
INDHOLD

Danmarks dygtigste 
automekanikerlærling 

Mathias Fristrup Krogshave, blev til legatfesten 
hædret af Aalborg Haandværkerforening og 

Varelotteriet som ”Håndværkets højdespringer. 
På billedet er han omgivet af forældrene,  

Maj-Britt og Mark og kæresten Mai.  
Læs mere om højdespringeren på side 19.
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Bestyrelsen.

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

BLAD 
DEADLINE

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 malerarbejdeRestaurant
ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

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

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 num-
mer 1, og få fuldt udbytte af vores fokus på din virksomhed. 

Hos Beierholm tilbyder vi førsteklasses revision og rådgivning, bygget på kompe-
tencer 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  www.beierholm.dk

Vores fokus har altid været de mindre og mellemstore virksomheder.

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

BESTYRELSE:
Formand Svend Aage Suhr � � � � � � � 98 12 00 02
Næstformand  
Henrik Thomas Pedersen, 
tømrermester � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23 82 55 18
Allan Østergaard  � � � � � � � � � � � � � � � � 40 40 21 44
Hanne Danielsen,  
Frisørmester � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  28 45 27 50
Gert Spender-Andersen, 
direktør  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40 51 38 00
Søren V� Nielsen,  
sekretær � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 38 39 12
Kasserer Finn Lange,   
erhvervskonsulent � � � � � � � � � � � � � � �  25 20 15 41

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

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl� 09�00 til 12�00

MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

ANNONCEKONSULENTER FOR  
2017-2018:
Henrik Pedersen 
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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- fortsættes side 4 

BESTYRELSENS BERETNING

Et år med 
markante 
holdninger

I det aktive år 2016 var der mange 

ting, som lykkedes for Aalborg 

Haandværkerforening, og foreningen, 

der nu repræsenterer 1.800 

medlemmer, har været meget synlig i 

medierne. Vi har været med til at sætte 

nogle erhvervspolitiske dagsordener 

med markante holdninger. Nogle 

er aktuelle, andre har en længere 

tidshorisont. Nogle er overordnede 

inden for vort hjertebarn, de unges 

uddannelse, andre specifikt politiske.

Året fik den bedst tænkelige start: 

Pr. 1. januar indmeldte Aalborg og 

Nørresundby Malerlaug sig kollektivt i 

Aalborg Haandværkerforening med 74 

medlemmer. Som laugets oldermand, 

Jess Vestergaard Pedersen sagde: 

”Ved at være en del af det fællesskab, 

Aalborg Haandværkerforening er 

udtryk for, står vi stærkere i det 

kommunale, politiske spil”.

Malerfaget er et af dem, der ikke 

har repræsentation i TECHCOLLEGE’ 

bestyrelse, så indmeldelsen gav 

håndværkerforeningen endnu et 

argument, da den igen henvendte 

sig til skolebestyrelsen for at blive 

repræsenteret. I november fulgte 

afslaget. Skolebestyrelsen meddelte, 

”at den eksisterende sammensætning 

i bestyrelsen repræsenterer skolens 

uddannelsestilbud”. Det er Aalborg 

Haandværkerforening absolut ikke  

enig i. 

Vi havde forventet, at foreningens 

ønske med malerlaugets indmeldelse 

var blevet genstand for en fornyet, 

seriøs drøftelse i bestyrelsen. Det 

skete tilsyneladende ikke, for det 

brev, som meddelte os afslaget, var 

ned til sidste komma enslydende 

med afslaget fire år tidligere. På 

repræsentantskabsmødet 29. marts 

i år blev bestyrelsen opfordret til at 

bide sig fast og gentage ansøgningen 

om fire år. Lige nu forholder vi os 

afventende. Der kan ske meget på  

fire år.

I februar 2017 orienterede 

Aalborg Haandværkerforening 

Undervisningsministeriet om forløbet, 

og i december fremsatte vi over for 

ministeriet et ønske om, at loven 

ændres, så der bliver mulighed for 

en bredere sammensætning af de 

tekniske skolers bestyrelser. 8. marts 

i år svarede ministeriet ”Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet har 

igangsat et udviklingsarbejde rettet 

mod bestyrelser på de selvejende 

institutioner, hvorfor styrelsen tager 

jeres synspunkter med i den videre 

betragtning”.

Gæstelærerne i ny ramme
2016 blev året, da foreningens 

gæstelærerordning i folkeskolen 

kom ind i ny rammer. Aalborg 

Kommunes erhvervsplaymaker, 

Thomas Overgaard, har taget 

gæstelærerordningen under sine vinger 

Aalborg og Nørresundby Malerlaug blev en del af Aalborg 
Haandværkerforening, men TECHCOLLEGE vil stadig ikke  
have os med i bestyrelsen

!
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VVS-installatør Torben Hansen 
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Frisørmester Pia Bartholdi 
Borgergade 5, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen,  
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Jes Porsmose, 
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Poul Krabbe 
Under Lien 5, 9000 Aalborg

Maleroldermand Jess Pedersen 
Kaolinvej 5, 9220 Aalborg Ø

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

som en del af den samlede indsats for 

inspirere folkeskoleeleverne til at tage 

en erhvervsuddannelse.

Resultatet er på nuværende 

tidspunkt en halv snes skolebesøg 

med elektriker Henrik Hedelund 

som fast deltager – suppleret med 

skiftende lærlinge fra nogle af byens 

håndværkeruddannelser. Det ligner 

en succes, og at indsatsen er dybt 

berettiget fremgår af de seneste tal for 

afgangselevernes valg af fremtid.

I Aalborg har 17,8 % tilmeldt sig 

erhvervsuddannelserne. Det er 

en fremgang på 1,5 %, men stadig 

under landsgennemsnittet. 79,8 % 

vil fortsætte i gymnasiet. Det er 5,8 

% over landsgennemsnittet. Så der 

er noget at tage fat på, og Aalborg 

Haandværkerforening gør alt, hvad der 

står i vores magt for at øge interessen 

for håndværkeruddannelsen. Det 

samme gør virksomhederne, for 

de begynder allerede nu at mærke 

manglen på faglært arbejdskraft.

Film og rammeaftale
For at gøre opmærksom på Aalborg 

Haandværkerforenings berettigelse 

og funktion blev der i sommeren 2016 

fremstillet en professionel videofilm 

med titlen ”Selvfølgelig er jeg 

medlem”. Projektet blev gennemført 

med økonomisk støtte fra Pension for 

Selvstændige og kan fortsat ses på 

foreningens hjemmeside.

