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PÅ HAT MED LEGATERNE
Håndværkets Højdespringer, detailslagter Annika Gunneklev, og
Årets Æreshåndværker i Aalborg, køkkenchef Kristian Mikkelsen,
havde fundet deres fags karakteristiske hovedbeklædninger frem,
da de blev hyldet til årets legatfest
Læs mere på side 14
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»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
Telefon 98 12 00 02
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BLAD
DEADLINE

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.

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

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

Kursusafdelingen
Nyt medlem af bestyrelsen: Oldermanden i
Aalborg Frisørlaug, Hanne Danielsen

BESTYRELSE:

Formand Svend Aage Suhr�������������� 98 12 00 02
Næstformand Henrik Thomas Pedersen,
tømrermester�������������������������������������������� 23 82 55 18
Kasserer Allan Østergaard,
skorstensfejermester������������������������ 40 40 21 44
Hanne Danielsen, Frisørmester������ 28 45 27 50
Gert Spender-Andersen,
direktør ��������������������������������������������������� 40 51 38 00
Søren V. Nielsen,
udviklingschef���������������������������������������� 98 38 39 12
Finn Lange, 
erhvervskonsulent �������������������������������� 25 20 15 41
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang������������������������� 40 84 96 65

SEKRETARIATETS

MÅLRETTEDE KURSER
- FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION
Vil du lære mere om økonomi? Skal talegaverne støves af? Eller vil du udvikle dine
lederevner? Hos Kursusafdelingen arbejder vi for én ting: at holde dine kvalifikationer
i top. Ring og hør mere om, hvordan du kommer i gang.

tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter
nærmere aftale med foreningens kontor.

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:

ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI

Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00
MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 2788 6014 - jlb@ah.dk

ANNONCEKONSULENTER FOR 2015:

LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

Svend Aage Suhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 12 00 02
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer,
mesterforeninger, laugsmedlemmer,
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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SALG OG MARKEDSFØRING
FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING

ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER
Kursussekretær
CAMILLA BACH
Tlf. 9133 3302 - cab@ah.dk

www.ahkurser.dk

SPROG
BLIV BEDRE TIL ENGELSK ELLER TYSK
IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE
FÅ SUCCES MED DIN VIRKSOMHED

BESTYRELSENS BERETNING

!

Et år med fremgang
og dråber af malurt
Aalborg Haandværkerforening øgede medlemstallet i 2014
og er stadig Nordjyllands største erhvervspolitiske forening
Med et pænt driftsresultat – 29.000 kr.

klausuler som et positivt bidrag til

gen af indgange og grundforløb med-

ud af en omsætning på 408.000 kr. - og

løsningen af praktikpladsproblemet.

virker til højere kvalitet på de tekniske

tilgang af 25 ny erhvervsmedlemmer, så

Reglerne er et udtryk for mistillid til

skoler og dermed gør dem attraktive

der nu er 185, var 2014 et godt år for Aal-

håndværkerfirmaernes samfundssind.

for flere. Men det haster. På landsplan

borg Haandværkerforening. Med

Alle er enige om, at Danmark i alvor-

er det blot 18 % af en ungdomsårgang

et medlemsnetværk på godt 1.700, hvor-

lig grad kommer til at mangle faglært

fra folkeskolen, som fortsætter på en

af de 1.400 er ”kollektivmedlemmer”

arbejdskraft, men klausuler er ikke

erhvervsuddannelse. Omkring 80 %

via laug og mesterforeninger, er Aalborg

vejen frem. Det er ordrebøgerne og

vælger gymnasiet, så om ti år kan det

Haandværkerforening fortsat Nordjyl-

realistisk optimisme, der er afgørende

være en ledig akademiker, der bliver

lands største erhvervspolitiske forening.

for mængden af indgåede uddannel-

sendt i marken for at reparere vandha-

sesaftaler.

ner og el-installationer.

huset 23. april aflagde en tilfreds for-

Aalborg Haandværkerforening foreslog,

Det øgede erhvervsrettede indhold i

mand, Svend Aage Suhr, bestyrelsens

at Aalborg Kommune kan anvende en

folkeskolen hilser vi selvfølgelig vel-

beretning, men der var også malurt i

del af de 90 mio. kr., som årligt kommer

komment. Aalborg Haandværkerfor-

bægeret:

ind i dækningsafgift, til præmiering af

ening har i en årrække haft et korps af

indgåede uddannelsesaftaler, men alle-

gæstelærere inden for 17 brancher, men

-2014 var også et år, der skabte pande-

rede på foreningens årlige borgmester-

efterspørgslen har været minimal. Nu

rynker i medlemskredsen: Den stats-

møde den 21. januar skød borgmester

går det måske fremad. I slutningen af

lige praktikpladspræmiering bortfaldt

Thomas Kastrup-Larsen ideen ned.

marts i år fik vi en henvendelse fra en

På generalforsamlingen i Håndværker-

pr. 1. januar 2014, og ved årets udgang

”erhvervsplaymaker” i Aalborg Kom-

forsvandt også den boligjobordning,

Skolereformerne

der siden 2011 har bidraget væsentligt

2014 var året, da indholdet af refor-

drøfte et øget samarbejde ud fra temaet

til især byggehåndværkets ordrebøger.

merne i folkeskolen og på erhvervs-

”Erhvervslivet mere ind i skolerne, sko-

Samtidig med at omkring 10.000 er-

skolerne blev debatteret. Målet for

lerne mere ud i erhvervslivet”.

hvervsskoleelever stod uden praktik-

begge reformer er øget kvalitet, og re-

plads, mistede nogle mestre motiva-

formerne hænger sammen. En bedre

To dage i januar var der DM i Skills i

tionen til at tage lærlinge.

– og også mere erhvervsrettet – folke-

Gigantium i Aalborg. Med 42.000 besø-

skole – kan i højere grad forberede ele-

gende blev det en stor succes. Aalborg

Sammen med Håndværksrådet har

verne fra afgangsklasserne til en ud-

Haandværkerforening deltog i forbere-

Aalborg Haandværkerforening pro-

dannelse på erhvervsskolerne.

delserne, og foreningens medlemmer

testeret mod de forringede vilkår, og

munes skoleforvaltning, som ønsker at

inden for en lang række fag bemande-

vi ser ikke Aalborg Kommunes ny re-

Tiden vil vise, om adgangskravet på

gelsæt med arbejds- og uddannelses-

02 i dansk og matematik og omlægnin-

- fortsættes side 5 
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Store
oplevelser
til små penge
Spar 400,-

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Torben Hansen
Østerbro 103, 9000 Aalborg

- ved bestilling af Stjernepakke
(min. 4 forestillinger)

Vælg mellem 24 fantastiske STjerneFOreSTiLLinger:
Torsdag 17. september

Torsdag 3. december

Onsdag 2. marts

Skuespil

Operette

Show

Lørdag 26. september

Tirsdag 8. december

Søndag 13. marts

Musical

Ballet

Operette

Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Tirsdag 13. oktober

Søndag 17. januar

Slagtermester Jesper Albin,
Hasseris Bymidte 25, 9000 Aalborg

Musical

Revy

Onsdag 14. oktober

Fredag 29. januar

Frisørmester Pia Bartholdi
Borgergade 5, 9000 Aalborg
Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Jes Porsmose,
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus

paraSitterne

GreaSe - the MuSical

DiG OG MiG
- puttinG it tOGether

rainY DaYS & MOnDaYS

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

Teaterkoncert

Advokat Jens Rye-Andersen,
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

raSMuS BjerG SOlO
- enDeliG alene!

