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Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr
Næstformand Peter Kinly, tømrermester
Kasserer Allan Østergaard, skorstens-
fejermester
Jens Blauenfeldt, bogtrykker
Gert Spender-Andersen, direktør
Søren V. Nielsen, uddannelseschef
Anders Jørgensen, automekaniker-
mester
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang

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

Sekretariatets åbningstider:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00

Ansvarshavende:
fdm. for redaktionsudvalget,
Svend Aage Suhr

Annoncekonsulenter for 2009:
Svend Aage Suhr, tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt, 98 11 59 03

Bladet sendes til medlemmer, Hånd-
værksvirksomheder, Håndværkerorga-
nisationer, mesterforeninger, laugs-
medlemmer, offentlige myndigheder  
m.v. i stor-Aalborg.

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20   ·   9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02

PALLE MØRCH ApS
98 12 86 66

� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@morch.dk · www.morch.dk
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Otto Mønsteds Vej 2
9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 50 99

NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

Som lokalbank har vi meget at tilbyde 
din virksomhed - ring og hør nærmere!

Advokatfirmaet

Jen§ Rye-Ander§en
Jesper Viholm’s Eftf.

Møderet for Højesteret

Algade 33 • 9000 Aalborg • Telefon 98 16 16 00 / 98 13 31 88
Telefax 98 12 14 56 • Giro 918-4732 • E-mail: jens@rye-andersen.dk

GRATIS RETSHJÆLP
Håndværkerforeningen har som noget nyt indgået aftale med

Advokatfirmaet Jens Rye-Andersen således at der ydes gratis retshjælp 
til AAHF’s medlemmer. 

Retshjælpen omfatter en gratis uforpligtende 1. konsultation.
Retshjælp aftales med advokatkontoret, tlf. 98 16 16 00.

� �

Mineralvej 10 -16  .  9220 Aalborg Øst
Tlf. 9631 3244  .  Fax 9631 3299  .  www.optimera.dk
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”Ideer, knofedt
og resultater”
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FORMANDEN HAR ORDET

Hvis en forening som Aalborg Ha-
andværkerforening skal overleve 
som andet og mere end en hyg-
geklub, skal den til stadighed have 
nogle klart definerede mærkesager 
at kæmpe for. Sager, som både 
medlemmer og omverden har inte-
resse i – og kan måle foreningens 
gennemslagskraft på. I kampen for 
mærkesagerne er det af afgørende 
betydning at markere sig som 
aktiv netværksbygger og seriøs 
samarbejdspartner. ”Alene, men 
stærk” er fortid.

I 1929 deltog 1.500 af forenin-
gens medlemmer – iført kjole og 
hvidt – i 80 års jubilæet i vor egen 
bygning, Haandværkerforenin-
gen på hjørnet af Østeraa og Ved 
Stranden. I 1956 kulminerede med-
lemstallet med 4.600. I 1978 var 
der 600 og i dag 1.400: erhvervs-
medlemmer, kulturmedlemmer og 
samlet indmeldte laug og forenin-
ger. Udsvingene fortæller historien 
om en forening, der kunne trække 
medlemmerne af huse til fest, 
men havde svært ved at agere 
som en slagkraftig erhvervspolitisk 
forening. I dag er der fokus på er-
hvervspolitik – uden at vi glemmer 
de sociale arrangementer.

De senere år har Aalborg Haand-
værkerforening i stigende grad 
markeret sig som erhvervspolitisk 
forening og samtidig haft stigende 
medlemstal. Det er der ikke ret 

mange andre af landets godt 60 
håndværker- og industriforenin-
ger, der oplever. I Håndværksrådet 
bliver aktiviteterne i Aalborg fulgt 
tæt og i forskellige sammen-
hænge fremhævet til inspiration 
for andre, og for nogle måneder 
siden foreslog Håndværksrådet, 
at Aalborg Haandværkerforening 
producerede et ”statusskrift”. Med 
fokus på mærkesagerne og på ve-
jen mod deres gennemførelse.