Sammen med Dansk Industri Aalborg, 

Dansk Byggeri Nordjylland, Dansk 

Erhverv, Byggesocietetet Aalborg og 

Erhverv Norddanmark har Aalborg 

Haandværkerforening for første 

gang indgået en aftale, der sætter 

rammerne for myndighedsbehandling 

i Aalborg Kommune. Aalborg 

Kommune har et ønske om at yde 

Danmarks bedste erhvervsservice; 

bl.a. gennem en god og effektiv 

sagsbehandling af planer inden 

for byggeri, miljø og brand/

beredskab. I håndværkerforeningen 

ser vi den ny rammeaftale som 

en service, der kan være med til 

at skabe værdi. Kommunens mål 

er en ”kundetilfredshed på 90 %. 

Det er en smuk ambition, efter at 

Aalborg i Dansk Byggeris analyse af 

erhvervsvenlighed i 2016 blev placeret 

som nr. 91 – dog tre pladser bedre end 

året før.

Ryan Air og Skills
Samarbejdet med de øvrige, lokale 

erhvervsorganisationer udspiller sig i 

det daglige i Aalborg Erhvervsråd, og 

i sagens natur kan vi ikke altid være 

enige med rådets øvrige medlemmer. 

Det kom til udtryk i marts i år, da 

de syv erhvervsrepræsentanter 

tilkendegav deres uenighed med 

kommunen og byrådets flertal i 

”Ryan Air sagen”. Lavprisselskabet 

vil nu beflyve Aalborg Lufthavn, men 

kommunens medarbejdere må ikke 

benytte det i officielt øjemed. ”Det 

er vores opfattelse, at beslutningen 

sender et helt forkert erhvervspolitisk 

signal – til såvel etablerede 

virksomheder i regionen som 

virksomheder, som overvejer 

at flytte til regionen…. Det er 

vores opfattelse, at Aalborg 

Kommune ikke bør være 

aktiv part i en uenighed 

mellem en virksomhed og 

fagbevægelsen”.

 fortsat fra side 3...
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Legatfesten med efterfølgende 
sammenkomst er et af årets 
absolutte højdepunkter



VI UDBYDER OGSÅ KURSER INDEN FOR:

WWW.AHKURSER.DK

NYT CENTER 
NY VIDEN 
NYE MULIGHEDER
Start her, hvis du vil opdateres på nyeste viden. I Center for Karriere og Uddannelse 
sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser og uddannel-
ser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

SPROG OG 
INTERNATIONALISERING

IVÆRKSÆTTERI

SALG OG KOMMUNIKATION

AKADEMI

FJERNUNDERVISNING

LEDELSE

IT OG ADMINISTRATION ØKONOMI OG REGNSKAB
Vi hjælper dig videre, uanset om du 
er nybegynder eller garvet IT-bruger. 
Hos os bliver du opdateret på den 
nyeste viden inden for et væld af 
IT-programmer.

Med vores kurser inden for økonomi
og regnskab lærer du og dine kolleger 
hurtigt at blive talknusere. Lær om 
regnskab og mere specifi kke emner 
som bogføring og økonomistyring.

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
3 ud af 5 vinder

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

Der er milliongevinster hver 14. dag

Aalborg Haandværkerforening var 

en af sponsorerne bag DM i Skills i 

Gigantium, som i januar i år tiltrak 

52.000 besøgende. Fra alle sider 

blev arrangementet rost, og for 

TECHCOLLEGE var det en succes. 

Skolen mødte med 19 deltagere inden 

for 13 fag, og fem af dem opnåede 

guldmedalje.

Ny vedtægter
I årets løb har bestyrelsen i samarbejde 

med Håndværksrådets chefjurist, Peter 

Andersen, arbejdet på ajourføring 

af Aalborg Haandværkerfornings 

vedtægter. Især repræsentantskabets 

sammensætning og funktion har været 

under lup. Ændringerne er vedtaget 

på repræsentantskabsmødet i marts 

og er til endelig godkendelse på 

generalforsamlingen.

Aalborg Haandværkerforening 

har som sit mål at være en ”festlig 

erhvervspolitisk forening”. Det 

afspejles af medlemsarrangementerne, 

som i 2016 blandt andre har været 

møde med borgmester Thomas 

Kastrup-Larsen, besøg på Aalborg 

Teater, ”Sild & Jazz” og det traditionelle 

andespil.

I november døde foreningens 

æresmedlem, malermester Poul 

Eriksen, 90 år. I 1980 blev han medlem 

af repræsentantskabet og var i flere 

perioder frem til 2010 dets formand. 

1987-1992 var Poul Eriksen formand for 

Aalborg Haandværkerforening.

Æret være Poul Eriksens minde.
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet 
Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau.

Som medlem af Aalborg Haandværker- 
forening får du et gratis formøde, og klar  
besked på din juridiske udfordring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 22 advokater, der bl.a. har  
følgende arbejdsområder:

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

Se mere på www.vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller 
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr. 
46 92 92 00 for et uforbindende møde med 
oplysning om, at du er medlem af Aalborg 
Haandværkerforening.”

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

GENERALFORSAMLING: 

Ny vedtægter 
godkendt

	 Af Poul Krabbe

Aalborg Haandværkerforenings 

generalforsamling 26. april vedtog med 

16 stemmer for, ingen imod og fem 

blanke ændringerne af foreningens 

vedtægter. I fremtiden består 

repræsentantskabet af ti medlemmer: 

De syv oldermænd og formænd for de 

laug og mesterforeninger, der kollektivt 

er meldt ind i foreningen, et medlem 

fra Aalborg Haandværker-Sangforening 

og to generalforsamlingsvalgte 

medlemmer. De to, der blev valgt ind 

på generalforsamlingen, er Mogens 

Kjeldsen og Poul Krabbe, der begge 

var medlemmer af det hidtidige 

repræsentantskab. Som suppleanter 

valgtes Jess Porsmose og Claus Fassov. 

En ordførende/formand udpeges senere 

af repræsentantskabet.

Formand Svend Aage Suhr gennemgik 

i sin beretning (der kan læses i dette 

blad) foreningens mærkesager og 

resultater.

Regnskabet, der for sidste 

gang er endeligt godkendt 

	 Af Poul Krabbe

af repræsentantskabet, viser en 

nettoomsætning på 458.167 kr. og et 

negativt resultat på 8.048 kr. mod et 

overskud på 38.594 kr. i 2015. Foreningens 

egenkapital er 896.312 kr.

Til bestyrelsen blev Svend Aage Suhr, 

Hanne Danielsen og Søren V. Nielsen 

genvalgt uden modkandidater.

