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Budolfis ny blytag

Siden 2016 har Danmarks eneste
tilbageværende blytækkerfirma

været i gang med at lægge nyt blytag
på Budolfi kirke i Aalborg.

Læs om arbejdet og om blytækkerfagets historie på side 15
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 Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening

170
år
med kurs mod fremtiden
29. november er det 170 år, siden Aalborg Haandværkerforening blev stiftet. Det
markeres (som det fremgår af annoncen i dette blad) med en fest i Papegøjehaven.
Som det kan læses i artiklen på de

hørt og går positivt ind i samarbej-

som den erhvervspolitiske forkæmper

følgende sider har det været 170 år

det, for hvad der er godt for Aalborgs

for de små og mellemstore virksom-

med både op- og nedture. Ved 25 års

erhvervsliv, er også ofte godt for Aal-

heder.

jubilæet var der 700 medlemmer, og

borg Haandværkerforenings medlem-

da medlemstallet kulminerede i 1956,

mer.

Hvor er vi så på vej hen, og har vi de
tilbud, der er interessante for de ny

med 4.600 var Aalborg Haandværkerforening primært en festlig borgerfor-

I øjeblikket opstår 1.000 ny virksom-

generationer af iværksættere og virk-

ening. Da den erhvervspolitiske op-

heder i Aalborg hvert år. Mange af

somhedsejere? Mange af de unge, der

stramning blev indledt i slutningen af

dem er skabt af iværksættere på ba-

starter for sig selv, føler helt tyde-

1970erne, var tallet 600 og foreningen

sis af én god idé – ofte med udgangs-

ligt ikke behov for at være tilknyttet

var truet på eksistensen.

punkt i viden og erfaringer fra en af

en forening. Der findes i dag 270.000

byens mange uddannelsesinstitutio-

virksomheder inden for SMV segmen-

ner.

tet og kun de 100.000 er medlem af en

Winston Churchill påstod: ”Jo læn-

interesseorganisation. Skal vi have

gere man kan se tilbage, desto længere kan man skue fremad”. Det er

For Aalborg Haandværkerforening

interesse for blot nogle af dem, skal vi

et udsagn, der ikke længer kan ta-

er uddannelsen et hjertebarn. Vi har

sammen med SMVdanmark (tidligere

ges for pålydende. Udviklingen i er-

i årevis peget på den skævvridning i

Håndværksrådet) udvikle tilbud, der

hvervsstrukturen, den galopperende

fremtidige jobvalg, som skabes af den

ikke blot er interessante, men nød-

digitalisering og lynhurtig, æterbå-

øgede tilgang til det almene gymna-

vendige.

ren informationssøgning og kommu-

sium, og den faldende tilgang til er-

nikation har været svær at forudse.

hvervsskolerne. Den truende mangel

I den opgave arbejder vi på det lokale

For samfundet og for Aalborg Haand-

på faglært arbejdskraft taler sit tyde-

plan tæt sammen med SMVdanmark.

værkerforening. Det er ikke muligt at

lige sprog. Vor forening deltager med

Gennem Håndværker- og Industrifor-

planlægge fremtiden på fortidens er-

en gæstelærerordning – i samarbejde

eningernes Samarbejdsudvalg (HIF

faringer.

med Aalborg Kommune – i det opsø-

Danmark) er vi med vore lokale er-

gende arbejde i folkeskolen for at øge

faringer og netværk med til at præ-

I dag er Aalborg Haandværkerfor-

interessen for håndværkeruddannel-

ge den nationale udvikling, og vi ser

ening en erhvervspolitisk forening

serne, og den årlige legatfest er vort

det som en betydningsfuld opgave at

med en tydelig profil. Vor funktion

bidrag til at belønne og sætte fokus på

medvirke til at skabe synergieffekt

er at tale medlemmernes sag over for

de dygtige unge håndværkere.

mellem den nationale og den lokale
indsats.

politikere og myndigheder; at være
med til at sætte dagsordenen hvor be-

Nu er de første 170 år ved at rinde ud.

slutninger, som vedrører vore med-

Foreningen blev stiftet på basis af en

lemmers livsvilkår, bliver truffet. Det

protest mod afskaffelsen af laugenes

er f.eks. i Aalborg Erhvervsråd. Vi kan

privilegier, fortsatte som byens store

ikke være enige i alt, men vi bliver

festforening og er i dag aktiv og synlig

- fortsættes side 4 
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 fortsat fra side 3...

Mange af tidens ny virksomheder har

 Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening

kun én ting fælles: De hører til i kategorien små og mellemstore virksomheder.
Ny brancher og arbejdsformer dukker
op, ny netværk dannes. Hvad skal vi gøre for dem? De har jo som deres forgængere en interesse i at blive hørt som en
del af en større sammenhæng. Arbejdsvilkår og rammebetingelser må være
lige så afgørende for en ung virksomhed
inden for spiludvikling som for en traditionel murerforretning.
På vej mod fremtidens håndværkerfor-

Det målrettede,
lokale erhvervsfremmesystem

ening deler vi synspunkter med SMV-

Hvad skal der til for at styrke små og

Men vil man for alvor ramme mål-

danmark, som gerne ser samspillet

mellemstore virksomheder, de så-

gruppen af SMV’er og styrke deres

mellem national og lokal indsats tyde-

kaldte SMV’er? SMV’erne er dem, der

produktivitet, må man også mål-

liggjort. I den yderste konsekvens gen-

tager samfundsansvar, tager lærlin-

rette systemet efter dem. Erhvervs-

nem en navnelighed;

ge, skaber lokale job og i øvrigt udgør

fremmesystemet skal vise vejen

SMVdanmark og SMVaalborg. Det ud-

mere end 99 pct. af samtlige virk-

med skræddersyede forløb til min-

spil arbejder vi med i bestyrelsen. Hvis

somheder i Danmark, men hvordan

dre virksomheder, der fokuserer

vi beslutter os til at bruge navnet ”SM-

styrker vi dem?

på forretningsudvikling og møder
virksomhederne, der hvor de bor,

Vaalborg”, vil vi samtidig fastholde det
170-årige navn ”Aalborg Haandværker-

En undersøgelse fra SMVdanmark,

og med den vejledning, de har brug

forening”.

der repræsenterer 18.000 små og

for. Der skal ikke være brugerbeta-

mellemstore virksomheder, viser, at

ling, for styrkes SMV’erne, skal de

Store udfordringer venter, og lever vi ik-

kun hver femte SMV gør brug af den

nok tjene det ind igen til den fælles

ke op til dem, rinder Aalborg Haandvær-

offentlige erhvervsservice. Undersø-

statskasse ved at skabe ny arbejds-

kerforenings tid ud. I morgen er ikke

gelsen viser med andre ord, at inve-

pladser.