Nu er skriftet udsendt. Ikke blot 
til Aalborg Haandværkerforenings 
medlemmer og dens lokale samar-
bejdspartnere, men også til resten 
af landet. Titlen er ”Ideer, knofedt 
og resultater”. Når projektet over-
hovedet har kunnet gennemføres, 
skyldes det støtte fra Aalborg 
Kommune, Pension for Selvstæn-
dige og Håndværksrådet. Det er vi 
taknemmelige for.

Blandt de mærke- og hjertesager, 
der omtales i ”Ideer, knofedt og 
resultater” er: Legatfesten og gæ-
stelærerordningen, Aalborg Kom-
munes udbuds- og indkøbspolitik, 
holdetilladelser til servicebiler i 
midtbyen, ren by, aktiv mediepoli-
tik, mønsterbrydere og udnyttelse 
af it. Det er et bredt spekter, og i 
bestyrelsen er vi helt på det rene 
med, at målene er ambitiøse og 
kun kan nås med kraftig anvendel-
se af knofedt og aktiv repræsenta-
tion i seriøse netværk.

I oktober blev afviklet et eksternt 
bestyrelsesseminar, hvor vi også 
prioriterede de temaer, vi i de 
kommende måneder bruger ekstra 
kræfter på:

•  Kommunens udbuds- og ind-
købspolitik med aktuelt fokus på 
de store renoverings- og anlægs-
puljer

•  Kommunikationen med interes-
senterne – mellem de offentlige 
myndigheder og Aalborg Haand-
værkerforenings medlemmer

•  Uddannelser; erhvervsuddan-
nelser, videre- og efteruddannel-
ser. Øget indsats for forbedring 
af håndværkeruddannelsernes 
image.

•  Iværksætteri og start af egen 
virksomhed. Innovation i etable-
rede virksomheder.

Der er meget at tage fat på. Der 
er meget at bevise over for med-
lemmerne – og over for de ny 
medlemmer, som en aktiv forening 
til stadighed forsøger at tiltrække. 
Med ”Ideer, knofedt og resultater.

Svend Aage Suhr
Formand for 

Aalborg Haandværkerforening
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VVS-installatør Lars Vase 
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby

Frisørmester Vibeke Carøe 
Svalegaardsvej 70, 9000 Aalborg

Malermester Evald Sørensen 
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen, 
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Murer og tømrer oldermand Ib Kjeldsen 
Soldugvej 8, Søttrup, 9600 Aars

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

Advokat Jens Rye-Andersen, 
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

Skorstensfejer Per Knudsen, 
Provstejorden 5 st.th., 9000 Aalborg 

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

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

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Leif Jørgensen  
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Poul R. Jensen 
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV

Poul Eriksen 
Hüttel Sørensensvej 129, 9310 Vodskov

Charles Brandborg 
Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Henning Raunholt 
Klosterjorden 2, 9000 Aalborg 

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Erhvervslivets håndværkerfirma

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

TØMRER
SNEDKER • MURER

Aut. VVS INSTALLATØRBernhard 
Søren

A
S

Restaurant

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

Tlf. 98 15 89 68

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

RENGØRING · KANTINEDRIFT · FACILITY SERVICE

Gasværksvej 26 A  ·  72 22 88 88 

LANDSDÆKKENDE

www.ida-service.dk

ANTON LASSENS
EFTF. A/S

M A L E R F I R M A

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

Sofi endalsvej 11 · Postbox 1725 · DK-9100 Aalborg · Tlf. (45) 98 18 77 11

www.palsgaard-hansen.dk

Sofiendalsvej 11 · Postboks 7140 · DK-9200 Aalborg SV · Tlf. (45) 98 18 77 11

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

Skift til ASE,
en a-kasse, som
kan sit håndværk!

ASE er for dig, som ønsker en a-kasse, der er fri for politik,
religion og høje priser. For kun 377 kr./md. sikrer ASE dig op
til 15.708 kr./md.