Også de to kritiske revisorer, Frede 

Skrubbeltrang og Jens Fauerholdt Jensen 

blev genvalgt.

Generalforsamlingen, der havde Henrik 

Hedelund som dirigent, sluttede med, 

at tømrermester Ole Nielsen roste 

foreningens arbejde på mange fronter.

Ole Ervolder, den ny chef for UU i Aalborg, 

fortalte forud for generalforsamlingen om 

UU’s opgaver og om tidens tendenser i 

tilgangen til erhvervsuddannelserne. I det 

kommende nummer af bladet uddyber Ole 

Ervolder sine synspunkter.

VARELOTTERIETS  
FORHANDLERE FINDES PÅ
www.varelotteriet.dk
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       2017 
  28. juni kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   30. august kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   8.-9. september 
Formandsmøde i Horsens

   27. septemberkl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   14. oktober kl. 13.00 
Frokostjazz

   25. oktober kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   29. november kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   20. december kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

 Øvrige medlemsarrangementer 
annonceres senere elektronisk.

AKTIVITETER 

1

S TJ E R N E F O R E S T I L L I N G E R  2017 -  2018

STJERNE
OPLEVELSER

A K KC  I N V I T E R E R  D I G  T I L

1

S TJ E R N E F O R E S T I L L I N G E R  2017 -  2018

STJERNE
OPLEVELSER

A K KC  I N V I T E R E R  D I G  T I L

SPAR 100,-
PR. BILLET

Europa Plads 4 · Aalborg · Billetkontor: Man.-fre. kl. 12-17 ·  Tlf. 9935 5566

Løssalg til alle Stjerneforestillinger starter søndag 27. august 2017

• Køb en Stjernepakke, der består af min. én billet til 4 forskellige Stjerneforestillinger  
 og SPAR 100 kr. pr. billet. Du må naturligvis købe alle de billetter, du vil. 

• Stjernekunder kan købe billetter til Stjerneforestillingerne før alle andre.

• Stjernepakken sikrer dig gratis introduktion til ballet og opera.

• Mød nogle af Danmarks store skuespillere til STJERNETRÆF ved udvalgte Stjerne- 
 forestillinger. 

• Stjernepakken kan deles med en ven/veninde/kollega/familiemedlem eller andre,  
 der gerne vil have store kulturoplevelser, blot I tilsammen udvælger mindst fire 
 forskellige forestillinger. 

Bliv stjernekunde 
og få del i de mange 
fordele, bl.a.:

Nyt 
magasin ude nu!

Se det på 
akkc.dk

VÆLG MELLEM 
27 FANTASTISKE 
FORESTILLINGER

GENERALFORSAMLING: 

Ny vedtægter 
godkendt
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Aalborg  
– en by i 
fremdrift

	 Af Poul Krabbe

Borgmester Thomas Kastrup Larsen 
er stolt af Aalborg  
(Foto: Lars Horn/Aalborg Kommune)
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De ny job de seneste to år topper i 

industrien med 904, efterfulgt af 

handel og transport med 690, offentlig 

administration, undervisning og 

sundhed med 600 og byggeri og anlæg 

med 460.

Fremgangen i industrielle job beskrev 

borgmesteren som et udtryk for, at 

investeringer i højtteknolog medvirker 

til, at opgaver, der tidligere var 

outsourcet til udlandet, vender hjem 

til Aalborg.

Siden 2011 er antallet af ansatte i 

byggebranchen steget med 1.172 

personer i Aalborg – svarende til 25 %. 

Alene det seneste år er der en stigning 

på 10 %, hvor Aarhus har haft 5 % og 

Odense og København 3 %. Samlet set 

beskæftiger byggebranchen i Aalborg 

Kommune i dag næsten 6.000 ansatte.

Thomas Kastrup-Larsen begrundede 

de markante stigninger med det 

byggeboom, der har været og stadig 

er i Aalborg. Antallet af byggesager 

er vokset, og tilfredsheden med 

byggesagsbehandlingen er stigende: 

Ca. 80 % er efter de månedlige 

målinger tilfredse eller meget 

tilfredse.

Fortsat boligbyggeri
-I denne byrådsperiode har vi gjort 

meget for at skaffe boliger til alle og 

har haft særligt fokus på studieboliger 

som en forudsætning for Aalborg 

som studieby. Inden for det gældende 

boligprogram opererer vi med 

minimum 1.000 ny boliger, hvoraf de 

400 ungdomsboliger. 

Den samlede anlægssum er 1,5 mia. 

kr. og den kommunale investering 156 

mio.

Blandt de store bolig- og 

byudviklingsprojekter, som er i 

”pipelinen”, nævnte borgmesteren 

Stigsborg Havnefront, som med 55 

ha har plads til 8.000 indbyggere i en 

helt ny bydel. Den centrale park bliver 

halvanden gang større end Kogens 

Have i København. Udviklingen, som 

vil øge Nørresundbys indbyggertal 

med 30 %, forventes at løbe de 

kommende 25-30 år.

-De mange store byggeprojekter i 

Aalborg kan kun gennemføres, fordi 

et stigende antal investorer tror på 

Aalborg. Ikke blot pensionskasser, 

men også et stigende antal lokale 

investorer går ind i projekterne.

Infrastrukturen
Illustreret af et foto af kødannelser 

på Vesterbro/Hobrovej fortalte 

borgmester Thomas Kastrup-Larsen 

om Aalborgs infrastruktur, hvor 

passagen af fjorden og krydsningen 

af byen på tværs allerede nu danner 

propper. Han efterlyste en snarlig 

udmelding fra landspolitikerne om 

den tredje Limfjordsforbindelse, men 

glædede sig over den kommende 

udbygning af Tranholmvej med 

havnen og industrikvarteret i 

Aalborg Øst. Egnsplanvej, der bl.a. 

skal betjene trafikken til det ny 

universitetshospital, har været ramt 

af forsinkelser, men nu ser det ud til, 

at den bliver trafikklar ved udgangen 

af 2017.

Aalborgs letbaneprojekt fandt ikke 

nåde for Folketingets øjne og er blevet 

afløst af en statslig medfinansiering af 

+BUS projektet, der af borgmesteren 

betegnes som ”byens ny livsnerve”.

Med selvstændige busbaner og med 

billetteringer på en perron i stedet 

for inde i bussen vil +BUS blive et 

hurtigere transportmiddel og med en 

stor kapacitet.