som i dag og slet ikke som i går. At tage

steringerne i den offentlige erhvervs-

handsken op ser vi ikke som en trus-

fremme langt fra når ud og gavner

Der er gode takter i arbejdet med

sel, men som en positiv nødvendighed;

dansk erhvervsliv.

det offentlige erhvervsfremmesystem, men vil man styrke værdi- og

helt i overensstemmelse med den tyske
skuespiller Martin Helds udødelige citat:

Det offentlige erhvervsfremmesy-

jobskabelsen i SMV’erne i hele Dan-

”Den, der opfatter fremtiden som mod-

stem har vist sig indtil videre ikke

mark, så skal der være lokale tilbud

vind, går i den forkerte retning.

at løfte den opgave godt nok, men vi

med fokus på mindre virksomhe-

håber på nye SMV-rettede tilbud.

ders vilkår for at drive virksomhed.

år og på gensyn til stiftelsesfesten 29.

Regeringen har sendt en ny lov om

De første meldinger om det nye sy-

november.

erhvervsfremme i høring denne som-

stem var alarmerende og lignede

mer, og der er godt nyt for SMV’erne.

en trussel om nedlæggelse af Aal-

Fokus er nu skiftet over på forret-

borg Kommunes erhvervsafdeling.

ningsudvikling, og man skal ikke leve

Emnet blev hurtigt behandlet i Aal-

op til krav om at være en vækstvirk-

borg Erhvervsråd, hvor Aalborg Ha-

somhed for at få hjælp. Der bliver ad-

andværkerforening aktivt påpegede

Tillykke til os alle sammen med de 170

gang til vejledning i mange kommu-

vigtigheden af, at systemet tilgode-

ner, og derudover oprettes der syv

ser SMV’erne, og at den geografiske

erhvervshuse, hvor alle SMV’er nu

nærhed til rådgivning er af afgøren-

har adgang til vejledning. Derudover

de betydning. Det ser ud til, at er-

bliver der oprettet en digital platform,

hvervsrådets og kommunens hold-

der kan henvise til tilbud målrettet

ninger bliver tilgodeset. Til gavn for

den enkelte virksomheds behov.

de mange små og mellemstore virksomheder i området.

Så langt og så godt. Der kan vi godt
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være enige.
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12.-13. OKTOBER (2. DEL)

Christian
Fuhlendorff
AKTIVITETER
2018

 	22. august kl. 15.00
Bestyrelsesmøde

 	26. september kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

LØRDAG 13. OKTOBER

Jan
Gintberg

 	13. oktober kl. 13.00
Frokostjazz

 	7. november kl. 19.00
Andespil

 	29. november kl. 18.00
170 års stiftelsesfest
i Papegøjehaven

Øvrige medlemsarrangementer
annonceres senere elektronisk.
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Tobias
Dybvad
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 Af Poul Krabbe

Fra protest til fest
29. november er det 170 år, siden Aalborg Haandværkerforening blev
stiftet. Medlemstallet har svinget mellem 600 og 4.600. Fra protestforening, over festlig borgerforening til et erhvervspolitisk
samlingspunkt med skarp profil.

delse af, at håndværksmestrene ikke
selv troede på protesternes effekt.
Allerede den 18. december åbnede foreningen sit læselokale i en lejlighed med
to små værelser i bagermester Kroghs

Onsdag den 29. november 1848 kl. 19

Lige lidt hjalp det. I 1857 underskrev kong

gård i Nørregade. Her var udover de

mødtes 23 af Aalborgs håndværksme-

Frederik den Syvende den ny næringslov,

”nyttige bøger og tegninger” fremlagt et

stre i Den borgerlige Forenings dansesal.

og efter en overgangsperiode på fem år

efter datidens målestok imponerende

De var indbudt af ”Den af Haandvær-

blev der indført næringsfrihed. Mestertit-

udbud af aviser og tidsskrifter.

kerne hersteds valgte Committee” for at

len mistede sin beskyttelse, privilegierne

tage stilling tl en henvendelse fra hånd-

forsvandt, og de traditionsrige laug fort-

Aalborg Haandværkerforening adskilte sig

værkerforeningen i Randers (stiftet tidli-

satte som kollegiale mødesteder.

fra den første dag fra kollegerne i resten af

gere samme år): En opfordring til hånd-

landet. Som en oplysende og selskabelig

værksmestre i alle de jyske købstæder

forening optog den ikke blot mestre, men

om at sende en protestskrivelse til Rigs-

også svende, og fra 1849 også ikke-hånd-

forsamlingen, der arbejdede på en ny lov

værkere. Den første var en lærer Topp.

om næringsfrihed; om afskaffelse af lau-

Den tekniske skole

gsvæsenet.

De unges uddannelse er i dag en af forLaugenes historie rakte tilbage til

eningens hjerte- og mærkesager og ind-

1400-tallet og gav i realiteten mestrene

tog allerede ved foreningens stiftelse en

nogle privilegier af monopolagtig karak-

central plads. Allerede i 1849 var Aalborg

ter. Laugene kunne lokalt fastsætte pris-

Haandværkerforening med i ledelsen af

kuranterne, styre tilgangen til fagene

den ”søndagsskole”, som var forgængeren

og havde eneretten på fremstillingen

for Aalborg tekniske skole, der i 1972 flyt-

af selv dagligdags fornødenheder som

tede i egne lokaler på Østeraa. Håndvær-

f.eks. kulspande. Det sidste var især en

kerforeningen var blandt initiativtagerne

torn i øjet på den voksende industri. I

Den skjulte dagsorden

1848 havde Aalborg 7.477 indbyggere og

Da protestmødet sluttede i Den borger-

var fra positionen som den største køb-

lige Forening, havde den inkaldende ko-

I de 170 år, der er gået siden stiftelsen har

stad uden for København blevet overha-

mité endnu et punkt på dagsordenen:

Aalborg Haandværkerforening haft ni

let af ikke blot Aarhus og Odense men

Etablering af en håndværkerforening i

adresser. De fem inden for de første syv

også næsten-nabobyen Randers. Den

Aalborg. Der var opbakning til tanken,

år. I 1869 flyttede foreningen ind i byg-

slesvigsk-holstenske krig medførte be-

og 1. december blev det kundgjort i Aal-

ningen på hjørnet af Østerå/Ved stran-

tydelige udskrivninger til statskassen.

