde før luftet tan-

ken om, at vi måske engang skulle 

gøre noget sammen. Nu talte vi igen 

om det og om drømmen om at være 

sig selv.

Kvalitet og pris
Skubbet mod selvstændigheden kom, 

da de to fandt ud af, at Bymidtens Ba-

geri var under afvikling. DE ro iværk-

sættere overtog butikken i jule 2012 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

NYE MEDLEMMER

Tømrer og snedker Leif Bak 
Leif Bak, Ingstrup

Advokatfirmaet Vingaardshus 
Peter Lau Lauritzen, Aalborg 

Millstone Consulting ApS 
Henrik Jellesen, Aalborg

Vagn Jensen, sanger 
Brønderslev

Erhvervskonsulent Finn Lange 
Aalborg

Jumi ApS 
Morten Illemann, Aalborg

Slagteren Hasseris ApS 
Torben Bruun Kristensen 
Jesper Albin, Aalborg

AALBORG
FRISØRLAuG

AKTIVITETSKALENDER

�   7. oktober Kursus med Mark 
og Kira fra Creademic  
på  Utzon kl. 18.30.

Kontakt lauget på tlf. 30 69 63 80

og opbyggede frem til 27. december 

deres fremtid – uden lønindtægt.

-Fra vores tid i Super H kendte vi ba-

gerbutikken, og en stor del af dens 

kunder havde også handlet hos os i 

Super H. Området er unikt. Der er go-

de naboer i butikscentret, og der er 

masser af trafik. At både Jesper og jeg 

også privat bor i området er yderligere 

en fordel.

For de to iværksættere er nøgleordet 

”kvalitet”. 95 % af oksekødet – fra 

fars til mørbrad – kommer fra kød-

kvæg på Kildegården ved Mariager 

Fjord. Charcuterivarerne kommer fra 

forretningens eget pølsemageri og rø-

geri.

-Vi tror på – og har allerede fået det 

bekræftet – at der er en kundekreds, 

som ønsker kvalitet og er bevidst om, 

at den også har en pris, siger Torben 

Bruun Kristensen.

Ansvaret og fritiden
Jesper Albin, der gennem praktisk læ-

ring er i gang med at tilegne sig slag-

terfaget, er godt tilfreds med oplevel-

sen som iværksætter:

-Jeg har tidligere haft arbejdsgiveran-

svar og haft mine egne penge implice-

ret, men det her er noget ganske an-

det. Det er fantastisk dejligt, at vi er 

to om ansvaret og at vi ikke i samme 

omfang som tidligere er gift med vort 

arbejde. Selvfølgelig knokler vi, men 

vi har valgt specialbutikkernes gamle 

åbningstider: 9.00 – 17.30 og 8-13 om 

lørdagen. Vi kan tillade os at holde en 

fridag hver anden uge, og vi har fået 

tid til familien. Det er jo ikke nødven-

digt at vi begge er til stede altid, og 

desuden har vi et dygtigt og ansvars-

fuldt personale.

Af de otte ansatte – inklusive che-

ferne – er de to slagtersvende, og 

desuden har Slagteren Hasseris tre 

lærlinge; to slagtere og en delikates-

seassistent. 
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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 12 00 02, eller
email: info@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

BESØG 
HÅNDVÆRKERHuSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 11-13)
• maler

Alle er velkommen

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

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

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

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

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

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

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

AALBORG TØMRER-
OG MuRERLAuG

AKTIVITETSKALENDER
�   15. august Sommerudflugt
�   3. september Golf
�   31. oktober Torskegilde
�   10. december Julefrokost 
�   3. februar Bestyrelsesmøde
Der vil blive sendt indbydelse ud til 
enkelte arrangementer.

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@98128666.dk · www.pallemørch.dk

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

tættere på

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

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

Tal forretning med en bank, der forstår dig

tættere på

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

Keld Jakobsen

Kundechef - erhverv

Telefon 96 30 26 70

kec@sparnord.dk

På gensyn i
Spar Nord Østeraa

Kom og smag lækre danske klassikere 
f.eks.: Æggekage, Stegt Flæsk, Dyrlægens Natmad, Stjerneskud mm.

Dansk Mad i CENTRUM
Vi byder velkommen Ved Stranden 1 / Østerågade 27 · 9000 Aalborg · Tlf.: 9812 4252

www.cafelimfjorden.dk
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MEDLEMSARRANGEMENT

Venlig hilsen bestyrelsen

Medlemspris kr. 200,- pr. person.

Glad musik sammensat med et lille godt traktement.
Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.
 
Tilmelding på e-mail: 
info@aalborg-hvf.dk

Senest den 
1. september
kl. 12.00.

Først til mølle!

Tid: Lørdag den 13. september 2014, kl. 13.00-16.00
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg  

Frokost Jazz med 
New Orleans Four + 1  

Mødesponsor:
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”Aalborg Haandværkerforening har 

indgået samarbejdsaftale med Advo-

katfirmaet Vingaardshus A/S, der sik-

rer vores medlemmer juridisk bistand 

lokalt og på højt niveau.