Nyt p-håndværkerkort
Thomas Kastrup-Larsen fortalte 

også om indførelsen af det 

”håndværkerkort”, der som en 

serviceordning til firmaer med 

gulpladebiler skal gøre det nemmere 

at finde parkering til håndværkerbiler 

på opgave i byens centrum. 

Håndværkerkortet giver mulighed 

for tidsubegrænset parkering på 

tidsbegrænsede kantstenspladser i rød 

og grøn zone. Prisen sættes op til 40 kr. 

pr. dag pr. håndværkerkort. Hvor der 

i dag skal søges manuelt, vil det efter 

sommerferien være muligt at anvende 

digital selvbetjening.

DM i Skills 2017 i Gigantium blev en 

stor succes – så stor, at borgmesteren 

vil arbejde for hurtigst muligt at få 

arrangementet til Aalborg for tredje 

gang. Skills er et udstillingsvindue for 

de dygtige, unge håndværkere og kan 

– efter borgmesterens mening – være 

med til at inspirere flere unge til at 

tage en erhvervsuddannelse.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen havde svært ved at få armene ned, da 
han 3. april endnu en gang stillede op til borgmestermøde i Håndværkerhuset. 
Siden januar 2015 er der skabt 5.500 ny job i Aalborg. Jobvæksten har været 
2,6 % og overgås blandt de store byer kun af Aarhus med 2,9 %. I 2016 blev 
der i Aalborg etableret næsten 1.000 ny iværksættervirksomheder. Byen 
vokser med 2.500 indbyggere årligt og er på baggrund af EU-Kommissionens 
spørgeskemaundersøgelse udråbt som ”Europas lykkeligste by”
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SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores 
arbejdsplads� Sundhed er ikke kun noget, 
der drejer sig om det derhjemme – de 
sunde valg skal træffes hele dagen – også 
i arbejdstiden�Spiser vi mad, der giver den 
rigtige energi til at arbejde? Kan vi holde til 
vores arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hverdagen 
– små skridt giver ofte bedre resultater på 
langt sigt end store forkromede projekter�  
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed�

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard, 
tlf� 99 31 19 18 eller send en mail til:  
ik-sbu@aalborg�dk

VELKOMMEN TIL  
NYE MEDLEMMER
Smedeværkstedet
Håndværkerhuset
 
Hustømrerne A/S
Aalborg
 
Niels Ribergaard
Tømrermester
 
P.J. Auto
Vadum

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

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

Novagraf A/S 
Lyngvej 3 
9000 Aalborg



VARELOTTERIETS  
FORHANDLERE FINDES PÅ
www.varelotteriet.dk
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Modtagerne af håndværkerforeningens 
legater og medaljer. På venstre fløj 
”højdespringer” Mathias Fristrup Krogshave. 
Bagest fra venstre skorstensfejer Dennis 
Hansen, bygningsstruktør Kim Skinnerup, 
maler Morten Frost Pedersen, maskinmester 
Kristian Lisbjerg og skiltetekniker Nikolaj 
Bøgh Laybourn. Forrest  konditor Marlene 
Højris Pedersen, receptionist Katrine 
Vasegaard Thomsen og frisør Anne Kristine 
Jørgensen
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	 Af Poul Krabbe

12

Den stolte 
tradition
Sådan sagde Aalborgs borgmester, 

Thomas Kastrup-Larsen bl.a. i sin 

velkomst til de 190 inviterede til 

legatfesten i byrådssalen 2. maj – den 

32. i nyere tid. Legater på næsten 

150.000 blev uddelt til en snes stolte 

modtagere, som på hvert deres område 

har vist særlige evner.

Som altid medvirkede Aalborg 

Haandværker-Sangforening, som 

under Arne Muncks ledelse fremførte 

fem sange. Sjakket fra Fristedet 

havde sendt afbud i år, så i stedet 

var det New Orleans Four, der 

entrede byrådssalens manege – og 

også spillede til den efterfølgende 

”forestilling” med traktement, 

Legatfesten er en god og stolt tradition. En vigtig og højtidelig aften med en 
opvisning i det, håndværket kan, og en anledning til at henlede opmærksomheden 
på erhvervsuddannelserne, så flere vælger den vej. Aalborg er en by i rivende 
udvikling; en udvikling, der også forudsætter, at vi har den fornødne arbejdskraft 
til de mange ny arbejdspladser, der bliver skabt i kommunen.

hyggesnak og networking med 

Aalborg Kommune som vært.

Uden forudgående annoncering 

dukkede også en TV-stjerne op: 

Morten Sort Mouritsen, der for 

nylig vandt TV2’s strabadserende 

manddomsprøve ”Korpset”. Som 

afdelingschef hos Hustømrerne 

modtog han ”Drop In prisen”, der blev 

overrakt af rådmand Maj-Britt Iversen. 

Firmaet modtog prisen for i sjælden 

grad at udvise socialt ansvar; at have 

”et stort socialt hjerte, der banker for 

de svage”.

New Orleans Four 
leverede glad, 
swingende musik i 
manegen

Kredsformand Lars Vase, Tekniq 
VVS, gav mesterforeningens legat til 
ventilationstekniker Tobis Lindel Jensen 
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Den stolte 
tradition

Oldermand Jens Peter Nielsen fra 
Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
overrakte laugets legat til tømrer 
Kristian Eg Jensen 

Kredsformand Michael Wulff fra Tekniq 
El overrakte mesterforeningens legat til 
elektriker Mark Tuure Pedersen 

Håndværkerforeningens 
bestyrelsesmedlemmer Søren V. Nielsen 
og Henrik Thomas Pedersen overrakte 
legat og medalje til skorstensfejer Dennis 
Hansen. 

Konditor Marlene Højris Pedersen 
var en af de otte dygtige unge, som 
modtog legat og medalje fra Aalborg 
Haandværkerforening 



 

I bliver en 
efterspurgt vare

- Vi skal have mange flere unge til at 
opleve, at det er et attraktivt valg at 
starte på en erhvervsuddannelse. Ellers 
kan vi ikke få vort samfund til at køre 
rundt. Allerede i 2025 kommer vi til 
at mangle op mod 85.000 faglærte, 
hvis ikke flere får øjnene op for det 
attraktive i erhvervsuddannelserne. Så 
i bliver en efterspurgt vare, og vi skal 
have flere til at følge i jeres spor.

14

Håndværksrådets direktør, Ane Buch, 
holdt den tankevækkende festtale



 

I bliver en 
efterspurgt vare

Sådan lød en af pointerne, da 
Håndværksrådets direktør, Ane Buch, 
hyldede legatmodtagerne, deres 
mestre og familier.