borg Stiftstidende, at der hersteds var

den. I de følgende år blev der foretaget

Håndværket havde sløje tider. I Aalborg

oprettet en håndværkerforening, ”hvis

betydelige tilbygninger. ”Haandværker-

blev der stort set ikke bygget nyt, og de

formål skal være ved anskaffelsen af

foreningen” blev et begreb – byens store

gamle gårde forfaldt. Håndværkere ”ud-

nyttige bøger og tegninger, ved oplysen-

kulturelle og underholdende mødested

vandrede” til især København og Aar-

de foredrag i jævnlige sammenkomster

frem til 1953, da Aalborghallen blev ind-

hus. Og nu ville Rigsforsamlingen fjerne

og ved drøftelse af håndværksstanden

viet og bl.a. blev omdrejningspunktet for

laugsprevilegierne. Der var nok at prote-

i almindelighed vedkommende gen-

Aalborg By-Orkester, som hidtil havde

stere imod den aften i dansesalen.

stande at fremkalde sans for åndens for-

holdt til i Haandværkerforeningen.

og bidragyderne til den ny skole.

ædling og fremadstræben til et højere
De 23 fremmødte mestre skrev under

standpunkt i det materielle velvære”.

på protesten, og på landsplan var der
15.000 underskrivere.
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Aalborg Haandværkerforening solgte
bygningen i 1974, og sekretariatet fik

Set med nutidens øjne var det en noget

hjemsted i Haandværkerforeningens

svulstig formålserklæring og en erken-

Stiftelse i Sct. Mortens Gade 5. I 1982

og erhvervspolitik
flyttede foreningen ind i Erhvervenes

Profilen skærpes

Håndværksrådet blev stiftet i 1950 ved

Lokaler i Odd Fellow Palæet på Boule-

I 1978, da der kun var 600 medlemmer,

sammenlægning af Fællesrepræsenta-

varden, og da Haandværkerhuset blev

talte formanden, Knud Toppenberg,

tionen for Dansk Industri og Haandværk

etableret i den tilbageværende del af

dunder til generalforsamlingen: Enten

(stiftet 1879) og Haandværksraadet (stif-

købmandsgården fra 1630 i Kattesundet,

skal foreningen bestå som en festfor-

tet 1940). Medlemskredsen består typisk

flyttede foreningen ind i 1988; i en byg-

ening, eller også skal den virke efter sin

af virksomheder, hvor ejer og leder er én

ning som også rummer de arbejdende

formålsparagraf. Det erhvervspolitiske

og samme person.

værksteder for traditionsrige håndværk

engagement blev styrket, men med-

og i øverste stokværk en naverhule.

lemstallet faldt fortsat, og Aalborg

I dag lever foreningen op til formålspa-

Haandværkerforening var som mange

ragraffen. Den erhvervspolitiske pro-

tilsvarende truet på eksistensen.

fil er skarp og synlig, men der er stadig

Opgang og nedgang

plads til social aktivitet, og det er en

Tidernes skiften og håndværkerforDen formålsparagraf, formanden hen-

kompliment, når medlemmer omta-

hvervspolitik har bidraget til et stærkt

viste til, fremgik af de ny vedtægter fra

ler deres forening som en ”festlig er-

svingende medlemstal. I 1873 var der

1976: ”Foreningens navn er Aalborg

hvervspolitisk forening”. Sådan er det

700 medlemmer, i 1900 1.100, i 1948

Haandvækerforening. Erhvervspolitisk

170 år efter protestmødet i Den borger-

2.700 og i 1956 4.600. Da foreningen

forening for håndværk og mindre indu-

lige Forening og efter mange op- og ned-

fejrede sit 80 års jubilæum i 1928 del-

stri”.

ture. Der er brug for den forening, som

eningens funktion mellem fest og er-

repræsenterer de små og mellemstore

tog 1.500 i festen – herrerne i kjole og
hvidt. I dag, da hovedvægten ligger på

Foreningen i Aalborg har ligesom Dan-

virksomheder inden for håndværk og

erhvervspolitik, repræsenterer Aal-

marks øvrige, nu 48, lokale håndværks-

industri. Ikke som en ”eventforening”,

borg Haandværkerforening godt 750

og industriforeninger arbejdet tæt sam-

men som et aktivt talerør, der er repræ-

selvstændige virksomheder, indmeldt

men med Håndværksrådet, som nu har

senteret, hvor der træffes beslutninger

kollektivt gennem laug og mesterfor-

skiftet navn til SMVdanmark for at ty-

om virksomhedernes livsbetingelser.

eninger, foruden en lang række en-

deliggøre det fokus, som er udgangs-

keltstående erhvervsmedlemmer og

punktet for interesseorganisationens

Fem æresmedlemmer.

kulturmedlemmer. Aalborg Haandvær-

kamp for de 18.000 medlemmer.

Siden 1975 har foreningen udnævnt fem

kerforening repræsenterer således:

æresmedlemmer: Willy Johansen, Knud
Mandrup Jensen, Svend Aage Andersen,

› A
 alborg Tømrer- og Murerlaug

Knud Eriksen og Frede Skrubbeltrag. Al-

› Aalborg Frisørlaug

le er nu døde. Æret være deres minde.

› TEKNIQ Aalborg-Himmerland
› Aalborg Smedelaug
› M
 askinmestrenes Lokalforening
Aalborg
› Aalborg og Nørresundby Malerlaug
› Nibe Erhvervsråd
› Aalborg Haandværker-Sangforening

Haandværkerforeningen
på hjørnet af Østeraa og
Ved Stranden var i mange år
foreningens omdrejningspunkt
og Aalborgs mødested

Allerede i 1938 foreslog Aalborgs borgmester Marinus Jørgensen , at ”byens
store selskabelige forening burde overveje at skifte navn til Aalborg Borgerforening”. Da medlemstallet kulminerede i
1956, var festerne den helt dominerende
aktivitet. Erhvervspolitikken, der ellers
var omtalt i den flere gange ændrede
formålsparagraf, var et stedbarn.
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 Af Poul Krabbe

Ny viden om automation
og robotteknologi
samles i nyt center
Nyt videncenter er placeret
i Aalborg med fokus på
erhvervslivets behov og på i
samarbejde med blandt andre
Aalborg Universitet at give
elever de kompetencer, der
er efterspurgte – ikke mindst
i de små og mellemstore
virksomheder. Centret ser
sig selv som en bro mellem
forskning, teknik og håndværk.