Meld dig ind i håndværkerfagets foretrukne a-kasse NU.
Er du selvstændig, hjælper vores konsulent Jannie Ringgaard
dig med den helt rigtige individuelle rådgivning.

Ring 7013 7013 eller meld dig ind direkte på ase.dk.
Vi klarer alt det praktiske, hvis du vil skifte til os.

FIND, VÆLG OG ANSÆT NYE FOLK PÅ JOBASE.DK
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Venlig hilsen bestyrelsen

Borgmesteren vil fortælle om Aalborg som uddannelsesby, hvad er det der til-
trækker de uddannelsessøgende og hvad tilbyder byen.

For håndværksmestrene fortæller borgmesteren om de store planer for bygge og 
renoveringsprojekter i alle forvaltningerne de kommende fire år.

Endvidere om den kommende byrådsperiode.

Direktør Ernst Trillingsgaard AKKC fortæller om det daglige arbejde og om 
hvilken afsmittende virkning de store arrangementer har på byens erhvervsliv og 
øvrige institutioner. Hvad byder fremtiden for kulturlivet i Aalborg.

Afslutningsvis serveres sandwich, vand og øl.

Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00 på telefon 98120002, eller 
på e-mail: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk  

Senest den 19. januar 2009.

Gratis deltagelse for foreningens medlemmer.

MEDLEMSARRANGEMENT
Mød borgmester Henning G. Jensen og Direktør Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres og Kulturcenter

”Mødested Aalborg”

Rabatter styrker din virksom-
hed
Rabatportalen har på dine vegne 

indgået rabataftaler med en række 

leverandører inden for forskellige 

områder, som alle kan være brugbare 

i den daglige drift af din virksomhed. 

Du kan se alle aftaler og fordele i 

et let og overskueligt register på 

hjemmesiden. Du kan enten søge på 

produktkategori eller leverandørens 

navn, så du hurtigt kan få et overblik 

over, hvilke rabatter og fordele du kan 

opnå.

 

”Vi glæder os til at gøre det nem-

mere for medlemmerne at få overblik 

over vores rabataftaler. Vi arbejder 

hele tiden på at indgå endnu flere 

og attraktive aftaler, hvor man som 

virksomhed hvert år kan spare mange 

penge på fx telefoni og brændstof”, 

siger afdelingschef Anne Holm Sjøberg 

fra Håndværksrådet.

Gennem Rabatportalen står omkring 

20.000 virksomheder sammen over 

for leverandørerne, hvilket giver os og 

din virksomhed mange fordelagtige 

muligheder.

Forkæl dine medarbejdere
Rabatterne gavner ikke kun dig og din 

virksomhed. Dine medarbejdere kan 

bruge mange af de rabatter, der er 

tilgængelige via rabatportalen. Du vil 

få adgang til mere end 50 aftaler – og 

bl.a. kunne få rabat på lønsystemer, 

kontor artikler, dankortterminaler, 

brændstof, fyringsolie, telefoni, bred-

bånd, ferierejser, fitness, Mols-linien, 

dagblade og Mitsubitshi.

 

Sådan gør du
Portalen og de gode aftaler er kun for 

Håndværksrådets medlemmer, derfor 

kræver det din e-mailadresse og en 

kode for at komme ind til de mange 

tilbud. Du vil i nær fremtid modtage 

nærmere information om brugen af 

portalen og din kode. 

De fleste rabataftaler kan du tilmelde 

dig direkte på portalen, men der er 

også en række leverandører, hvor det 

er nødvendigt at fremvise et fysisk 

medlemskort. Det kan bl.a. være ved 

afrejse med Mols-Linien, eller hvis du 

ønsker at benytte et af de fitnes-

scentre, der er indgået leverandøraf-

taler med. Derfor vil du inden længe 

også modtage et medlemskort.

Kort om www.hvr.dk/rabatportalen

Rabatportalen er et kommercielt 

drevet indkøbsfællesskab, som kører 

selvstændigt ved siden af Hånd-

værksrådets øvrige virke og politiske 

arbejde.