-Vi oplever i Håndværksrådet, 
at håndværk og dermed 
erhvervsuddannelserne ikke længere 
er så populære og prestigefyldte, 
som de var engang. En stadig 
større del af en ungdomsårgang 
vælger gymnasiet; bare fordi de 
kan. Gymnasiet kan synes som 
det lette valg, men for mange er 
det blot en måde at udskyde deres 
uddannelsesvalg på. Så opbakning 
fra familie og venner til jeres valg er 
uhyre vigtig.

Hvis vi skal have mere prestige i 
erhvervsuddannelserne og flere 
unge (og deres forældre) til at opleve 
dem som et godt tilbud, er vi helt 
afhængige af mestrenes lyst, vilje 
og evne til at uddanne faglærte. Så 
jeg takker for assistancen og beder 
jer som mestre at fortsætte det gode 
arbejde. Vi ved jo alle, at vi har hårdt 
brug for den faglærte arbejdskraft.

Jeg ved, at en erhvervsuddannelse 
er den allerbedste vej til job. Der er 
også mange muligheder for at byge 
ovenpå en erhvervsuddannelse og 
måske ligefrem ende med at starte 
egen virksomhed. Det er nok svært 
at forestille sig, at I om bare ti år vil 

arbejde på fuldstændig samme måde 
som den, I har lært at mestre så 
flot. Det er derfor en helt afgørende 
styrke ved netop jeres uddannelse, 
at I også har lært at gå ny veje, at 
finde ny løsninger, og at have øjne og 
sind åbne, når I bliver præsenteret 
for noget nyt. I har lært selv at tage 
initiativ i stedet for hele tiden at 
skulle vente på instruktion fra jeres 
mestre. Det er måske de dele af jeres 
uddannelse, der bliver allerstørst 
efterspørgsel på i fremtiden.

Fremtidens vindere bliver dem, der 
er kreative, ser muligheder og ikke 
er bange for at tage et initiativ. Jeg er 
sikker på, I er på det hold.

Jeg vil specielt gerne bede jer huske 
én ting, når I går herfra i dag: Den 
vekselvirkning mellem teori og og 
praksis, som udgør jeres uddannelse, 
sætter jer i stand til at udøve jeres 
håndværk, jeres fag allerede fra den 
første dag som svend. For I har ikke 
alene gennemført en uddannelse; I 
har også lært at arbejde. Sideløbende 
med jeres faglige uddannelse har I 
lært at tage ansvar; at være en del af 
arbejdsfællesskabet og at producere 
noget. Det er en utrolig værdifuld 
kompetence, og mange lande 
omkring os midunder os med rette 
vore erhvervsuddannelser og vore 
faglærte.
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Spar Nord Legatet på 

10.000 kr. blev i år givet 

til bygningskonstruktør-

studerende Mads Frederiksen 

og overrakt af direktør Henrik 

Skou. Mads er udlært tømrer 

og opnåede bronzemedalje 

til svendeprøven i 2014. Han 

er på femte semester på 

bygningskonstruktør-studiet 

og har som det ultimative mål 

at etablere egen virksomhed.

Legatet på 10.000 kr. 

fra Erhvervsskolernes 

Forlag, PRAXIS, blev i 

år delt mellem frisør 

Julie Haugaard Nielsen 

og anlægsgartner Jesper 

Rughaven. Legatet blev 

overrakt af direktør Poul 

Søe Jeppesen, Aalborg 

Handelsskole.

Spar Nord Legatet

Erhvervsskolernes  
Forlags Legat
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Direktør Micahel Johansson 

fra TECHCOLLEGE hyldede 

i år skolens kosmetiker-

team som ”Årets Team 

på TECHCOLLEGE” De syv 

medarbejdere med Pia 

Susanne Jørgensen som 

leder blev rost for altid at 

finde frem til talentet i hver 

enkelt elev.

Rådmand Maj-Britt 

Iversen var i sit es, 

da hun overrakte 

årets Drop In Pris til 

afdelingschef Morten 

Sort Mouritsen fra 

Hustømrerne A/S. 

Firmaet blev belønnet for 

at have ”et stort socialt 

hjerte, der banker for de 

svage”.

Årets team 
på TECHCOLLEGE

Drop In Prisen 2017
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GRATIS
RÅDGIVNING 
Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du 
at vide mere om fx virksomhedspraktik, 
mentorordninger for unge eller den nye 
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og 
netværkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

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

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

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

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

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

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

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

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Tosprogede 

Arbejdsmiljø og energiforbedringer  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Kystens Perle

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

Velkommen i en helt ny - gammel
Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye fl otte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.

Glæder os til at se dig på 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS  
FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Den dag  
Ohms lov
gjorde en  
forskel

Som en festlig optakt til 

eksamenstravlheden blev Mathias 

til håndværkerforeningens legatfest 

hædret med legatet på 10.000 kr. 

fra Varelotteriet som ”Håndværkets 

Højdespringer”.  Til december går 

han i gang med svendeprøven som 

personvognsmekaniker.

Mathias er vokset op på familiens 

gård på Gjøl og meddelte på et 

tidligt tidspunkt, at han ville være 

traktorfører. Faderen, Mark, der selv 

har det grønne bevis som landmand, 

mente, at det var lige uambitiøst nok. 

Papir på en faglig uddannelse er en tand 

bedre og giver mulighed for at bygge 

på med yderligere uddannelse. Så ville 

Mathias være traktormekaniker, men 

det endte med at blive uddannelsen 

til personvognsmekaniker, han valgte 

som et EUX forløb, der kombinerer 

gymnasiale fag med den klassiske 

	 Af Poul Krabbe

mekanikeruddannelse. Det varer et år 

længere, men Mathias har ikke fortrudt 

valget.

Den teoretiske ballast
-Der er situationer i den faglige 

uddannelse, hvor jeg har haft glæde 

af den teori og de læringsmetoder, jeg 

har med fra gymnasieuddannelsen.

I forbindelse med Skills var der især en 

situation, hvor den teoretiske ballast 

slog igennem. På mesterskabernes 

sidstedag deltog han i den særligt 

publikumsvenlige konkurrence/

opvisning og vandt den, fordi han 

i modsætningen til sin konkurrent 

kendte og udnyttede Ohms lov om 

sammenhængen mellem strøm, 

spænding og modstand.

Læremesteren, Peter Jensen, og 

kolleger fra PJ.Auto var tilskuere til 

succesen i Gigantium og delte på 

sidelinien stoltheden med Danmarks 

dygtigste lærling.