-Videncentret er en innovantionsplat-

bejde. Vi vil være et forum, hvor er-

form. Erhvervslivets behov er drivkraf-

hvervsskolernes lærere kan tillade sig

ten, og især de små og mellemstore

at eksperimentere.

virksomheder er vore ”kunder”. Målet
er at så mange erhvervsskoleelever

Indsatsområderne

som muligt opkvalificeres med den ny

TECHCOLLEGE har tre store indsatsområder:

viden, som de så kan bringe med sig ud

› M
 etalområdet med smede og indu-

i virksomhederne. Sideløbende vil der
være kursusmuligheder for virksomhederne indenfor specifikke emner. I
kraft af samarbejde med Aalborg Uni-

striteknikere
› E
 lområdet med fokus på automatisering inden for styring og regulering
› F
 olkeskolens elever. I de mindre

versitet, DTU og UCN vil videncentret

klassetrin vil indsatsen foregå på

danne bro mellem videnskab, teknik

folkeskolerne, hvor der er fokus på

Siden 1. januar er der arbejdet med

og håndværk, siger videncenterleder

”at lege” med teknologiforståelse og

etableringen af ”Videncenter for Auto-

Christian Ravn Haslam.

programmering. Lærerne ”klædes

mation & Robotteknologi” i Aalborg.

på” med udstyr og materialer. Fra

TECHCOLLEGE og Syddansk Erhvervs-

Fra forskning til håndværk

skole i Odense er de to moderskoler,

Aalborg Universitet deler erfaringer

TECHCOLLEGE og opleve ”den ægte

som tilsammen dækker hele landet in-

med os, og vi har fælles interesser for

vare”. Det overordnede mål er at få

denfor de avancerede specialer, og vi-

udstyr. Vi anvender det på forskellige

flere folkeskoleelever til at vælge en

dencentret i Aalborg samarbejder med

niveauer, supplerer hinanden uden at

erhvervsuddannelse

partnerskolerne

konkurrere. Universitetet har ikke tra-

TECHCOLLEGE, Mercantec i Viborg,

dition for at samarbejde med SMV seg-

-I princippet har det været op til den

EUC Nordvest i Thisted og de to kø-

mentet. Nu inddrages også det - gen-

enkelte skole, TECHCOLLEGE og de

benhavnske erhvervsskoler TEC og

nem videncentret, siger Christian Ravn

fire partnerskoler, at byde ind med

NEXT.

Haslam, der har erfaringer fra begge

projekter inden for områder, hvor de

lejre. Han har i 12 år undervist i data-

har særlige kompetencer. Vi har sam-

Automation & Robotteknologi er et af

fag på TECHCOLLEGE og har også un-

let set allerede nu undervisere og fag-

de syv specialer i Undervisningsmini-

dervist på universitetet. Desuden har

folk med enorm viden. I projekterne

steriets udspil. Et af de øvrige er ”vel-

han en Ph.D inden for ”Innovation in-

kan vi samle stærke ”hold” af ildsjæle

færdsteknologi”, hvor videncentret er

den for erhvervsskolerne”.

og formidle deres resultater ud til de

7. klasse kan eleverne komme på

øvrige skoler. Ad den vej vil videncen-

etableret hos SOSU Nordjylland. Den
viden, centrene producerer, formidles

-Jeg er lærer af hjertet, og min interes-

tret være med til at skabe et fagligt

gennem de tilknyttede skoler. Viden-

se er tværfaglighed. Ved at arbejde på

udviklingsmiljø for undervisere på er-

centrene finansieres af staten med 75

tværs opstår ny viden. Mit perspektiv

hvervsskolerne.

%, og det lokale center og dets part-

er i høj grad formet af det at være un-

nerskoler dækker resten i den treåri-

derviser; oplevelsen af at det du gør og

Det er den enkelte skole, som styrer

ge periode, 2018-2020. Lige nu er der

måden, du gør det på, betyder noget

sit projekt inden for videncentrets

travlt med at indkøbe udstyr, og selve

for eleverne. Videncentret skal være

rammer. Christian Ravn Haslam ser

udmøntningen af de foreløbig 12 pro-

et sted, hvor lærerne gerne vil komme

det som en skitse til en holdbar sam-

jekter begyndte i august.

med ideer. Vort tilbud til dem er ikke

arbejdsmodel mellem erhvervssko-

blot udstyr og materiale, men samar-

lerne.
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
Videncenterleder Christian Ravn Haslam

-Vi er på skolerne ikke vante til at ar-

-Vi vil give virksomhederne lyst til at

bejde sammen på den måde; i et fælles

aftage eleverne, fordi de medbringer den

økonomisk holdarbejde. Det er en struk-

nyeste viden og kan være med til at im-

tur og opbygning, som nemt kan fortsæt-

plementere den . En elev, som er ajour-

tes efter de tre år. Ikke bureaukratisk og

ført med den nyeste teknologi, kan ude

tungt, men målrettet og tillidsfuldt. Det

i virksomheden medvirke til en effektiv

er en ny vej, og I forarbejdet til viden-

udnyttelse af det avancerede udstyr og

centret har der været mange juridiske

dermed også til øget konkurrencedyg-

aspekter. Dels om udbud af udstyr, dels

tighed.

om samarbejdsformen, som også rummer deling af det ofte bekostelige udstyr.

Videncenter for Automation & Robotteknologi har succes, når både lærere,

Succeskriterier

virksomheder og elever er enige om, at

Videncenterleder Christian Ravn Haslam

de får del i den relevante viden. Under-

beskriver de igangværende forberedel-

visningsministeriet betaler de 75 % af

ser med ordene ”Vi har asfalteret, mens

videncentrets omkostninger, men det

vi kører”. Ambitionerne for Videncenter

er ikke os, der skal drive undervisning,

for Automation & Robotteknologi er høje

kurser og efteruddannelser. Det skal de

– både for centret selv, for de tilknyttede

medvirkende erhvervsskoler. Så skoler-

skoler og for Undervisningsministeriet,

nes succes, antallet af elever og virk-

der har defineret den overordnede beret-

somheder, der får gavn af den ny viden,

tigelse.

er de faktorer, videncentrets indsats og
berettigelse bliver målt på.
De medvirkende skoler i de syv viden-

veau og klæder skolerne på med de rig-

centre orienterer til stadighed om deres

tige værktøjer

projekter ved at lægge materialer og er-

› E
 rhvervsskolernes niveau skal løftes
indefra
› C
 entret lever op til erhvervslivets behov ved at levere den viden, der efterspørges; i kraft af veluddannede elever
og skolernes udbud af kurser og efteruddannelser til virksomhederne

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

Blandt projektets succes kriterier er:
› C
 entret leverer på et højt kvalitetsni-

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

faringer ud på videncenterportalen.dk,
så de bliver frit tilgængelige.