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
Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg
Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg
Evald Sørensen
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

Lørdag 17. oktober

Show

FlaGerMuSen

tOrnerOSe

Sinatra & FrienDS
Show

the SiMOn
& GarFunkel StOrY
Show

Torsdag 17. marts

Lørdag 19. marts

rent Mel i pOSen?
Farce

MiO, Min MiO

Søndag 29. november

Torsdag 25. februar

Show

Musicalkoncert

Ballet

Opera

celtic YuletiDe

i lOve MuSicalS 2

vinterSOlhverv

SYlFiDen + teMa
OG variatiOner

Musikalsk eventyr
/familieforestilling

l’aMicO Fritz

Onsdag 16. marts

Tirsdag 2. februar

Søndag 7. februar

Lørdag 28. november

en nat i veneDiG

kOnGeliG revY
leveranDør

Torsdag 4. februar
Mandag 9. november

the GreateSt lOve OF all

SnehviDe på iS

Isshow/familieforestilling

Skuespil

MaDaMa ButterFlY
Opera
Søndag 20. marts

all YOu neeD iS lOve
Show
Tirsdag 29. marts

jean De France
Komedie
Mandag 25. april

BarBeren i Sevilla
Kammeropera

Bliv STjernekunde i AkkC og få en lang række fordele!
Se programmet på akkc.dk eller få det tilsendt.
kontakt akkc@akkc.dk / tlf. 9935 5555

Poul Krabbe
Under Lien 5, 9000 Aalborg
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Carnet certifikater. Det sikrer en hurtigere og mere gnidningsløs toldeks-

Vi kæmper fortsat
På generalforsamlingen fik bestyrel-

de informationsstandene ”Prøv, Mærk,

pedition for varer og fagligt udstyr, der

sen opbakning til fortsat at kæmpe for

Føl”.

krydser grænser uden for EU, og ikke

en plads i bestyrelsen for Tech College

mindst for de nordjyske virksomheder,

Den ny bestyrelse

Aalborg. Håndværkerforeningen og

som tager opgaver i Norge, er ATA Car-

Håndværksrådet repræsenterer næsten

På generalforsamlingen den 24. april

net en fordel.

50 af de fagområder, der undervises i

2014 blev tømrermester Henrik Tho-

på den tekniske skole. Blandt dem er

mas Pedersen og erhvervskonsulent

Ny medlemstilbud

Finn Lange nyvalgt til bestyrelsen.

2014 var også året, da vi indgik sam-

teret i skolens nuværende bestyrelse;

Henrik Thomas Pedersen, der også er

arbejdsaftaler med Advokatfirmaet

f.eks. frisører, autoværksteder, malere,

bestyrelsesmedlem i Aalborg Tøm-

Vingaardshus og revisionsfirmaet

slagtere, bagere og grafikere.

rer- og Murerlaug, blev efterfølgende

Beierholm om medlemsrådgivning. I

næstformand, og da Svend Aage Suhr

forvejen arbejder vi sammen med CA-

er faldet for Håndværksrådets alders-

BI, der rådgiver om socialt ansvar og

grænse (men ikke Aalborg Haandær-

Huset Venture Nordjylland, der bl.a.

kerforenings) overtog Henrik også

udfører hjemmesider, grafisk arbejde

posten som formand for Håndværks-

og administrativ assistance. Blandt

rådets Region Nord og indtrådte i rå-

de stærke samarbejdspartnere også

dets repræsentantkab og HIS udvalg.

Pension for Selvstændige, der gennem

Finn Lange, journalist og HD i afsæt-

sponsorater er med til at styrke for-

ning, har siden 2007 været erhvervs-

eningens aktiviteter.

Den første
kvinde i
bestyrelsen

ker nu håndværkerforeningens tilbud

Blandt årets sociale arrangementer har

For første gang i Aalborg Haandværk-

over for iværksættere.

været besøg på Aalborg Teater til fore-

erforenings 167-årige historie er der

stillingen ”Indenfor Murerne”, frokost-

kommet en kvinde i bestyrelsen. På

Legatfesten i maj var den 29. i nyere

jazz i Håndværkerhuset, andespil og

generalforsamlingen i Håndværker-

tid og blev endnu en gang holdt i by-

julemarkedet, der præsenterer alle hu-

huset 23. april blev oldermanden i Aal-

rådssalen med Aalborg Kommune som

sets aktiviteter for et stort publikum.

borg Frisørlaug, Hanne Danielsen valgt

der en række fag, der ikke er repræsen-

konsulent i Aalborg Kommune og styr-

i stedet for bogtrykker Jens Blauenfeldt,

vært. Der blev uddelt 24 legater med

der trak sig efter 32 år i bestyrelsen.

en samlet sum på 160.000 kr., og Aal-

Ved årsskiftet fik medlemsbladet for

borg Kongres og Kultur Centers direk-

første gang et ”rigtigt” navn: ”Hånd-

tør siden 1985, Ernst Trillingsgaard,

værk & Uddannelse”. Det hidtidige

Også i foreningens repræsentantskab

modtog en særlig ”kulturhåndværker-

bladhoved ””Erhvervs- og medlems-

skete en fornyelse på generalforsam-

pris” for sin indsats og sin aldrig svig-

orientering fra Aalborg Haandværker-

lingen, der udpegede to ny medlem-

tende samarbejdsvilje.

forening” er nedtonet. Navneskiftet er

mer. Slagtermester Jesper Albin og

ment som en tydelig markering af for-

frisørlaugets kasserer, Pia Bartholdi.

I årets løb har Aalborg Haandværker-

eningens to hjertesager: Håndværkets

forening fået retten til at udstede ATA

trivsel og håndværkets uddannelser.

CARNET (varepas)

Ny service

fra Aalborg Håndværkerforening
Læs mere på: www.aalborg-hvf.dk/index.php/nyheder/58-ata-carnet
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Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A

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

Restaurant

ORKIDEEN

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

Henning Sørensens eftf. ApS

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

Tlf. 98 15 89 68

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

SAMARBEJDSAFTALE
MED ADVOKATFIRMAET
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået samarbejdsaftale med Advokatﬁrmaet Vingaardshus A/S, der sikrer vores
medlemmer juridisk bistand lokalt og på
højt niveau�
Som medlem af Aalborg Haandværkerforening får du et gratis formøde, og klar besked på din juridiske udfordring�
Advokatﬁrmaet Vingaardshus A/S
beskæftiger 22 advokater, der bl�a� har
følgende arbejdsområder:













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

UCN TEKNOLOGI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• 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.

Se mere på www�vingaardshus�dk�
Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller advokat Henrik Søndergaard, telefon
nr� 46 92 92 00 for et uforbindende møde
med oplysning om, at du er medlem af
Aalborg Haandværkerforening�”

BLAD NR. 2 - 2015

www.ucn.dk

Storbyen Aalborg
Der er styr på Aalborg Kommune og
dens økonomi. Kommunen har en rund
milliard i likviditet til projekter og konsolidering. Indbyggertallet stiger med
2.500 om året. Det skaber behov for boliger og for øgede investeringer i den kollektive trafik og fokus på, at tiltrække
eksterne investorer, og det kræver, at vi
har modet til vækst og fremdrift. Hvad
er Aalborg? En lille storby eller blot en
by i provinsen? Jeg siger, vi er en storby.

Christiansborg politiske vinde omkring
dimensionering og central styring af
universitetet. For Aalborg er det en særlig udfordring: De fleste af de, der bemander ministerierne, er uddannet i
København eller Aarhus. Vi skal være
på vagt og hele tiden følge op på vore
krav og ønsker.

Sådan lød den overordnede udmelding
fra Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, da han den 17. marts stillede op til det årlige borgmestermøde i
Håndværkerhuset og underholdt en fyldt
sal med temaet ”Aalborg i udvikling”.

-Vi får brug for rigtig mange håndværkere
de kommende år, så vi skal have flere ind
på erhvervsuddannelserne og flere praktikpladser. At Aalborg Kommune nu stiller krav om lærlingearbejdspladser i forbindelse med vore udbud, er udtryk for, at
tiltrækningen til erhvervsuddannelserne
ligger os meget på sinde. Alle skal ikke
blive akademikere.

Nogle klip:
-Tilflytningen skaber øget aktivitet,
men det er også en udfordring, at der
hvert år er 1.000 indbyggere, der passerer de 65 år. Det kræver sundhedsfremme og forebyggelse, som er en kommunal opgave, men det kræver også en
prioritering, så vi kan tage os godt af
dem med det største behov.

-Erhvervsplanen sigter ud fra en øget
værdiskabelse pr. medarbejder og 5.000
flere job frem til 2018. Samtidig skal vi
fastholde de unge i byen efter endt uddannelse. Vi er inde i en positiv cirkel:
Investeringer trækker arbejdspladser
til, og udbygning af infrastrukturen har
betydning for, hvor investorerne lægger
deres penge.