-Der har ikke været det store 

postyr siden. Jo, nogle af mine 

klassekammerater har da nikket 

en ekstra gang, men ellers er 

mesterskabet allerede længe siden. 

Der har dog været et par journalister, 

der ville interviewe mig til bl.a. 

Automesters blad.  PJ.Auto er med i 

kæden, og jeg synes i det hele taget, 

at det er interessant, at fem af vi syv 

deltagere i konkurrencen kom fra de 

fri, uafhængige autoværksteder.

Fremtidens muligheder holder 

Mathias Fristrup Krogshede åbne. Han 

har ikke endeligt besluttet sig til, hvad 

EUX uddannelsen skal bruges til, men 

ingeniør er en af mulighederne.

DM i Skills kårede i januar den 20-årige Mathias Fristrup Krogshede som Danmarks dygtigste 
personvognsmekanikerlærling. Stoltheden var til at få øje på, og den er der stadig, men der var 
ikke tid til at hvile på laurbærrene. Mathias har ikke arbejdet i sin praktikplads hos PJ.Auto i Vadum 
siden, men vendte direkte tilbage til skolebænken på TECHCOLLEGE for at færdiggøre sin EUX 
uddannelse og afsluttede i slutningen af maj den gymnasiale del med eksamen i fem fag. 

Aalborg 
Haandværkerforenings 
formand, Svend Aage Suhr, 
hyldede ”Håndværkets 
Højdespringer”, Mathias 
Fristrup Krogshave



Den selvlærte 
cykelmekaniker
blev årets  
æreshåndværker
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Hardi Olsson fejrede sin 70 års fødselsdag 
med at køre op ad det legendariske Tour 
de France bjerg Alpe d´Huez



	 Af Poul Krabbe

-Da jeg var aktiv rytter, var der hele 

tiden cykelkammerater, der kom og 

sagde: ”Kan du ikke lige lave min 

cykel”. Da jeg trappede den aktive 

karriere på landevejen ned, besluttede 

jeg, at jeg lige så godt kunne tjene 

penge på min hobby, fortæller Hardi 

Olsson, der åbnede ”Racercyklen”  på 

Hadsundvej 14. januar 1980.

I dag er sønnen, Eddie, rykket ind i 

værkstedet, og datteren, Susanne 

tager sig administrationen, men Hardi 

er stadig aktiv både på værksted og i 

forretning, hvor han rådgiver det støt 

stigende antal aktive motionscyklister 

om indkøb af det rette udstyr. I tidens 

løb har mange også fået specialbygget 

en tohjuler i ”Racercyklen”, for Hardi 

Olsson ved af erfaring, hvad der skal 

til.

Den daglige tur
Dagen begynder med, at Hardi 

kommer med kaffe og morgenbrød 

til butikken. Når morgenmødet er 

overstået, tager han hjem igen og 

tager cykeltøjet på. Hver dag kører 

han – nu som 74-årig – 50 km. Den 

gule ”Hardi” har en italiensk bygget 

ramme med ”H” indgraveret og en 

samlet vægt på ni kg. Når vejret er 

for dårligt, nøjes han med en time på 

”rullerne” hjemme i kælderen. Om 

eftermiddagen møder han igen for at 

overtage værkstedet efter sønnen, og 

når opgaverne er der, tager han også 

aftenen i brug.

-Jeg fortsætter med at cykle og med 

at reparere cykler, så længe jeg synes, 

det er dejligt. Og det er det stadig, 

for jeg er også i kontakt med mange 

mennesker. Interessen for cykler 

er vokset hele tiden, og de er blevet 

lettere og nemmere at træde. Lige nu 

er der en tendens til, at flere køber 

deres ny cykel på nettet, men den skal 

jo også vedligeholdes og repareres. Så 

vi har stadig noget at se til.

Den levende legende
Som aktiv cykelrytter opnåede Hardi 

Olsson fra Aalborg Cykel Ring at 

blive jysk mester i old boys i 1973 og i 

veteranklassen to år senere.

-Jeg kunne nok være nået længere 

med sporten; især hvis jeg havde 

haft den energi, jeg har i dag. Men 

jeg var vist for doven, og samtidig 

prioriterede jeg familielivet højt. 

Derfor blev pokalhøsten ikke så 

imponerende.

Som rytter deltog Hardi Olsson i løb 

både i Danmark og udlandet, og han 

er den eneste, der har gennemført 

alle de 15 udgaver af Ritter Classic – 

120 km i Nordsjælland. Sidste gang i 

2012. Karrieren på landevejen tabte 

fart, men der var stadig bud efter den 

lille mekaniker fra Vejgaard. I 1977 

var han med Aalborg Cykel Rings 

ungdomsryttere til Ungdomslegene 

i Lancaster, og for Dansk Cykel 

Unions jyske distrikt har han kørt 

servicevogn og løst mekanikeropgaver 

til mange løb.

Hardi Olsson er en levende legende i 

cykelkredse, og netop ordet ”levende” 

fik en ekstra betydning, da han i 

oktober 2000 fik en firdobbelt bypass 

operation og fem måneder senere 

endnu en gang gennemførte Ritter 

Classic.

Som otteårig fik Hardi sin første cykel. Brugt, men hurtigt forsynet med et racerstyr, så der kunne 
køres seksdagesløb i Vejgaards gader. Da han i 2013 fyldte 70 år, cyklede han op ad det legendariske 
Tour de France bjerg Alpe d’Huez, og den sidste uge i marts i år drog han – som han gør hvert år – til 
Nice for på sin syv kilo tunge racer med carbonramme at give sig i kast med bakkerne og bjergene 
nord for byen. Meget af livet er tilbragt i sadlen og en stor del af resten i ”Racercyklen” – forretningen 
og værkstedet på Hadsundvej. Han har aldrig fået papir på uddannelsen, men hans evner som 
selvlært cykelmekaniker har gjort ham kendt langt uden for Vejgaards grænser. Og gjort ham til 
”Årets æreshåndværker i Aalborg 2017”.
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Borgmester Thomas Kastrup-
Larsen hyldede Hardi Olsson 
som årets æreshåndværker



Med midler fra Torben Vejs Fond blev 

Kunsthåndværkerprisen på 10.000 

kr. uddelt for sjette gang. Prisen gives 

til en i Aalborg Kommune boende 

kunsthåndværker eller kunstformidler, 

som i særlig grad har vist evne til at 

kombinere håndværksmæssig kunnen 

med kreativt talent.