 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.”

BLAD NR. 3 - 2018
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STIFTELSESFEST

170 ÅRS

STIFTELSESFEST
29. NOVEMBER 2018, KL. 18.00
Afholdes i Restaurant Papegøjehaven, Aalborg.
Reserver datoen allerede nu.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
Formand
Mogens Kjeldsen 		

98 25 94 75

VVS-installatør
Torben Hansen
Aalborg- og Nørresundby Malerlaug
Morten Gadegaard
Aalborg Frisørlaug
Hanne Danielsen
Aalborg Smedelaug
Oldermand
Søren Rønnov Nielsen
Aalborg Tømrer- og Murerlaug
Jens Peter Nielsen
Nibe Erhvervsråd
Kristen Langkjær
Maskinmesterforeningen
Jan Blæsbjerg
Sangforeningen
Henrik Gertsen
Poul Krabbe

Overvejer du at blive
selvstændig?
Kom godt fra start med gratis og
uvildig vejledning!
Du er specialist i dit fag! Hos BusinessAalborg kan
du få et 360⁰ tjek på din virksomhedsidé, salg,
finansiering, start tilskud mv. Vi tager altid
udgangspunkt i din situation og dine behov.
Hvert år hjælper vi mere end 500 godt på vej.
Vores konsulenter har mange års erfaring med at
rådgive selvstændige inden for alle brancher.
www.aalborg.dk/nyvirksomhed

BLAD NR. 3 - 2018
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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 uddannelser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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 speciﬁkke emner
som bogføring og økonomistyring.

VI UDBYDER OGSÅ KURSER INDEN FOR:
SPROG OG
INTERNATIONALISERING

SALG OG KOMMUNIKATION

IVÆRKSÆTTERI

FJERNUNDERVISNING

LEDELSE

AKADEMI

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

WWW.AHKURSER.DK

VELKOMMEN TIL
NYE MEDLEMMER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Per Danielsen
Vadum
Oluf Hjortlund
Hovmøller & Thorup Advokatfirma

3 ud af 5 vinder

Der er 124 .993 gev inster på 205.0 0 0 lodsedler hver 3. måned
Den årlige præmiepulje er på over 128 mio. kroner
Der er milliongev inster hver 14 . dag
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 Af Poul Krabbe

Borgmester Thomas
Kastrup-Larsen gav de
mange tilhørere i Håndværkerhuset en spænende
gennemgang af Aalborgs
erhvervsstatus og den ny
erhvervsplan

Aalborg
– en stærk og stolt

erhvervskommune
Erhvervsplan 2019-2022 skal sætte endnu mere strøm på
den igangværende positive udvikling i Aalborg Kommune
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udkastet til Aalborg Kommunes erhvervs-

Facts om Aalborg

strategi 2019-2022 den 7. september frem-

› Aalborg Kommune har 212.000 indbyggere. Det er 30.000 flere end i 1988. I øjeblikket

Efter måneders intens forarbejde bliver

lagt til drøftelse – og inspiration til yderligere input – på et ”business-summit”

er tilvæksten på 1.500 årligt.
› Der er 10.000 virksomheder. En tilvækst på ca. 1.000 årligt. Der er 107.400 job, hvoraf

møde. Strategien udtrykker kommunens

de 6.000 er skabt i perioden 2015-2018. Flest job er der i ”handel”: 17.393. På anden-

prioriterede erhvervspolitik for de kom-

pladsen er ”sociale institutoner. Industrien er på tredjepladsen med 11.604 job, mens

mende fire år og afspejler erhvervslivets
behov og de overordnede udviklingsretninger. I december kommer erhvervspla-

”byggeri og anlæg” er nr. 7 med 6.300.
› Antallet af 20-24-årige er vokset med 43 % i perioden 1988-2018. I samme periode er
antallet af udenlandske statsborgere vokset med 13.000.

nen til politisk behandling i byrådet.
-Det store udestående er den tredje lim-

13. juni havde Aalborg Haandværkerfor-

ikke efter formålet. De er i bund og grund

ening indbudt borgmester Thomas Ka-

ufaglærte. I en tid med begyndende re-

fjordsforbindelse. Det haster med at kom-

strup-Larsen til i Haandværkerhuset at

krutteringsvanskeligheder i visse bran-

me i gang med den, og vi gør, hvad vi kan

fortælle om ”Fremtidens innovative er-

cher, sætter vi fokus på opkvalificeringen

for at få folketinget til at tage den med på

hvervsplan i Aalborg Kommune”.

af de ufaglærte – uanset deres forhistorie.

anlægsbudgettet, sagde borgmesteren.

Den ny erhvervsplan rummer bl.a. mål-Den ny erhvervsplan skal sætte endnu

sætninger for tiltrækning af ny virksom-

Fremtidens erhvervsservice

mere strøm på den igangværende posi-

heder. Det nuværende tal på 1.000 årligt

Der var stor spørge- og debatlyst blandt

tive udvikling i Aalborg Kommune. Den

ser borgmesteren gerne øget til 1.500,

tilhørerne til borgmestermødet, og et af

skal også udtrykke, at det er nemt at

og der må meget gerne være nogle af de

spørgsmålene handlede om forslaget fra

starte, drive og udvikle virksomhed i Aal-

større imellem for at sætte rigtig gang i

”Forenklingsudvalget til Erhvervsfrem-

borg, og at vi i forvaltningen betragter

udviklingen.

me” om at centralisere erhvervsservicen

erhvervslivet som en højt prioriteret kun-

og give den en tydeligere statslig forank-

de, sagde borgmesteren i sin indledning

De særlige kompetencer

og præsenterede to af de overordnede

Aalborgs særlige kompetencer ligger i dag

lokalt baserede service. Borgmester Tho-

slaglinier:”Aalborg – en stærk og stolt er-

inden for IT digitalisering, spiludvikling,

mas Kastrup-Larsen var dog fortrøst-

hvervskommune” og ”Aalborg – den glo-

sundhedsteknologi og vedvarende ener-

ningsfuld.

bale videns- og industriby”.

gi. Inden for de temaer er der grøde med

ring på bekostning af den hidtil, primært

mange ny, mindre virksomheder. Iværk-

-Regeringen og Kommunernes Landsfor-

sættermiljøet blomstrer, og borgmesteren

ening nåede i maj frem til en forståelse

Statistikken 2008-2017 fortæller, at der

– og erhvervsplanen – fokuserer stærkt på

af, hvordan en styrket og mere forenklet

etableres ca. 1.000 ny virksomheder i

at opmuntre miljøet.

erhvervsfremmeindsats med en stærk

De unges tiltrækninbgskraft

kommunal forankring skal tilrettelægges.