-Aalborg er en uddannelsesby, og universitetet og NOVI er i gang med store
investeringer. Samtidig blæser der på

-Der er delte meninger om letbaneprojektet, men hvis vi med den fortsatte
befolkningstilvækst ikke får flere over i

den kollektive trafik, bliver vi en by med
kødannelser og øget forurening. Forventningen er, at letbanen i 2015 i sig selv vil
generere 25.000 flere daglige brugere af
den kollektive trafik. Den samlede investering på 2,4 mia. kr., hvoraf de 830 mio.
kr. er på finansloven, lyder af meget, men
erfaringerne fra andre steder gør det realistisk at antage, at projektet i sig selv
vil udløse en faktor 8 i ny investeringer.
Aalborg Kommune skal ud og låne penge
for at realisere letbanen, men alene en
befolkningstilvækst på 1.000 om året vil
i skatter og bloktilskud fra staten kunne
dække kommunens årlige udgifter til finansiering af projektet.
-Vi har i kommunen fokus på en effektiv byggesagsbehandling og et overskueligt udbud af kommunale opgaver på
en sådan måde, at også mindre håndværksvirksomheder kan deltage. Vi ser
de virksomheder, der henvender sig,
som kunder og fokuserer på at servicere dem ordentligt. Aalborg vil være en
kommune, der behandler sine leverandører godt.
Forud for den livlige spørgerunde takkede borgmesteren Aalborg Haandværkerforening for sin medvirken til at gøre Aalborg til et godt sted at være.

MEDLEMSARR ANGEMENT
TID: Lørdag den 26. september 2015 kl. 13.00-16.00
STED: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg

FROKOST JAZZ MED NEW ORLEANS FOUR + 1
Medlemspris kr. 250,- 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

Mødesponsor:

Først til mølle!

Venlig hilsen BESTYRELSEN
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 Af Poul Krabbe

MURERLÆRLING I 1960’ERNE (2)

Ungdommelig frygtløshed
højt over byens gader
Chrstian Duch er født i 1941 som søn af apoteker Erik Duch i
Nørresundby. Efter svendeprøve som murer i 1963 uddannede han
sig til bygningskonstruktør og efterfølgende arkitekt. Efter virke i
en række oversøiske lande blev han i 1985 ansat som leder af
byggeteknisk afdeling i Byfornyelsesselskabet København frem til
2002. Efterfølgende har han beskæftiget sig med forskning
og har skrevet artikler om renoveringsprojekter. I jazzmiljøet er
han kendt som trommeslager – i Aalborg bl.a. i Gabadela
Jazzband og i København med Krølle/Duchs Kvartet.

Jeg blev ungdommelig frygtløs i mine

Min ene arbejdende mester hed Hans

fire læreår som murer, bevægede mig

og kaldtes ”Hurtig Hans” han var let-

ubesværet rundt på tagrygge højt over

tere missionsk og bandede ikke – men

byens gader, hang i tovværk fastgjort

det gjorde resten af byggepladsernes

nødtørftigt og veg i øvrigt ikke tilbage

håndværkere.

for dumdristige opgaveløsninger.
Hans udviklede sine egne eder: ”SuOm foråret skulle der kalkes kirker.

lens” – ”Filens” og det helt specielle

En nutidig sikkerhedsrepræsentant

”Skabes” Om efteråret understrøg vi

ville få hjerteslag hvis han så datidens

tegltage på byens ejendomme. En sur

metoder. Vi havde en lille anordning-

efterårsdag opsøgte Hurtig Hans to af

”stolen” - en ca. 40 x 40 cm plade pas-

lærerdrengene på en understrygnings-

sende til en 45 graders tagryg, denne

opgave i en etageejendoms tagrum.

”stol” blev placeret på kirkeskibets tag-

Mellem loftbjælkerne var blot tynde

ryg mod tårnet, en udtræksstige blev

plader mod den underliggende lejlig-

bakset op på taget og rejst på stolen,

hed. Hans trådte i sin iver ved siden af

stigen blev trukket ud, en murer satte

en bærende bjælke – og forsvandt. Vi

sig overskrævs på tagryggen ved ”sto-

to lærlinge måtte ned og ringe på i lej-

len ” og holdt på den vakkelvorne stige

ligheden for at få vores mester ud af et

medens jeg entrede den med spand og

indbygget garderobeskab. Vi syns´ det

kalkekost på et flere meter lang skaft

var sjovt – Det syns´ mester IKKE -

og hvidtede den side af kirketårnet.
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Begravelser – respektløst betegnet ”

Andre tage blev eftergået udvendigt –

Put i hul fester ” skabte tid til at nyde

To lærlinge kravlede en lun september-

en forfriskning.

dag rundt på tegltaget af Nørresundby

9
Posthus, en tre etages bygning på ho-

foregik fra en sammentømret talerstol.

vedgaden, jeg havde placeret mig med

Murerne startede ofte festivitasen al-

hælene sikkert forankret i tagrenden

lerede om morgenen og havde således

og højere oppe hang min lærlingekol-

oparbejdet en god stemning, når det

lega i et reb og forskællede tagstenene.

officielle gilde startede. Når byggesa-

Pludselig udstødte han et råb og hans

gens honoratiores havde berømmet ar-

spand gled ned af taget. Den dvælede

bejdspladsens strålende samarbejde,

et sekund udenfor min rækkevidde i

hændte det, at en gæv håndværker be-

tagrenden og forsvandt derefter ud i

mægtigede sig talerstolen og i utvety-

luften. Et brag og et højt hyl lød fra ga-

dige vendinger forklarede, hvordan det

den. Spanden havde ramt en holdende

virkelig foregik på pladsen.

taxa med en avislæsende chauffør og
udtømt mørtelen over bilen. Taxa-

Som en påskønnelse af det gode arbej-

chaufføren virkede ret ophidset.

de tog bygherren opstilling for enden
af en passage og delte med ædel mine

Selvstændigt arbejde

cigarer ud fra en åben kasse. Første

Efter et par års indlæring i det gode

murer greb med vant bevægelse i ci-

murerfag, blev jeg betroet at foretage

garkassen og tømte den i et tag til byg-

et lille selvstændigt arbejde hos en hø-

herrens store forundring.

jesteretssagfører i dennes kontor i et
gammelt hus på Nørresundby Torv.

I dårligt vejr kunne arrangementet væ-

Bevæbnet med en spand, tilstrækkelig

re henlagt til kunstigt oplyste kælder-

mørtel og rigelig afdækningsmateriale,

lokaler. Lyset gik ud og ølkasserne flyt-

indfandt jeg mig en formiddag i sag-

tedes i ly af mørket til murernes skur.

AKTIVITETER


25. juni, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde



26. september kl. 13.00
Frokostjazz



10. november kl. 19.00
Andespil

førerens skrivestue hvor et antal veltrimmede skønheder klaprede lystigt

De bedst aflagte håndværkere kørte

på skrivemaskinerne og sendte stjålne

på knallert, men de fleste cyklede eller

blikke til den unge håndværker, som

tog bussen. Rejsegilderne kunne såle-

skulle fjerne en udtjent brændeovn og

des foregå uden smålig skelen til færd-

tilmure skorstenshullet.

selspolitiet.

Aftræksrøret lod sig ikke umiddelbart

Elevator med frit fald

løsrive, så murerhammeren måtte i

Der var ikke mange tekniske hjælpe-

brug. Så slap det pudsede loft sit tag

midler på byggepladsen. Højere byg-

og lagde sig højlydt til hvile på skrive-

ninger havde måske en ”hejs”.Det var

maskinerne efterladende en del kvin-

et sindrigt bræddetårn som for oven

deskrig og store mængder støv. Ud af

blev forsynet med et støbejernshjul

støvskyen dukkede den nålestribede

over hvilket en ståltrosse var forbun-

højesteretssagfører med et noget mis-

det til en primitiv motor, som med en

fornøjet ansigtsudtryk.Skaden kræ-

stor håndstang kunne bevæge ”eleva-

vede flere garvede murersvendes øje-

torstolen” op og ned. Det vakkelvorne

blikkelige indsats, og jeg blev sendt

hejseværk måtte kun anvendes til ma-

tilbage til en større byggeplads.

terialer. Arbejdstilsynet kom tit på be-

Rejsegilderne
Det var et must, at ethvert byggeri

Der afholdes bestyrelsesmøder
den sidste onsdag hver måned,
undtagen juli og december�
Øvrige arrangementer i efteråret
annonceres på hjemmesiden:
aalborg-hvf.dk

søg og blev ofte vidne til en hejsstol
fyldt med håndværkere som drønede
mod bunden på vej til frokostpause.

skulle markeres med rejsegilde. Hvis
bygherren forsømte sig mod denne

Mester Arnold, var søn af firmaets

skik blev en tom flaske indmuret i

stifter. Han anskaffede en helt nymo-

skorstenen på en sådan måde, at vin-

dens ”Byggeelevator” som var knald-

den skabte en hyletone i huset.