Årets modtager er keramikeren 

Tove Anderberg, som med værksted 

i Hammer Bakker siden 1974 har 

markeret sig som en ener i dansk 

keramik. Med inspiration fra strand, 

mark og skov omsætter Tove 

Anderberg følelser og stemninger til 

poetiske værker i ler og glasur. Krukker, 

fade, vaser og relieffer kombinerer i 

sjælden grad håndens og åndens værk. 

Harmoni, æstetik og ro lyser ud fra 

de ofte sartfarvede glasurer. Selv har 

Tove Anderberg sagt: ”Et værk er ikke et 

kunstværk, medmindre det har ro i sig”.

Som keramiker er Tove Anderberg 

selvlært, men hun har studeret kemi 

på Aarhus Kunstakademi for at få 

indsigt i glasurernes sammensætning. 

Året efter etableringen i Hammer 

Bakker debuterede hun på Kunstnernes 

Efterårsudstilling. Siden har hun 

udstillet på førende museer og 

gallerier i Danmark og udlandet og er 

i dag repræsenteret i en lang række 

markante samlinger.

Tove Anderberg har modtaget legat 

fra Statens Kunstfond og blandt andre 

17. juni er det 25 år, siden Tove 

Anderbergs markante keramiske 

skulptur ”Favntag” med den smukke 

blanke, blågrønne glasur blev opstillet 

på Kvindens Plads ud mod Limfjorden 

for enden af Rendsburggade. 

Kunsthåndværkerprisen
til keramikkens ener

Tove Anderbergs  
”Favntag” og Kvindens Plads

Formanden for Torben Vejs Fond, advokat  
Jens Rye-Andersen gav ”Kunsthåndværker-
prisen” til keramiker Tove Anderberg

Tove Anderbergs skulptur 
”Favntag” er nu opstillet 
ved Utzon Center

Efterhånden som havnefronten rykkede 

mod øst, kom pladsen til at ligge i vejen, 

og i 2007 blev favntaget sat i depot. 10. 

juni 2011 blev Tove Anderbergs værk 

synligt igen. Nu i Utzonparken  og stadig 

tæt på fjorden.

Kvindens Plads og ”Favntag” blev til 

i forbindelse med Aalborgs 2x650 

års byjubilæum i 1992. En aktiv 

arbejdsgruppe med deltagelse fra blandt 

andre Aalborg Universitets Center 

for Kvinde- og Kønsforskning og med 

journalist Merethe Tølbøll i spidsen 

mente, at jubilæumsarrangementet var 

mandsdomineret og gjorde opmærksom 

på, at samtlige pladser i Aalborg bærer 

mandenavne. Det skulle der gøres 

noget ved. Ikke blot med en plads, men 

også med en kunstnerisk udsmykning, 

udført af en kvinde.

Med midler fra Aalborg Kommunes 

Kunstfond og byens pengeinstitutter 

kontaktede gruppen Tove Anderberg, 

der tog udfordringen op med et værk, 

som i størrelse adskiller sig væsenligt fra 

hendes normale keramiske formater. Med 

sin snoede form blev skulpturen ”et kærligt 

favntag med livet”.

Skulpturens 25 års jubilæum bør måske 

snarere fejres den 16. september, for det 

værk, der blev indviet i juni 1992, var 

en attrap i fiberbeton. Det teglværk, der 

varetog den fysiske bearbejdning af Tove 

Anderbergs model og tanker, var nemlig 

blevet forsinket i produktionen. Så tre 

måneder efter den officielle indvielse af 

Kvindens Plads, blev ”Favntag” indviet for 

anden gang..

Selve den plads, som var det synlige symbol 

på byjubilæets Woman Vision, forsvandt. 

Det samme gjorde skiltet ”Kvindens Plads” 

ret hurtigt efter indvielsen. År senere 

genfandt Merethe Tølbøll det – ophængt i 

køkkenet på et af byens kollegier. Der fik 

det lov at blive, for i mellemtiden var et nyt 

sat op nede ved fjorden.

”Dronning Ingrids og Kong Frederiks 

Legat” og har solgt sin keramik til 

Dronning Margrethe og den norske 

dronning Sonja.
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Der er to dage, som vendte op og ned 

på Henrik Rasmussens tilværelse. 

Den dag, han som selvstændig 

tømrermester faldt tre meter ned 

fra en stige og pådrog sig en alvorlig 

diskusprolaps og den dag i 2010, da 

han var ude at spise med sin kæreste 

og på vej ud fra restauranten så en 

plakat med en stor amerikanerbil og 

teksten ”Carwash – the best handjob 

in town”. I den mellemliggende tid var 

han blevet omskolet til pædagog og 

arbejdede med kriminelle unge, men 

synet af plakaten fik ham til at skifte 

spor. Hjemme i garagen etablerede 

han firmaet ”Dit BilplejeCenter”, 

som i dag har godt 20 ansatte og fem 

afdelinger.

Den 31. marts åbnede Henrik 

Rasmussen sin nyeste afdeling på 

Sundholmen i Nørresundby, og Dit 

BilplejeCenter er i så god vækst, at 

yderligere ansættelser er under vejs. 

For initiativet og jernviljen er han nu 

tildelt ”Aalborgs iværksætterlegat for 

unge håndværkere 2017”.

-Da jeg så plakaten den dag på Bones 

i Skalborg, sagde jeg til mig selv: ”Det 

er da det, du skal”. Jeg startede med at 

anskaffe mig en børste, men hurtigt 

blev det til meget mere end bilvask. 

Og derfra er det bare gået fremad, 

fortæller Henrik Rasmussen.

For den udlærte tømrer var tanken 

om at blive selvstændig for anden 

gang ikke helt ny. Arbejdet med de 

unge kriminelle indebar ti månedlige 

døgnvagter – og sammenhængende 

fritid der imellem.

-Sagt lige ud; jeg begyndte at kede 

mig, og desuden har jeg altid haft det 

bedst med at være min egen herre. 

I den første tid kombinerede jeg 

pædagogarbejdet med bilplejen, men 

det varede ikke så længe, før jeg traf 

mit endelige valg.

Lufthavns-nichen
Dit BilplejeCenter har i dag 

hovedkontor på K. Christensens Vej 

på Skalborg Bakke og afdelinger i 

Hjørring, i Enggårdsgade, i Godthåb og 

på Sundsholmen. 

Faldet fra stigen og
opturen med ”Carwash”

xxx

Tilsammen dækker de fem afdelinger 

de ydelser, firmaet tilbyder: Klargøring, 

karosseriarbejder, autolakering, 

undervognsbehandling, service, syn, 

alle former for værkstedsarbejde – og 

biludlejning. For private, virksomheder 

og bilforhandlere klargør Dit Bilpleje-

Center over 2.000 enheder årligt.