Aalborg årligt. I den periode har Aalborg
været den eneste kommune med kon-

-Den kommunale iværksætterpulje skal

stant vækst i området fra Frederikshavn i

medvirke til at skabe ny iværksættermil-

-Jeg tror på, at kommunerne med deres

nord til Randers i syd. Alle andre har tabt

jøer og netværk, og vi har stor forståelse

mange lokale netværk også i fremtiden

tempo, understregede Thomas Kastup-

for, at mange af de unge iværksættere tri-

vil spille en stor rolle i erhvervsfremme-

Larsen.

ves bedst i uformelle rammer. De sætter

indsatsen. Erhvervsrådet har den forvent-

pris på fællesskab og netværk, så de kan

ning, at klynger i nationalt regi også vil

I de seneste 30 år er antallet af virksom-

opleve at være end del noget, og at de kan

investere i Nordjylland, og samtidig vil vi

heder vokset med 56 % og antallet af

være med til at flytte noget. I samarbejde

fortsat også selv drive nogle af de klynger

20-24-årige med 43 %. Borgmesteren ser

med NOVI er vi i gang med at etablere et

på områder, hvor Aalborg og Nordjylland

en tæt sammenhæng mellem de to tal:

nyt iværksætterhus på Eternitten med fo-

står stærkt. En lokal base for rådgivning

Positionen som en stærk uddannelsesby

kus på bl.a. spiludvikling.

kan ikke undværes. Vi kender endnu ikke
de endelige regler, men vi vil kæmpe for

er i sig selv tiltrækkende for mange virksomheder.Men Aalborg mangler fortsat

En velfungerende infrastruktur er en af

stadig at være en stærk og lokal medspil-

kvalificeret arbejdskraft indenfor be-

forudsætningerne for erhvervsudviklin-

ler for erhvervsservicen.

stemte brancher, og for få tager en faglært

gen – og for tiltrækningen af ny virksom-

uddannelse.

heder – og der er markante fremskridt

Borgmesterens slutreplik:

lige om hjørnet: Egnsplanvej er endeligt

-Hvis vi skal fortsætte den positive ud-

-TECHCOLLEGE fortæller mig, at det efter-

ved at være færdig, Tranholmvej i det

vikling - og det skal vi – er det væsent-

hånden er 15 % af eleverne, der indleder

østlige industrikvarter og havneomådet

ligt, at Aalborg er en kommune, hvor man

en faglig uddannelse med en studenter-

bliver udvidet fra to til fire spor. Der kom-

rækker hånden op, når man har noget på

eksamen som baggrund, og det tal kan

mer en ny jernbane til lufthavnen, og

hjerte. At vi arbejder sammen i et stærkt

sagtens vokse. 20 % af de unge, som tager

+BUS bliver det næste store spring i den

fællesskab. Større er vi ikke.

en almen studentereksamen, bruger den

kollektive trafik.
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VARELOTTERIETS
FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
Kystens Perle

STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000 Aalborg

Traditionel dansk mad
også som take away

Vi har åbent hele året
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

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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MEDLEMSARR ANGEMENT

170 års
STIFTELSESFEST
TID: Torsdag den 29. november 2018 kl. 18.00

STED:

Europa Plads 2, 9000 Aalborg
Der servers en fire retters festmenu med diverse vine. Kaffe med cognac/ likør
Efterfølgende bar m. øl/vand/ vin. Natmad efter dans og underholdning.

LIME RIVER JAZZBAND SPILLER OP TIL DANS
Medlemspris kr. 550,-. Ikke medlemmer kr. 950,- pr. person.
Påklædning: Festtøj og godt humør

Tilmelding:
Tilmelding senest den 12. novemer 2018.
På email: info@aalborg-hvf.dk

Mødesponsor:

Venlig hilsen BESTYRELSEN
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 Af Poul Krabbe

Blytækker John Michaelsen
er fjerde generation i familiefirmaet og deltager aktivt
på taget i opgaven på Budolfi
kirke

16

Det tager
tid at lægge
Budolfis
ny blytag

18. juni sluttede anden etape af det

-Der er ventetider på os i øjeblikket. Der

holde dem tømte, og problemet kunne

igangværende arbejde med at give Bu-

er jo ikke rigtigt andre, og mellem de

i længden ikke løses med smårepara-

dolfi kirke nyt tag. De tre blytækker

større opgaver skal der også findes tid til

tioner. Der skulle et helt nyt tag til, for-

fra Thyholm begyndte at pakke sam-

at udbedre mindre skader, inden de bre-

tæller kirkeværge Erik Froulund.

men efter i maj og juni at have lagt ny

der sig. Jeg har forståelse for, at nogle me-

blyplader på de 470 m2 over domkir-

nighedsråd godt kan blive utålmodige.

Fjerde generation blytækkere

kens hovedskib. Projektet blev indledt

Beslutningerne og forberedelserne til en

Blytækker Michaelsen A/S ejes og drives

i 2016,fortsættes med taget over kapel-

større udskiftning af tag kan tage tid, og

i dag af fjerde generation Michaelsen.

let ved kirkens handicapindgang og det

så ser de jo gerne, at vi hurtigt kan rydde

Firmaet er grundlagt i 1890 som et blik-

søndre sideskib i 2019 og forventes af-

vor kalender, siger John Michaelsen uden

kenslagerfirma på Thyholm af H.H. Mi-

sluttet i 2020 med kirkens spir.

direkte henvisning til opgaven i Aalborg.

chaelsen og føres nu videre af oldebør-

I 2017 kom Blytækker Michaelsen fra

Det utætte kirketag

Hvidbjerg ikke til Aalborg. Som lan-

Det hidtidige blytag på Budolfi bestod

dets eneste tilbageværende firma inden

primært af plader, der var mindst halv-

Frem til 1969 blev ny blyplader støbt på

for det 1000 år gamle håndværk er det

treds år gamle, og under vejs er der ud-

arbejdsstedet i sandforede forme, men

nødvendigt at disponere indsatsen, og i

ført reparationer og udskiftninger. På

af miljømæssige årsager blev den uden-

2016-17 tog det hul på at udskifte teglta-

kirkens nordside har blytækkerne fun-

dørs støbning forbudt. De 22 ton gamle

get på Haderslev domkirke med bly. Det

det en plade med håndværkerens ini-

blyplader, som de seneste måneder er

arbejde genoptages nu efter en afstik-

tialer og årstallet 1891. De fleste blytag

bragt ned fra Budolfi tag, er blevet kørt

ker til Rejsby kirke i Sønderjylland, og

kan holde i 100 år, men ved den forrige,

til Hvidbjerg og efter tilsætning af op til

samtidig venter den sidste del af kirken i

omfattende tækning af Budolfi blev an-

25 % ny bly udstøbt ved 300-400 grader

Hvejsel, der skal være klar til genoptaget

vendt fabriksvalsede plader i 2 mm tyk-

til 2,5 mm tykke plader.

brug 2. december i år, inden Budolfi igen

kelse, og med tiden rejste de sig i det

kommer på programmet i foråret 2019.