rød og måtte transportere personer. Et
svensk firma leverede vidunderet, og

Gilderne blev afholdt af bygherren, ta-

deres ingeniører forestod opstillingen,

lerne markeredes med et slag af lægtehammeren på et ophængt koben og

- fortsættes side 11 
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Skorstensfejermester

Allan
Østergaard

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

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

Velkommen i en helt ny - gammel

Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye flotte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.
Glæder os til at se dig på
Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

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 virksomhedspraktik,
mentorordninger for unge eller den nye
ﬂeksjoblovgivning? Kontakt Cabi.
Vi er et landsdækkende videns- og netværkshus, og vi tilbyder blandt andet:
 Gratis telefonisk rådgivning om
ﬂeksjob, sygefravær, mentor- eller
seniorordninger og meget andet� Vi
bliver ugentligt kontaktet af 15-20
virksomheder på vores hotline, som vi
hjælper med konkrete problemstillinger i virksomheden�
 Gratis medlemskab af et landsdækkende virksomhedsnetværk� Over
3�440 er medlemmer af VirksomhedsnetværkCabi, som afholder cirka 30
gratis arrangementer om året fordelt
over landets fem regioner�
 Gratis viden, tips og nyheder. Cirka
5�000 medarbejdere abonnerer på
vores nyhedsbrev til virksomheder.
Læs blandt andet om arbejdsmiljø,
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer, integration og ﬂeksjob.
Du kan læse mere og tilmelde dig vores nyhedsbrev og netværk på www�cabiweb�dk�
Du er også velkommen til at ringe til os på
telefon 8612 8855�

Målrettede kurser
og erhvervsuddannelser
Inden for: Byggeri l Transport og logistik l Ejendomsservice
Servicefagene l Det grønne område l Tosprogede
Arbejdsmiljø og energiforbedringer l Proces og automatik
Organisationsudvikling l IT l Elektronik og teknologi

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C
/ cabi@cabiweb�dk / 8612 8855
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indstilles til denne, da jeg havde for-

Den ny titel indebar fordele på plad-

sømt næsten samtlige undervisnings-

sen: Som svend måtte man ikke udfø-

som vakte megen opsigt i den lille by.

timer. Et par timers tilstedeværelse

re arbejdsmandsarbejde, og man skul-

Nyskabelsen skulle afprøves på et fint

overbeviste ham, nødtvungent, om det

le ikke hente øl men nu måtte man

nyt boligbyggeri i flere etager. Huset

modsatte, og ved eksamen kom min

drikke det.

var allerede i rejsehøjde og således be-

”vinterbeskæftigelse” hos mester mig

mandet med utallige håndværkere da

til gode.

 fortsat fra side 9...

Tillykke med arbejdet
Tiderne har ikke altid været gunstige

det røde vidunder var færdigmonteret.
Fabrikstilsynet forlangte prøvebelast-

Skrækspørgsmålet var ”Afskrivning”.

for håndværkerne. Mange talte om

ning med cementsække, der blev læs-

Det trak jeg og kopierede regnskabet

arbejdsløsheden i 1930erne, og ikke

set ind i elevatorstolen.

for mesters nyindkøbte byggeelevator

sjældent stod en gammel murersvend

på skoletavlen. Censor var begejstret,

ved byggepladsen og råbte ”Tillykke

De svenske ingeniører og mester iført

min lære spruttende af berettiget

med arbejdet ”. Det var sommetider

blød filthat og jakkesæt overvågede

harme. Det gav et rent UG, medens en

lidt svært at kapere, når man var sat

det højtidelige øjeblik. Formand Carl

højrød lærer mente det var en blodig

til noget trælsomt arbejde eller når

igangsatte maskinen som bragte sæk-

uretfærdighed. Bedre blev det ikke af

regn og blæst trykkede stemningen i

kene op i fjerde sals højde. Der blev

min bemærkning: ”Talent er ikke til at

bund, men alt i alt kan jeg konstatere

givet tegn til at lade lasten falde – og

holde nede”.

at det var fire lærlingeår, der var værd

nødstoppe – Imidlertid fortsatte de

at ønske tillykke med.

200 cementsække direkte til jorden og

Kollegiesucces med frit indkig

efterlod en enorm støvsky og en ho-

Mange af mine lærlingekammerater

(Første del af Christian Duchs beretning

stende mester – samt et latterbrøl fra

boede på forskellige kollegier, således

blev bragt i det foregående blad)

de mange betragtende håndværkere -

også Nordjyllands eneste kvindelige
murerlærling. Hun var vel ikke en man

Vinterbeskæftigelse

umiddelbart forlod hus og hjem for,

Var vintrene snefyldte eller meget

men som tiden gik, blev hun et ædelt

kolde, blev svendene hjemsendt, me-

trofæ på kollegiet. Efter mange måne-

dens lærlingene blev sendt ud på plad-

ders målrettede anstrengelser, lykke-

serne for at skovle sne og rydde op. Da

des det en ung lærling at drage af med

jeg havde en vis skolegang bag mig,

klenodiet efter en fugtig hyggeaften i

og da mester havde investeret i denne

fællesstuen. Hans triumferende atti-

moderne ”byggeelevator”, så blev jeg

tude blegnede dog noget, da han trak

kaldt ind på hans lune kontor og skul-

sin dør i efter sig og erfarede, at spøge-

le renskrive regnskabet vedrørende

fugle havde udskiftet den 90 cm. brede

nyanskaffelsen. Arbejdet blev forsøgt

entrédør med en 80 cm. Bred, så der

tilpasset hele den kolde tid, så det blev

var efterladt en spalte til frit indkig.

gjort meget omhyggeligt – hvad jeg se-

Det bliver man ikke populær på

nere havde stor glæde af.

Dobbelt bogholderi

Bestået med ros
Efter fire års læretid kom tiden til sven-

Samtidig med byggepladserfaringen

deprøve. I et lokale på Aalborg Tekniske

gik jeg om aftenen på Teknisk Skole i

Skole blev kuverterne åbnet og prøvens

Aalborg i et forsøg på at tilegnede mig

udformning offentliggjort. Lærlingene

den teoretiske viden om byggeproces-

tegnede det berammede murværk op

sen.Et af fagene var ”Dobbelt boghol-

med det rette forbandt. Den aktuelle

deri”. Emnet havde ikke min helt store

opgave bestod af en fuget vinkel-

interesse. Timerne i denne disciplin

mur pudset på den ene side og også

fandt sted fredag morgen. Uheldigvis

omfattende et hul og en overlig-

spillede jeg i East Park Jazzclub torsdag

ger. Ikke alle lærlingegrabberne

aften og nåede sjældent frem til un-

efterlod kunstfærdige tegninger

dervisningen i det dobbelte bogholderi

men den efterfølgende opmu-

den følgende morgen.

ring blev bedømt af højtidelige skuemestre og nogle

Da eksamen nærmede sig, mente den

dage efter kunne jeg kalde

forurettede lærer, at jeg ikke kunne

mig Murersvend.
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Tømrerfirma
Søren

Tømrer
Snedker
TØMRER
A
ApS
murer
SNEDKER • MURE
S

Bernhard

Mineralvej 21 A • 9220 Aalborg • Tlf: 70 27 20 43 • sbp@sbernhard.dk

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

FÅ NYE SKILLS

SAMARBEJDSAFTALE
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har
indgået samarbejdsaftale med
revisionsﬁrmaet Beierholm. Aftalen
giver vores medlemmer adgang til Beierholms ydelser.
Beierholm er blandt landets førende revisionsvirksomheder med 650 medarbejdere� I
Aalborg er der ansat 130 medarbejdere� Du
kan også få hjælp
til andre ydelser, f.eks.













Revision
Regnskab
Bogføring
Skat, moms og afgifter
Etableringsvejledning
Potentialevurdering af ny idé
Budget
Vurdering af ﬁnansiering
Likviditetsvurdering
Ledelsesstøtte
Køb-og-salg af virksomhed
Generationsskifte

Læs mere på beierholm�dk – eller
ring på tlf� 98 18 72 00 til en af de
tre kontaktpersoner:
Statsaut� revisor
Niels Jørgen Kristensen
Statsaut� revisor
Thomas Nic� Nielsen

Er du håndværker med mod på lidt flere skills til hverdagen, så
skulle du ta’ at kigge nærmere på HåndværkerAkademiets Bygge
og anlæg PLUS. Det er en række kurser for den moderne håndværker med fokus på energirenovering, teknologi og kreativ
håndværk.
Ring til Finn Pedersen på 7224 6167 eller Kjeld Pedersen på 7224 6161
og hør mere om Bygge og anlæg PLUS på HåndværkerAkademiet.