Henrik Rasmussen, der i dag er 38 år, 

har hele tiden været på udkig efter ny 

arbejdsområder. Et af dem har han 

fundet i Aalborg Lufthavn. Hvad enten 

en bilejer skal på forretningsrejse eller 

charterferie, stiller en medarbejder 

fra Dit BilplejeCenter og henter bilen, 

der skal behandles, og afleverer den 

igen ved ejerens hjemkomst. Uanset 

tidspunkt på døgnet.

Der er ingen grund til at tro, at 

ekspansionen stopper, men foreløbig 

har Henrik Rasmussen sagt nej til at 

etablere sig på Fyn og Sjælland.

-Jeg vil gerne være med i alt, hvad der 

foregår i firmaet. Ellers kan jeg ikke 

give kunderne den rigtige besked 

eller forklaring. Den dag, jeg ikke 

kan være med helt ude i krogene, er 

virksomheden blevet for stor.

Det sociale ansvar
Fortiden som pædagog og 

institutionsleder med individuelle 

projekter for unge kriminelle hænger 

ved. I samarbejde med Aalborg 

Kommunes Jobcenter ansætter Henrik 

Rasmussen unge, der ellers har svært 

ved at finde plads på arbejdsmarkedet.

-Jeg møder mennesker i øjenhøjde og 

arbejder ud fra en teori om, at alle 

skal have en chance til – ligesom jeg 

selv har fået. Det er vigtigere at kigge 

på evnerne end på fortiden, mener 

Henrik Rasmussen.

Aalborg iværksætterlegat for unge håndværkere er tildelt Henrik Rasmussen og Dit BilplejeCenter. 
Uddannet tømrer og pædagog, inden han i 2010 blev selvstændig for anden gang.

	 Af Poul Krabbe

Årets iværksætter, 
Henrik Rasmussen, 
fik overrakt legatet 
på de 10.000 kr. af 
borgmester Thomas 
Kastrup-Larsen
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har  
indgået samarbejdsaftale med  
revisionsfirmaet Beierholm. Aftalen  
giver vores medlemmer adgang til 
Beierholms ydelser.

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

Du kan også få hjælp til andre ydelser, f.eks.
 Revision
 Regnskab
 Bogføring
 Skat, moms og afgifter
 Etableringsvejledning
 Potentialevurdering af ny idé
 Budget
 Vurdering af finansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte
 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

Læs mere på beierholm.dk – eller  
ring på tlf. 98 18 72 00 til en af de  
to kontaktpersoner:

Statsaut. revisor 
Thomas Nic. Nielsen

Statsaut. revisor 
Jesper M. Møller

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 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 hånd-
værker med fokus på energirenovering, teknologi og kreativ 
håndværk.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

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

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

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

Alle er velkommen

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER

 18. august: Sommerudflugt
 27. oktober: Torskegilde
 8. december: Julefrokost

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

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

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

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

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

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

98 12 86 66
� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
          E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

Mød Aalborgs stærkeste erhvervsafdeling
Ring eller skriv – vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed et skridt videre.

Spar Nord Aalborg Erhverv

 Østerågade 12
 96 30 26 20

 osteraa@sparnord.dk
 sparnord.dk/oesteraa

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

 

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

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

HUSK  
AT MEDDELE ÆNDRINGER 
i medlemsoplysninger til sekretariatet 
på e-mail� Info@aalborg-hvf�dk
Så hjælper du os og dig selv�
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander-
ledes virksomhed. Vi 
skaber arbejdspladser 
til mennesker med en 
nedsat erhvervsevne – og et eventuelt 
overskud geninvesteres i virksomheden.

Mangler du en let læselig, brugervenlig og 
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe 
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at  
kontakte os for et uforpligtende tilbud�
Vi kan oprette en visitkorthjemme side fra 
kr� 4500, + moms� Vi er også eksperter i  
at sørge for, at netop din hjemmeside  
kommer frem, når dine kommende kunder  
søger på google eller en anden søgemaskine�
Se evt. mere om huset og vores ydel ser på 
www.hv-nord.dk

FÅ NYE VINKLER PÅ OPGAVERNE OG EKSTRA HÆNDER I HUSET 
– VÆR MED TIL AT UDDANNE FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT!
 
Du kan få en elev i et helt hovedforløb eller i kortere perioder alt efter, 
hvordan det passer i din virksomhed og din hverdag.

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER HOS:

Kurt Dahl 
Praktikpladskonsulent
Telefon: 2526 6470
E-mail: kuda@techcollege.dk

Lindholm Brygge 3-9 · 9400 Nørresundby
Telefon 7250 5775 · techcollege.dk

 TAG EN ELEV I LÆRE

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

Alt i 
diamantskæring 
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton 
og boring i beton i hele landet. 
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde, 
som er udført effektivt og med stor omhu.

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

www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

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

Hvis du har planer om en 
”virksomhedsoverdragelse” til familie eller 
andre, kan du få nyttige informationer og 
hjælp ved at kontakte Håndværksrådet, 
telefon 3393 2000

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

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

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

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRIUCN TEKNOLOGI 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
 

www.ucn.dk

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

• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år
• Energimanagement - 1½ 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 Digtal konceptudvikling - 1½ år

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

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

INDSTILLING AF KANDIDATER 
Foreningens medlemmer kan indstille  
kandidater til modtagelse af legater�

Se yderlig på hjemmesiden: Aalborg-hvf.dk afsnit legater.
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Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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Som selvstændig er det
ekstra vigtigt både at kunne
blive behandlet hurtigt og
være dækket økonomisk,
hvis man mister erhvervs-
evnen.

Derfor tilbyder Pension for
Selvstændige samlede pak-
ker med både pension og
forsikringer, og vi sætter
fokus på gode dækninger
og rimelige vilkår samt lave
priser og overskud tilbage
til medlemmerne.

Så kontakt Pension for
Selvstændige og lad os
fortælle dig om dine mu-
ligheder. Ring 33 93 86 00
eller send os en mail på
info@pfs.dk.
Jo før – jo bedre.

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

Uskadte 
60%

Sygdom/ulykke
25%

Død
15%

Jo før – jo bedre...

“Det er vigtigt at spare op til pension, men du
SKAL også sikre dig selv, mens du tjener penge”

Vidste du, at 40% af selvstændige rammes af død, 
sygdom eller ulykke – og dermed mister indtægt –
fra de fylder 30 til de fylder 65?