øverste overlæg, når det stormede, og så

-Dengang pladerne blev til på stedet,

var taget ikke længer tæt. Regn og sne

var blytækkerne stort set aldrig hjem-

Oprindeligt havde Budolfi kirke tegl-

fandt vej mellem pladerne og beskadi-

me. Jeg kan huske, hvor dejligt, det var,

tag, men i 1786 blev midterskibet tæk-

gede undertaget, som derfor også er ble-

når min farfar endeligt var hjemme en

ket med bly. 12 år senere fik det søndre

vet udskiftet.

lørdag. I dag er det anderledes. Omkring

sideskib også blytag, og i 1802 fulgte det

nene John og Charles, der arbejder side
om side på opgaverne.

halvdelen af vores arbejdstid går med at

nordre. Da udvidelsen af koret fandt sted

-Kirkens personale begyndte at tegne

støbe de ny plader hjemme i Hvidbjerg.

under den tyske besættelse, medførte

kridtcirkler på kirkeloftet for at mar-

Så vi er ikke på taget og på rejse hele ti-

materialemanglen, at nybygningen fik

kere, hvor vandet ramte, så vi vidste,

den, fortæller John Michaelsen.

et tag af eternitplader, og først i 1961 fik

hvor der skulle opstilles baljer og span-

den del af domkirken også blytag.

de. Det har været et stort arbejde at

Tradition og mesterlære
Der findes ingen formel uddannelse

1000 års historie

som blytækker. Faget går i arv. Foruden
de to brødre, der allerede som drenge
begyndte at arbejde sammen med deres far, består bemandingen af Henrik

Budolfi kikes historie begynder om-

1942-43 fulgte endnu en omfattende

Christiansen, der efterhånden også har

kring år 1000, da der blev opført en

renovering og udbygning under le-

mange års erfaring som blytækker.

trækirke.

delse af kgl. bygningsinspektør Einar

Omkring år 1200 blev den erstattet

Packness. Der blev bl.a. føjet 14 m til

Hvis firmaet også skal gå i arv til en

koret.

femte generation, kan det kun blive til
John Michaelsens søn, Johannes. Han

af en romansk stenkirke, hvis fundament stadig kan anes i den nuværende

Aalborgs vartegn, Budolfi spir, har ek-

er uddannet EUX tømrer fra Holste-

kirkes krypt. I slutningen af 1300-tal-

sisteret siden 1779. Tårnet er 28 meter

bro Uddannelsescenter, er i øjeblikket

let omfattede kirken et midterskib, to

højt og selve spiret 35,5 meter, så den

på Grønland og agter at læse videre til

sideskibe, våbenhus og tårnrum. Kir-

forblæste vejrhane på toppen befinder

bygningskonstruktør. Han har prøvet

ken er navngivet efter den engelske

sig 63,5 meter over gaden

at gå til hånde på tagene for at snuse til
det gamle håndværk, men om han skal

helgen St. Botholphus.
Det igangværende tagprojekt blev ind-

være blytækker står hen i det uvisse.

1899-1900 blev sakristiet mod Gl. Torv

ledt i sommeren 2016 – samtidig med

Som hans far siger: ”Det kunne da være

tilføjet som led i en omfattende reno-

at der i klokketårnet blev igangsat

en mulighed. Nu må vi se, hvordan det

vering; ledet af kgl. bygningsinspek-

en asbestsanering. Det miljøfarlige,

modnes i ham”.

tør Hack Kampmann – også arkitekten

brandhæmmende asbest blev udskif-

bag Aalborg Posthus 1908-1910.

tet med mere nutidigt materiale.

- fortsættes side 18 
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80%

vinderchance*

varelotteriet...
et bedre spil

flere
gevinster!

3 millioner i
hovedpræmie

133

årlig pulje på over
spil med i

mio.

6 trækninger for kun 285 kr.

FORHANDLERE I AALBORG LOTTERIKREDS
SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36
9490 PANDRUP
98 24 62 11
PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17
9460 BROVST
98 23 10 41

Pandrup
BOG & IDE HJALLERUP
SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP
98 28 11 30

Aabybro
BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1
9440 AABYBRO
98 24 20 40

Vodskov

NIELS-ANKER WITTRUP KRISTIANSEN
STYGGE KRUMPENSVEJ 5
9330 DRONNINGLUND
98 86 11 11

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV
20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10
9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

Brovst

Hjallerup
Dronninglund

BOG & IDE DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34
9330 DRONNINGLUND
98 84 12 51

Nørresundby
KIOSK 74
SJÆLLANDSGADE 74
9000 AALBORG
98 13 40 49

Nibe
Bredning

Aalborg

HOLTE VINLAGER
BUDOLFI PLADS 5
9000 AALBORG
32 16 21 22

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13
9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

Støvring

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG
98 12 63 35

Svenstrup

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72
9530 STØVRING
93 87 10 63

SANNE RIBERGAARD
MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING
98 39 11 44

Se mere på: www.varelotteriet.dk

Skørping

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33
9000 AALBORG
98 12 15 56

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18
9370 HALS
98 25 16 99

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG
98 16 71 77
GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG
98 12 53 55

Hals

Gudumholm

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV
98 33 22 59

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40
9280 STORVORDE
98 31 60 26

Kongerslev

Bælum

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E
9574 BÆLUM
98 33 70 01

PRINT & GRAFIK
AALBORGVEJ 1
9575 TERNDRUP
98 33 50 94

Terndrup

*vinderchance er beregnet ved forholdet mellem antal gevinster og antal lodder på en hel sæson (alle 6 trækninger) incl. XtraChancen.

Aalborg Bugt

 fortsat fra side 17...