Statsaut� revisor
Jesper M� Møller
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• Bygningsstruktør Henrik Bak Pedersen

• Maskinmester Casper Vanman Nielsen

• Rustfast smed Mikkel Nørgaard Jensen

• Tømrer Jonas Voldby Madsen

• Tjener Mathias Bang Andersen

• Skorstensfejer Kenneth Trane Nielsen

• Bygningsmaler Daniel Fernandez

• Guldsmed Line Ekstrøm Baggesen

• Frisør Pernille Kolding Sørensen

AALBORG HAANDVÆRKERFORENINGS
LEGATER TILBELES

• VVS- og Blikkenslager Morten Hartmann Johansen

• Elektriker Christoffer Bagger Andersen

• Tømrer Rasmus Knudsen

• Frisør Joseﬁa Amalia Carøe Nielsen

LAUG/MESTERFORENINGENS LEGATER TILDELES

 Reportagen fra legatfesten
Tekst: Poul Krabbe
Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset Pressefoto

Legatfesten med
de mange traditioner

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Thomas
Pedersen og Søren V. Nielsen overrækker
håndværkerforeningens legat og sølvmedalje
til skorstensfejer Kenneth Thrane Nielsen

For 30. gang i nyere tid fejrede Aalborg

familier og særligt indbudte – tog vi-

stedet for at fokusere på dem, der ik-

Haandværkerforening den 5. maj unge

ceborgmester Daniel Nyboe Andersen

ke vælger en håndværkeruddannelse,

håndværkere, der har gennemført de-

udgangspunkt i en aktuel udfordring:

skal vi glæde os over dem, der gør det

res uddannelse med talent og engage-
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– og især dem, der gennemfører med

ment. Festen blev for 12. gang afviklet

-Vi frygter alle sammen, at der bliver

stort engagement og fornemme resul-

i byrådssalen, hvor 21 modtagere delte

mangel på dygtige håndværkere, for

tater.

årets legatsum på godt 150.000 kr..

erhvervsuddannelserne har ikke samme tiltrækningskraft på de unge, som

Når jeg ser ud over jer, som i aften be-

I sin velkomst til de næsten 200 tilste-

gymnasiet har. Men vi skal passe på

lønnes for indsatsen, får jeg et kig ind

deværende – legatmodtagere, deres

ikke at tale os selv ned i et sort hul. I

i fremtiden. Det er unge håndværkere

Sjakket fra Fristedet med Ditte i front

Aalborg Tømrer- og Murerlaugs
oldermand, Jens Peter Nielsen
har haft sit svendebrev i 60 år
og lykønskede tømrer Rasmus
Knudsen med laugets legat

som jer, der skal forme fremtiden. I en

smukkeste vis at synge tre klassikere

sentere numrene, men da han for kort

by i rivende udvikling; en levende by

for mandskor: ”Sangerhilsen”, ”Naver-

tid siden har fået en ny hjerteklap, var

med ambitioner. Det er mit håb, at I

sangen” og ”Kornmodsglansen”. Sidste

ledelsen overdraget til sangeren Ditte.

også har ambitionerne. Ambitioner om

nummer var en ølhyldest, sunget på

Håndværkerforeningen ønsker Jens

at holde det gode håndværk i hævd og

Bent Fabricius Bjerres musikalske te-

god bedring og kan hilse ham og sige,

om at udvikle det. Ambitioner om hele

ma til ”Olsen Banden”.

at han endnu en gang kan være stolt

tiden at blive dygtigere, men også ambitioner om at blive hele mennesker.

af sit farverige projekt.
Også sjakket fra Fristedet satte humøret – og pulsen – op med et dansende

Festen blev afsluttet med fællessan-

De uddannelser, I har taget, er blot et

kor i stor aldersspredning og åbnings-

gen ”Vi håndværkssvende”, og derefter

skridt på vejen. Nu skal I ud og bruge

sangen til DM i Skills i Gigantium 2014.

var Aalborg Kommune vært ved et fint

dem. Til glæde for jer selv, til glæde

Den blev efterfulgt af et nummer, som

traktement. Også her var der musik:

for Aalborg og til glæde for fremtiden,

er så nyt, at det endnu ikke har fået

En trio bestående af tre af byens gar-

sluttede Daniel Nyboe Andersen.

en titel, men med en tankevækkende

vede musikere inden for den traditio-

tekst om flygtninge. Fristedets mange-

nelle jazzmusik udfoldede sig fra bal-

årige leder, Jens Larsen, plejer at præ-

konen.

Legater og musik
Legatfesten fulgte traditionerne, men
på eet punkt var det alligevel anderledes: Aalborg Haandværkerforenings

Legatfesten blev for 12. gang holdt i byrådssalen

formand, Svend Aage Suhr, koncentrerede sig om at styre slagets gang
og var kun i manegen en enkelt gang:
For at overrække foreningens legat
på 10.000 kr. til ”Håndværkets Højdespringer”, detailslagter Annika Gunneklev. Foreningens øvrige, ni legater
med tilhørende sølvmedaljer og diplomer blev overrakt af bestyrelsens
næstformand, tømrermester Henrik
Thomas Pedersen, og sekretær, Søren
V. Nielsen.
Aalborg Haandværker-Sangforening
under ledelse af den ny dirigent, Arne
Munch, hyldede traditionen ved på
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton

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

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.

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Huset Venture Nordjylland er en anderledes
virksomhed. Vi skaber
arbejdspladser til mennesker med en nedsat
erhvervsevne – og et eventuelt overskud
geninvesteres i virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig og
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at
kontakte os for et uforpligtende tilbud�
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside fra
kr� 4500, + moms� Vi er også eksperter i
at sørge for, at netop din hjemmeside
kommer frem, når dine kommende kunder
søger på google eller en anden søgemaskine�
Se evt. mere om huset og vores ydelser på
www�hv-nord�dk

TAG EN ELEV I LÆRE
Få unge kræfter i huset:
Ekstra hænder – og uddan fremtidens arbejdskraft.
Du kan få en elev i et helt hovedforløb eller i kortere perioder

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

– alt efter hvordan det passer i din virksomhed og din hverdag.
HØR MERE OM DINE MULIGHEDER, KONTAKT:
Louise Krogh
Telefon: 7250 5775
Email: lope@tcaa.dk

www.aalborg-hvf.dk

Lindholm Brygge 3-9 · 9400 Nørresundby
Telefon 7250 5775 · techcollege.dk
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Viden, talent og
mønsterbrydning
Aftenens festtaler, direktør Torben Søgaard Jensen fra COWI

Alt for længe har vi alene snakket om vigtigheden af viden – som regel tolket som universitetsviden
alene. Man har også talt om betydningen af mønsterbrydere: Sønner og døtre fra ikke-akademiske
hjem skal også på universitetet. For mig er det vigtigste, at vi hver især udnytter de evner, talenter
og interesser, vi har. Det er lige så vigtigt, at de gode talenter fra akademiske hjem uddanner sig til
dygtige håndværkere og industrioperatører. De er også mønsterbrydere.
Sådan blev de tankevækkende overvejelser præsenteret, da

uddannelse er til eksamen, hver gang man snakker med en

direktør Torben Søgaard Jensen fra COWI, medlem af Aal-

kunde eller samarbejdspartner. I ved godt, at I fortsat skal

borg Erhvervsråd, holdt festtalen efter legatoverrækkelserne.

lære hver eneste dag og ofte i samarbejde med mennesker,

Da han som nyuddannet ingeniør ikke kunne finde arbejde

som har en anden uddannelse og andre færdigheder.

i Nordjylland, rejste han til Norge; et ophold, der kom til at
vare i 25 år. Det var med den baggrund, han rettede en opfor-

Jeg tror på, at det er vores evner til at samarbejde og udvikle

dring til de unge håndværkere: ”Und jer selv at rejse ud for

ny ideer – og gennemføre dem på kryds og tværs af faggræn-

at få erfaringer og kom så tilbage med ideer og indtryk, som

ser og traditioner – der gør det muligt at beholde den danske

kan bidrage til at udvikle jer – og resten af Nordjylland”.

konkurrencekraft. Også selv om vi gerne vil have mere i løn
end så mange andre steder.