Som medlem af Aalborg Haandvær-

kerforening får du et gratis formøde, 

og klar besked på din juridiske udfor-

dring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S be-

skæftiger 22 advokater, der bl.a. har 

følgende arbejdsområder:

• Byggeriets retsforhold

• Entrepriseret

• Indgåelse af kontrakter

• Ansættelsesret

• Inkasso

• Lejeret

• Køb og salg af fast ejendom

• Retssager og voldgiftssager

Hos os kan du spare tid og penge ved 

at få udstedt et ATA carnet, når du 

rejser med udstyr eller skal på messer 

udenfor EU.

Et ATA Carnet har den fordel, at det 

er gældende i et år, og i den periode 

kan man rejse med ATA Carnetet og 

de varer Carnetet er udstedt med, 

ubegrænset, ligesom carnetet i gyldig-

hedsperioden kan bruges til rejser til 

næsten alle lande uden for EU – der 

er i skrivende stund 70 lande med i 

ordningen, så det kan bruges over det 

meste af verden.

Et ATA Carnet er et godt og billigt al-

ternativ som erstatning for at fortolde 

varerne. Og hvis I er medlem af en or-

ganisation, der er medlem af Hånd-

værksrådet som f.eks. Aalborg Hånd-

værkerforening, ydes der 50 % rabat 

på ATA Carnet prisen, når ATA carnetet 

Ny 
service 

fra Aalborg 
Håndværker-

forening

Samarbejdsaftale med 
Advokatfirmaet Vingaardshus A/S

• Erstatningsret

• Udarbejdelse af testamenter

• Generationsskifte

• Køb og salg af virksomheder

Se mere på  www.vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen 

eller advokat Henrik Søndergaard, te-

lefon nr. 46929200 for et uforbinden-

de møde med oplysning om, at du er 

medlem af Aalborg Haandværkerfor- 

ening.”
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Venlig hilsen bestyrelsen

MEDLEMSARRANGEMENT

Der præsenteres og smages øl fra Danmark, Tyskland, Tjekkiet og 
England. I alt elleve typer. Der serveres endvidere brød og pølse.

Medlemspris pr. deltager, 100,00 kr.

Tilmelding på e-mail: info@aalborg-hvf.dk  

Senest den 11. august 2014  

Tid: Torsdag den 21. august 2014 kl. 19.00-22.00  
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg    

Foredrag af Niels Tikøb om  ØL

udstedes af Håndværksrådet/Aalborg 

Håndværkerforening.

For et Carnet med en vareværdi på op 

til kr. 49.999 vil den ordinære pris væ-

re kr. 2380,- men hvis du er medlem 

kommer prisen ned på kr. 1190,-

Benyttelse af et ATA Carnet gi-
ver flg. fordele:
•  Medlemmer af Håndværksrådet eller 

en organisation, der er medlem af 

Håndværks-rådet får 50 % rabat på 

ATA Carnetprisen – se nedenstående

•  Der skal ikke betales told/afgifter 

eller stilles sikkerhed/depositum for 

indførte varer/fagligt udstyr. Og der 

skal ikke udfyldes nogen form for 

toldblanketter.

•  Det er ikke nødvendigt at benytte 

udenlandske speditører til at ordne 

de omstændeli-ge toldformaliteter.

•  ATA Carnetet betyder hurtig og gnid-

ningsløs toldekspedition for varer og 

fagligt ud-styr, som passerer over 

grænserne.

Prisen på et ATA Carnet afgøres af va-

relistens værdi og er inddelt i følgende 

intervaller:

Carnetværdi op til 49.999

kr.: 2.380 kr.  (HVR medlem: 1.190 kr.)

Carnetværdi 50.000- 99.999 

kr.: 2.720 kr.  (HVR medlem: 1.360 kr.)

Carnetværdi 100.000-199.999  

kr.: 3.130 kr.  (HVR medlem: 1.565 kr.)

Carnetværdi 200.000-499.999  

kr.: 3.870 kr.  (HVR medlem: 1.935 kr.)

Carnetværdi 500.000-749.999  

kr.: 4.860 kr.  (HVR medlem: 2.430 kr.)

Carnetværdi over 750.000  

kr. 6.360 kr.  (HVR medlem: 3.180 kr.)

Udfyldelse/rettelse af Carnet:  450 kr.

Ekstra sæt blade: 

45 kr. (HVR medlem: 40 kr.).

Kontakt: 
Aalborg Haandværkerforening, 

Kattesundet 20, 9000 Aalborg, 

telefon 98125232 

email: sekretariat@pc.dk  

Kontaktperson: 

Maj-Britt Holme

Mødesponsor:



Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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Det er vigtigt at komme i gang med pensions -
opsparingen i god tid, men har du tænkt på, at 
det også er vigtigt at være dækket mod uheld 
og sygdom, mens du sparer op?

Hos Pension for Selvstændige kan du købe 
Velfærdspakker med pension, forsikring og sund-
hedssikring.

Spar op til pensionen

men vær også dækket undervejs

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg
3393 8600 · www@pfs.dk