Traditionsrigt fag

MEDLEMSARR ANGEMENT

Allerede de gamle romere kendte kunsten at forme bly og
brugte det føjelige materiale til bl.a. vandrør. I Danmark var
det cistercienser munkene , der blev de første blytækkere, da
de hidtidige trækirker omkring år 1100 blev afløst af stenkirker. Der er i dag 1200 blytækkede bygninger i Danmark – overvejende kirker i Jylland.
Blytækkerfaget har altid været et af de mindre, og udøverne
har næsten altid måttet føre en omflakkende tilværelse, eftersom alt arbejdet skulle udføres på stedet; også støbningen af
tagpladerne, der foregik i en plan, sandfyldt træramme. Materialet har i overvejende grad været genbrug af de gamle tagplader – dog efterhånden med tilsætning af op til 25 % nyt blymateriale.
Oplægningen på taget foregår ved, at de ca 160 cm lange og ca.

TID: Lørdag 13. okt. 2018, kl. 13.00- ca. 16.00
STED: Håndværkerhuset,
Kattesundet 20, 9000 Aalborg

SILD & JAZZ
Med sildemester
Henning Barmer
og New Orleans Four +1

40 cm brede plader bliver forbukket på de to langsider og der-

Vi starter med spisning kl. 13.00,

efter oplagt på en bræddebeklædning og fastgjort med søm i

hvor Henning Barmer causere over dagens menu:

pladens øverste kant, som siden dækkes af et overlæg på 15
cm. Efter oplægningen bliver de lodrette samlinger falset og

Kl. 13.45 starter orkestret med munter New Orleans Jazz.
Der må fortsat spises og danses.

yderligere hæftet til underlaget.

Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.
Industrialiseringen har ikke formået at udslette det oprindelige håndværk, men antallet af udøvere er styrtdykket. I dag er

Medlemspris 200,- kr. pr. person.

Blytækker Michaelsen A/S fra Thyholm det eneste tilbagevæ-

Tilmelding på email: info@aalborg-hvf.dk

rende, danske fuldtidsbeskæftigede blytækkerfirma med fire

Senest den 1. oktober. Først til mølle!

generationers erfaringer i et håndværk uden registreret uddannelse og med 100 % mesterlæring.
Med udgangen af 2002 blev det af miljømæssige grunde for-

Mødesponsor:

budt at bruge bly til inddækning på nybyggerier. Forbuddet
mod anvendelse af bly omfatter ikke kirker og fredede bygninger. Den sidste ny kirke med blytag blev opført i Hjerting ved
Esbjerg i 1991.
(Kilde: Center for Bygningsbevaring i Raadvad, ”Dansk Bygningshåndværk 2006)

Venlig hilsen
BESTYRELSEN

MEDLEMSARR ANGEMENT
TID: Onsdag 7. nov. 2018 kl. 19.00
STED: Håndværkerhuset,
Kattesundet 20, 9000 Aalborg

ANDESPIL
Der spilles om 20 ænder
og to andre gevinster.
Venlig hilsen
BESTYRELSEN
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Vandværksvej 2
9280 Storvorde
Tel: 8844 7799
kontakt@revision-plus.dk
www.revision-plus.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

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

SAMARBEJDSAFTALE
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer
adgang til Beierholms ydelser.
Beierholm er en revisions- og
rådgivningsvirksomhed, der lægger
vægt på nærhed, engagement og lokal
tilstedeværelse.
Beierholm hjælper håndværks- og
industrivirksomheder med at skabe overblik
over økonomien og tryghed for, at du ikke
går glip af muligheder.
Beierholm er også en sparringspartner, du
altid kan tage med på råd, uanset om du er
ved at etablere dig, udvide forretningen eller
overvejer salg eller generationsskifte.
Læs mere på beierholm.dk – eller ring til
Beierholms kontaktpersoner:
Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 70
Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 63

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.

BLAD NR. 3 - 2018

 Novagraf A/S
Lyngvej 3
9000 Aalborg

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedkerDet naturlige
valg når
skal vælges
entreprenør,
storentreprenør
ellerder
hovedentreprenør

rentreprenør, storentreprenør
eller hovedentreprenør
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tømrer/snedke-

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

PALLE MØRCH A/S

HUSK

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

AT MEDDELE ÆNDRINGER

01 t
90 re
O ce
IS tifi
r
e
c

i medlemsoplysninger til sekretariatet
på e-mail. Info@aalborg-hvf.dk
Så hjælper du os og dig selv.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdagAalborg
kl. 11-13)
Slot, vedligeholdelse
 maler
Alle er velkommen

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

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

- siden 1887

Din virksomhed
fortjener lokal
handlekraft

- siden 1887

AnTon L Assens eFTF. A /s

- siden 1887
BRUG AF
FORENINGENS LOKALER

www.antonlassen.dk

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

 17. og 18. august: Sommerudflugt
 26. oktober: Torskegilde

 6. december: Julefrokost

Jeg hjælper gerne din virksomhed et
skridt videre.
Rikke Kloppenborg, erhvervskundechef

AALBORG FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER



Udsendes direkte til medlemmerne

Book et møde på

96 30 26 70

Spar Nord Aalborg Erhverv | osteraa@sparnord.dk

BLAD NR. 3 - 2018
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton

Skæremanden.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.

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

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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 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

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
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Sæt kurs
mod det gode

generationsskifte

Rådgivning om ejerskifte
Mange danske ejerledere står i de kommende år over for at skulle overlade
deres livsværk til nye ejere. Det kræver mange overvejelser, som du ikke
behøver at stå alene med.
Hos Beierholm hjælper vi mange virksomheder gennem generationsskifte.
Vi ved af erfaring, at god planlægning og kompetent sparring fra første
færd kan spare dig for meget på længere sigt.
Du er velkommen til tale ejerskifte med os. Vi rådgiver dig i øjenhøjde
og tager det hele skridt for skridt. Det giver dig tryghed fra A til Z.
For man siger ikke bare farvel til et livsværk.
Voergaardvej 2 ❘ 9200 Aalborg SV ❘ Tel. 98 18 72 00

www.beierholm.dk
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

UCN TEKNOLOGI

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år
• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år
• PBA i Energimanagement - 1½ år
• Produktionsteknolog - 2 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.

SAMARBEJDE MED TRYG

Vi har indgået en samarbejdsaftale med
TRYG som giver store rabatter til vore
erhvervsmedlemmer.

Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Esben Nedermark, 2220 8174.

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 SMV Danmark, telefon 3393 2000

RABATPORTALEN

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

www.ucn.dk
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