-Fortsæt med at opsøge muligheder og udfordringer i det
daglige. Det gør det sjovere og mere inspirerende at gå på ar-

Og Torben Søgaard Jensen sluttede:

bejde – også for jeres kolleger og samarbejdspartnere. Mange
nyuddannede glæder sig over, at nu er eksamen overstået, og

-Tillykke med dagen. Vi er alle stolte af jer og jeres indsats.

så er der tid til at slappe af. Men I, som har været i lære, ved

Nyd stoltheden og glæd jer til de mange udfordringer og mu-

godt, at det ikke er rigtigt. I ved godt, at man også efter end

ligheder, som ligger foran jer.
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Legat fra Erhvervs Skolernes Forlag
Adm. direktør i PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag, Thomas Skytte, var rejst
fra København til legatfesten i Aalborg for at overrække forlagets legat på
10.000 kr. til den endnu ikke udlærte
frisør Julie Haugaard Tagmose Nielsen
fra salon Hårklip. Han var så imponeret over de resultater, Julie allerede har
opnået, at han måtte stille spørgsmålet
”Kilpper du også herrer?”. Svaret var et
smilende ja.
I februar blev Julie nordisk mester i
klip for seniorer og kom hjem med fem
store pokaler, så det blev nødvendigt
at købe ekstra bagageplads Året før fik
hun sølv ved VM i Frankfurt og ved det
danske mesterskab. Næste mål er EM i
Paris til september.

Spar Nord Legatet
-Vi har brug for mange flere unge, som
med en faglig baggrund gennemfører
en højere uddannelse. Det er en gruppe,
som er lidt overset, og som Spar Nord
gerne vil opmuntre. Behovet for øgede
kompetencer er stigende, og kombinationen af håndværksuddannelsen og en
videregående uddannelse er et stærkt
fundament – også med henblik på etablering af egen virksomhed.
Sådan sagde direktør Henrik Skou, da
han overrakte Spar Nord Legatet på
10.000 kr. til Kevin Guldberg Nielsen,
der på University College Nordjylland
studerer til bygningskonstruktør på
syvende semester. Han fik svendebrev
som tømrer i 2011, har en særlig interesse for den it-baserede del af byggeriet og har som mentor vejledt andre
studerende.

18

Underviserprisen
Siden Tech College Aalborg indstiftede
sin undervisningspris, har modtagerne
været undervisningsteams. I år var det
anderledes. Der var kun en modtager:
Faglærer Peter Fly fra Technology College. Han blev hyldet af skolens direktør,
Michael Johansson, og en af aftenens
øvrige legatmodtagere, elektriker Christoffer Bagger Andersen, bekræftede de
rosende ord; han har selv oplevet Peter
Fly som underviser.
-Peter er en god rollemodel for både elever og kolleger. Han brænder for opgaven og er ikke blot med til at skabe et
dynamisk undervisningsmiljø, men også til at give sine elever glæde ved faget
og et indtryk af, hvad der venter dem efter skolen, sagde Michael Johansson bl.a.

Drop In Prisen
Siden 2008 har over 100 ledige været
i virksomhedspraktik hos Berendsen
Textil Service, og 12 af dem er senere
blevet ansat i virksomheden. Gennem et
formaliseret samarbejde med Jobcenter
Aalborg tager Berendsen Textil Service
mod mennesker med ofte komplekse
problemer og medvirker til at udvikle
dem både fagligt og socialt, så de kan
komme ind på arbejdsmarkedet eller
blive afklaret til revalideringsforløb,
fleksjob eller førtidspension.
Drop In Prisen tildeles af Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning til en virksomhed, der påtager sig et særligt socialt ansvar over for
mennesker, som har svært ved at finde
fodfæste på arbejdsmarkedet. I rådmand Maj-Britt Iversens fravær blev
prisen overrakt af Daniel Nyboe Andersen, medlem af beskæftigelsesudvalget.

Larsen, der insisterede på, at to af de

i manegen: Produktionschef Vinni

Modtageren var afdelingschef Benny

bærende kræfter i indsatsen også skulle

Vibæk og mentor Jane Skov Pedersen.
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 Af Poul Krabbe

Formanden for Torben
Vejs Fond, advokat Jens
Rye-Andersen overrækker
Kunsthåndværkerprisen til
galleriejer Kurt Wolfsen

Smeden, der tabte
sit hjerte til Grønland
og kunsten
Kunstgallerier kommer og
går, men i Aalborg er der ét
galleri, som på smukkeste
– og mest ydmyge – vis har
overlevet skiftende kunstneriske udtryksformer og
anskaﬀelsesvaner: Galleri
Inuit. I november 2014 fejrede galleriet 40 års jubilæum,
og måneden efter rundede
indehaveren, Kurt Wolfsen,
de 80 år.
20

For sit engagement og evnen til at for-

Wolfsen i 1968 som fritidsbeskæfti-

midle original kunst til en bred mål-

gelse etablerede Arctic Gallery i Nuuk.

gruppe modtager Kurt Wolfsen ”Kunst-

Da han i 1974 flyttede til Aalborg med

håndværkerprisen 2015”, der med

sin kone og tre børn, købte han Sixtus

midler fra Torben Vejs Fond uddeles af

Thomsens kunsthandel, og sideløben-

Aalborg Haandværkerforening.

de med handelsvirksomheden etablerede han galleriet.

”Inuit” er det grønlandske ord for
”menneske”, og Kurt Wolfsens ind-

Målet var at kunne leve af promove-

sats i kunstens verden er tæt knyt-

ringen af grønlandsk kunst i Danmark,

tet til begge ord. Smeden, der er født

men på det felt var der for få, som del-

på det københavnske Nørrebro, kom

te Kurt Wolfsens interesse. Så i stedet

i 1964 til det nystartede Grønlandsfly

skiftede galleriet profil og blev et åbent

og sluttede ti år senere – efter en tid

vindue til nyere dansk og internatio-

som helikopterpilot og hangarchef –

nal kunst. Den indsigtsfulde indehaver

som værkmester. Interessen for den

har uden de store armbevægelser og

grønlandske kunst førte til, at Kurt

ofte over en kop kaffe formidlet sin be-

Kurt Wolfsen tilbringer megen tid i galleriet, og når der
ikke er besøgende, går han i gang i rammeværkstedet

gejstring for kunsten til de mange be-

tilknyttet Galleri Inuit, og til jubilæ-

ses for at være et af Hans Lynges bed-

søgende og har dagen igennem været

umsudstillingen leverede 40 af dem

ste. I 1995 kom repræsentanter for Det

til stede i Inuit. Og når han nu alligevel

hver to malerier i format 40X40 cm.

Grønlandske Hjemmestyre til Aalborg

er der pusler han med indramning og

40+40 som en markering af både galle-

for at købe maleriet, som i dag har en

med renovering af kunstværker.

riets historie og Kurt Wolfsens alder.

fremtrædende plads i hjemmestyret.

Evnen til at finde spændende kunst-

Kurt Wolfsen blev formidler af kunst,

ge var Wolfsens skulptur i mellemti-

nere og til at profilere dem i Aalborg

men måske kunne han også have

den blevet værd.

har skabt et betydeligt netværk af

skabt en karriere som udøvende. Da

anerkendte kunstnere både i Dan-

han var i Grønland, skabte han med

I et fødselsdagsinterview i NORDJY-

mark og udlandet. Nok er Galleri Inuit

sin smedebaggrund jernskulpturer.

SKE sagde Kurt Wolfsen bl.a.: -Jeg har

– gennem porten og ned ad trappen

Den anerkendte grønlandske billed-

været så heldig, at glæderne altid har

i Ladegårdsgade 6 – et ydmygt sted

kunstner og forfatter Hans Lynge faldt

oversteget bekymringerne, og der fin-

sammenlignet med andre af byens

for en af skulpturerne og ”betalte” den

des ikke noget bedre end at være gal-

professionelle gallerier, men ydmyg-

med et maleri specielt skabt til Kurt

leriejer. Og er man lidt trist en dag,

heden og begejstringen går hånd i

Wolfsen. Motivet er en fyldt konebåd

kan man bare kigge på de mange gode

hånd. I dag er omkring 100 kunstnere

og mænd i kajakker, og billedet an-

malerier, så liver man op igen.

Prisen var 40.000 kr., så så mange pen-
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SUNDE ARBEJDSPLADSER
– GRATIS RÅDGIVNING

VI er oppe på
tangenterne ...

Vi tilbringer en stor del af tiden på vores
arbejdsplads� Sundhed er ikke kun noget,
der drejer sig om det derhjemme – de
sunde valg skal træffes hele dagen – også
i arbejdstiden�
Spiser vi mad, der giver den rigtige energi
til at arbejde? Kan vi holde til vores arbejde
– også på længere sigt? Det handler om at
se mulighederne i hverdagen – små skridt
giver ofte bedre resultater på langt sigt end
store forkromede projekter�
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du
kan sætte sundhed på dagsordenen i din
virksomhed�
Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard,
tlf� 99 31 19 18 eller send en mail til:
ik-sbu@aalborg�dk

VELKOMMEN TIL
NYE MEDLEMMER

Målgruppe og budskaber

design og udformning

øvrige medier

Egon Christensen A/S
Ove Skjodt
Revision Limfjord
Carsten Lie
Tømrermester Dennis Kristensen ApS
v. Dennis Kristensen

elektroniske medier

tryksager

salg

Kurt Wolfsen
Kulturmedlem
Kristian Mikkelsen
Kulturmedlem
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 Af Poul Krabbe
Håndværkerforeningens formand,
Svend Aage Suhr, hyldede Håndværkets Højdespringer,
detailslagter Annika Gunneklev

ANNIKA GIK
EFTER GULDET
Når ambitionerne er store, er en sølvmedalje ikke nok. Så er det op på hesten igen og kurs
mod guldet. Sådan har det været for den 21-årige Annika Gunneklev. Ved DM i Skills 2014
på hjemmebane i Gigantium blev hun Danmarks næstbedste detailslagterelev. I januar i år
vandt hun guldet i København.
stressende, at interessen fra de 68.000
besøgende var så stor.
-Det var fantastisk, at der kom så
mange, og at så mange interesserede
sig for det jeg lavede. Men det kan
være svært at holde koncentrationen.
Så gælder det om at holde tungen lige i
munden og sige pænt nej til at snakke,
hvis man ikke lige har tid.
Det sværeste element i konkurrencen – og det, der var blevet øvet mest i
hjemmefra – var at lægge udskæringer
i disken, så resultatet er både overskueligt og appetitligt. Som Annika siger:
Det tænker man ikke så meget i til
hverdag, så jeg havde trænet i at få det
opmærksomhedsvækkende frem.
Konkurrence-genet, ambitionerne på

sin lærling og har været en aktiv træ-

fagets vegne og det næsten perfekte

ner på vej mod både sølvet og guldet.

håndværk (Annika kom for lidt gelatine

-Jeg nød konkurrencen og mødte mange mennesker, der deler min interesse.

i sylten) er blevet belønnet med Aalborg

Og hvorfor valgte Annika netop at

Vi var ni i finalen for detailslagterne,

Haandværkeforenings 10.000 kr. legat

blive detailslagter?

hvoraf seks piger. Vi konkurrerede,

”Håndværkets Højdespringer”. Som der

men vi hyggede os sammen på hotel-

står i begrundelsen: ”I sit fag kombine-

-Det er en god blanding. Man står med

rer hun sine faglige færdigheder med

råvarerne – dyrene – og ser, hvor kødet

kreativitet, nytænkning og smittende

kommer fra, og så kan man lave nogle

Det var undervisningsminister Chri-

humør i bestræbelserne på at udvide

retter af det. Det giver en bred viden

stine Antorini, der overrakte Annika

fagets gastronomiske rammer”.

og mange forskellige opgaver i faget.

Gunneklev de synlige beviser på, at

Den 15. marts blev Annika Gunneklev

Fart over feltet

udlært hos Slagter Ole i Nørresundby,

Annika Gunneklev kan godt lide, når

hele var ovre, valgte Annika at blive

og hun sender mange gode tanker til

der er fart over feltet, men i finalen i

en nat ekstra i København for at fejre

mester, som hele vejen har opmuntret

Bella-Centret var det også i perioder

guldet sammen med familien.

let mellem konkurrencerne.

hun nu kan kalde sig ”Danmarks bedste detailslagterlærling 2015”. Da det
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KØKKENCHEFEN FÅR
RESPONS PÅ HÅNDVÆRKET
Kristian Mikkelsen har i snart 30 år været chef
i Papegøjehaven. En gang kok, altid kok
”Det er ikke et arbejde, men en livsstil. Jeg får lov at bruge mit håndværk
og får respons på det. Det er svært at
finde et sted, hvor jeg er med til at gøre så mange mennesker glade på én
gang”.
Sådan siger Kristian Mikkelsen, som i
snart 30 år har været Køkkenchef i Restaurant Papegøjehaven og derfor gastronomisk ansvarlig for både en daglig
forretning og for de store bespisninger
i Aalborg Kongres & Kultur Center. Op
imod 150.000 måltider forlader årligt
køkkenet under restauranten.
Kristian Mikkelsen er modtager af
Aalborg Kommunes legat ”Årets Æreshåndværker 2015”. I begrundelsen kan
bl.a. læses: ”Med sin skarpe fornemmelse for råvarernes køkkentekniske
egenskaber og for tid og logistik er Kristian Mikkelsen en vigtig del af den
succes, som også gastronomisk sæter
Aalborg på landkortet som det førende
hjemsted for kongresser og andre store begivenheder”.

Tidligt karrierevalg

Allerede i folkeskolen deltog Kristian
Mikkelsen i et madlavningskursus om
aftenen og traf sit karrierevalg. Han
blev kokkeelev på Hotel Phønix og siden køkkenchef på Hotel Fyrklit, inden
han kom til Papegøjehaven i 1983 som
kok, og 1. december 1985 efterfulgte
han Søren V. Nielsen som chef.
I dag bruger Kristian Mikkelsen størstedelen af tiden på administration, men
er stadig aktiv i i tilrettelæggelsen af
menuerne og i udviklingen af ny ideer
og forretningsområder. I køkkenet er
der en snes ansatte, og de bliver suppleret i forbindelse med de store arrangementer i hallen. Lige nu er der seks lærlinge; fire kokke og to i smørrebrødet.
-Vores funktion er mangfoldig. Fra byens
største pølsevogn til gourmetmiddage.
Om vi har 20 eller 1200 gæster, er ikke
det afgørende for køkkenet. De skal have deres mad samtidigt, og så er det kun
et spørgsmål om at sætte det fornødne
antal kokke og tjenere på opgaven.
Kristian Mikkelsen, der fylder 60 år til
sommer, er ikke i tvivl om, at han altid
vil vær kok og altid holde sit håndværk
i hævd.
-I Papegøjehaven får vi ikke vore råvarer i spande og bøtter. Alt bliver lavet
fra bunden; fra mayonnaise til syltede
rødbeder og rødkål. Det er en af grundene til, at vore kokke bliver i flere år,
fordi de får lov at udfolde deres håndværk. Derfor bliver det også en del af
min hverdag. De unge kommer jo en
gang imellem for at høre mig, om de nu
også har gjort det rigtigt, og så er jeg jo
nødt til selv at stikke en finger i gryden.

Meget af køkkenchefens tid går med
administration og udviklingsprojekter,
men ”en gang kok, altid kok”
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Dagene er aldrig ens

I de 34 år, Kristian Mikkelsen har arbejdet i gastronomiens tjeneste, har
spisevanerne ændret sig.

Viceborgmester Daniel Nyboe Andersen uddelte
Aalborg Kommunes legat til Årets Æreshåndværker, køkkenchef Kristian Mikkelsen
-Der er sket meget nyt, men der er
stadig gæster, der gerne vil have det
traditionelle; f.eks. jyde-sushi, som
københavnerne kalder vore tarteletter med høns og asparges. De største
omvæltninger er sket i takt med den
øgede viden om fødevarernes indvirkning på allergier. Vi skal i køkkenet
tage hensyn til veganer og vegetarer
og til gæster, der ønsker gluten- og
laktosefri mad. Dagene er aldrig ens.
Jeg er vokset op med suppe, steg og is.
Det laver vi stadig, men generelt er der
kommet mere salat, flere grøntsager,
lettere og lysere kød og mere opmærksomhed på kalorier og fibre.
Tilrettelæggelsen af logistik kræver
militær præcision, som da Papegøjehaven havde ansvaret for bespisningen
af gæsterne til Europartenariat 2000 i
Gigantium eller i 2007, da Aalborg var
vært for firmaidrættens internationale
stævne i Aalborg, årets største idrætsbegivenhed på dansk grund. Fire dage
i træk stod Kristian Mikkelsen og hans
folk for bespisningen af 5.000 idrætsudøvere fra 24 nationer. Set i det format
er de 2.700 deltagere til gule ærter efter
Nørresundby Banks generalforsamling
ikke den store udfordring.
I fritiden dyrker Kristian Mikkelsen
stadig andejagt, og han skyder også en
enkelt sommerbuk. Som golfspiller har
han et respektabelt handicap på 30.
-Dybest set er jeg nok bedst til at gå
turen. Om jeg skal slå en lille bold i et
hul, som jeg ikke kan se, eller jeg står
på toppen af en pist med ski under
fødderne, gør i den forbindelse ikke
den store forskel. Jeg tænker kun på
selve målet, siger Kristian Mikkelsen,
der ikke har en speciel livret, men her
i foråret sætter stor pris på stenbiderrogn, slikasparges og lammefrikassé.
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Dansk Mad i CENTRUM
Vi byder velkommen Ved Stranden 1 / Østerågade 27 · 9000 Aalborg · Tlf.: 9812 4252
www.cafelimfjorden.dk
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98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
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malerfirma

- for hyggeligt samvær

pbang • Niels Jernes Vej 10 • 9220 Aalborg Ø
personalet
AnTon
L AssensTa’eFTF.
A /smed på udf lugt i det skønne
Telefon +45 22 23 80
00
Vesthimmerland - vi har
udsigt til Livø
Utzon Center, nybyg
E-mail: per@pbang.dk • www.pbang.dk
Se vore mange tilbud på oplevelser:

malerfirma

Rekruttering • Kandidatbank • Udviklingsforløb

www.glenholm.dk

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

- siden 1887

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

- siden 1887

Tal forretning med en bank, der forstår dig
I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved
hånden. De går ikke og taler sammen i et
stort finanscenter.
De er placeret lige der, hvor det
sker. Book et møde med din lokale
erhvervsrådgiver.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
Aalborg Slot, vedligeholdelse
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

AnTon
L Assens eFTF. A /s
Alle er velkommen
www.antonlassen.dk

- siden 1887

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER

Foreningens medlemmer har
mulighed for at benytte vore lokaler til
visse arrangementer�
Kontakt formand Svend Aage Suhr på
telefon 98 12 00 02, eller
email: info@aalborg-hvf�dk
for yderligere oplysninger.

AALBORG TØMREROG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER

 14. august: Sommerudflugt
 2. september: Golf
 30. oktober: Torskegilde
 9. december: Julefrokost
Der vil blive sendt indbydelse ud til enkelte
arrangementer.

kobsen
Keld Ja
hverv
hef - er
Kundec
70
2
0
96 3 6
Telefon
k
arnord.d
kec@sp

På gensyn i
Spar Nord Østeraa

tættere på
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hellejansen.dk
Er du optaget af din sundhed og velvære,
også på sigt? Vi tilbyder omsorgsfuld
kvalitetstandpleje, som er bæredygtig!
I et lille team...

Kontakt os på 9813 0052

Tømrermester
Peter Kinly
Løgstørvej 15
9240 Nibe
Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

VESTERÅ 12 · 9000 AALBORG

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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�

Mindre, mellem
eller stor virksomhed.
Hos os vil du altid
være nummer 1

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�

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 Håndværksrådet, telefon 3393 2000

Vores fokus har altid været de mindre og mellemstore virksomheder.
I Beierholm vil vi gerne tilbyde vores hjælp til dig, som måske har g jort tanken, at du
ikke helt får det fokus, du og din virksomhed fortjener. Hos os vil du altid være nummer 1, og få fuldt udbytte af vores fokus på din virksomhed.
Hos Beierholm tilbyder vi førsteklasses revision og rådgivning, bygget på kompetencer og nærvær. Vi tror på, at stort personligt engagement er med til at skabe
balance i vores kunders virksomhed, hvorfor det er afgørende for os at rådgive ud
fra faglig dygtighed, nærvær og løbende samarbejde.
Vi hjælper med glæde dig og din virksomhed.
Voergaardvej 2 . 9200 Aalborg SV . Tel. 98 18 72 00

RABATPORTALEN

Masser af rabatter - se vor hjemmeside
www�aalborg-hvf�dk
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 Af Poul Krabbe

EN NY TIDS
IVÆRKSÆTTER
Dennis Kristensen har altid villet være
selvstændig og har ikke haft grund til at tænke
”Hold da kæft, var det nu det rigtige?”

Aalborgs iværksætterlegat for unge håndværkere
blev af viceborgmester Daniel Nyboe Andersen
overrakt til tømrermester Dennis Kristensen

Dennis Kristensen har altid haft en

lingen som prototypen på en ny tids

er topmotiveret og satser udelukkende

plan om at blive selvstændig tømrer-

iværksættere; en ung håndværker, der

på kvalitet i alle typer opgaver.

mester, men tidspunktet opstod plud-

har udnyttet eksterne ressourcer på

seligt og på en tragisk baggrund, da

at forberede en struktureret start på

Da den store beslutning var truf-

hans daværende mester blev dræbt ved

selvstændigheden. Han har således

fet, valgte Dennis Kristensen en blød

en arbejdsulykke. I oktober 2012 blev

trukket på BusinessAalborgs tilbud

start. Tre dage om ugen arbejdede han

tømrerfirmaet Dennis Kristensen etab-

om iværksætterstøtte, der bl.a. inde-

hos sin fætter, der havde travlt som

leret, og som den nu 29-årige mester

holder fem timers eksperthjælp - f.eks.

tømrermester i Aarhus. Det tog toppen

med svendeprøve fra Tech College Aal-

advokat og revisor -efter eget valg.

af bekymringen for, om han nu også

borg i 2005 siger: Jeg har indtil nu ikke

kunne fylde tiden ud, og de øvrige af

haft grund til at tænke ”Hold da kæft,

Input og opfølgning

var det nu det rigtige?”. Uden at have

-Jeg har haft stor hjælp fra Busines-

brugt en krone på reklame har han lige

sAalborg, kommunens erhvervsafde-

nu ordrebogen fyldt op et halvt år frem

ling. Erhvervskonsulent Finn Lange

Småt er godt

og overvejer at udvide den nuværende

(der i øvrigt er medlem af Aalborg Ha-

På et tidspunkt gik det så godt for den

bemanding på en svend og en voksen-

andværkerforenings bestyrelse, red.)

ny virksomhed, at Dennis Kristensen

lærling med endnu en svend.

har stået til rådighed med input he-

ansatte yderligere to mand. Det lærte

le vejen og følger op på, hvordan det

ham, at vækst for enhver pris ikke lige

Dennis Kristensen er årets modtager

går. Da jeg blev selvstændig, vidste

er hans kop the.

af ”Aalborgs iværksætterlegat for unge

jeg godt, at der var mange timer i det,

håndværkere” og omtales i indstil-

men jeg har fået en god uddannelse,

ugens dage blev brugt på at etablere
forretningen i Aalborg.

-Jeg brugte en masse tid på at køre
rundt og tjekke op på pladserne. Det var
ikke så hensigtsmæssigt, men jeg har
svært ved at lægge ansvaret fra mig. Da
lærte jeg, at ”småt er godt”. For jeg vil jo
gerne have tid til selv at være håndværker og ikke udelukkende mester.
Dennis Kristensen er af den generation, der føler sig hjemme i det digitale
univers. Ugesedler, sagsstyring og fakturering er 100 % digitaliseret. Via en
app på telefonen kan medarbejderne
taste tids- og materialeforbrug direkte

Dennis Kristensen har
været selvstændig siden
2012 og har ikke haft
grund til at fortryde valget

ind i sagsnummeret. Resultatet er minimalt tidsforbrug på administration –
og mere tid til håndværket og det personlige møde med kunderne.
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Gratis pensionstjek
til alle selvstændige...

ID-NUMMER

47958

25.000 har allerede tjekket ind
Selv om du er godt i gang med din egen pensionsopsparing, bør du tage et tjek,
der viser om du er godt nok dækket ind.
Hos Pension for Selvstændige har vi rådgivere over hele landet klar til at komme
til dig og gennemgå dine behov, ønsker og muligheder. Naturligvis helt gratis og
uforpligtende.

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

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.novagraf.dk

Se mere på pfs.dk eller ring til os på 33 93 86 00.