 

Har du spørgsmål til portalen, er du 

velkommen til at kontakte Lisette 

Møller Andersen fra Håndværksrådet 

på telefon 33 93 20 00 eller pr. mail 

på medlemsfordele@hvr.dk.

Velkommen til 
Rabatportalen

Tid: Tirsdag den 26. januar 2010 
kl. 16.00-18.00

Sted: Håndværkerhuset, 
Kattesundet 20, Aalborg
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AKTIVITETSKALENDER
2010

�		 	19. januar kl. 18.00
Bestyrelsesmøde

�		 	26. januar kl. 16.00-18.00
Medlemsarrangement 
Borgmestermøde

�		 	28. januar kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	17. februar kl. 19.00-22.00
Medlemsarrangement, ølsmagning

�		 	25. februar kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	25. marts kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	25. marts kl. 19.00-21.30
Medlemsarrangement: Niels Busk

�		 	15. april kl. 18.00-20.00
Regionsmøde Nord

�		 	22. april kl. 16.30-17.30
Bestyrelsesmøde

�		 	22. april kl. 18.00- 19.00
Repræsentantskabsmøde

�		 	22. april kl. 19.00
Generalforsamling

�		  27. april kl. 12.00-16.00
Medlemsarrangement 
Kursus i Byggeriet AB 92

�		 	11. maj kl. 19.00-22.00
Legatuddeling i Byrådssalen

�		 	27. maj kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	24. juni kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

MARKEDSFØRINGSØKONOM

FINANSØKONOM

SERVICEØKONOM

PBA I SPORTSMANAGEMENT

PBA I INT. HOSPITALITY MANAGEMENT

PBA I INT. HANDEL OG MARKEDSFØRING

EKSPORTBACHELOR 

FINANSBACHELOR

DESIGNTEKNOLOG

MULTIMEDIEDESIGNER

DATAMATIKER 

PBA I WEBUDVIKLING

PBA I SOFTWAREUDVIKLING

IT-OG ELEKTRONIKTEKNOLOG

PRODUKTIONSTEKNOLOG

INSTALLATØR EL

INSTALLATØR VVS

AUTOMATIONSTEKNOLOG

ENERGITEKNOLOG

 PBA I PRODUKTUDVIKLING 

LABORANT

BYGGETEKNIKER

BYGNINGSKONSTRUKTØR

ADMINISTRATIONSBACHELOR

NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI (NOEA) ER FUSIONERET 
IND I UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND I JANUAR 2009. 
VI ARBEJDER INDEN FOR TRE HOVEDOMRÅDER: DET SUNDHEDS-
FAGLIGE, DET PÆDAGOGISKE SAMT TEKNOLOGI & BUSINESS.

Professionshøjskolen
University College Nordjylland
TEKNOLOGI & BUSINESS

24 UDDANNELSER DER KAN ÆNDRE DIN TILVÆRELSE. STUDIESTART FEBRUAR 
2010/SEPTEMBER 2010. STUDIEVEJLEDNING 2526 6996 ELLER LÆS MERE PÅ 
WWW.UCN.DK / WWW.NOEA.DK

NU HEDDER NOEA

UNIVERSITY COLLEGE 

NORDJYLLAND

TEKNOLOGI & BUSINESS

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16
Aalborgvej 356
9362 Gandrup
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Håndværksrådets nye arbejds-
hæfte guider virksomheder 
gennem udfordringerne ved 
ejerskifte

21.000 små og mellemstore fami-

lieejede virksomheder står foran et 

ejerskifte i de kommende år, men 

mange har svært ved at gennemføre 

ejerskiftet effektivt. Derfor lancerer 

Håndværksrådet et nyt arbejdshæfte, 

som skal hjælpe virksomhederne i 

gang med de første forberedelser til 

ejerskiftet.

 

Et succesfuldt ejerskifte er vigtigt 

for virksomhedens fremtid, fordi en 

ny ejer ofte skaber innovation og 

vækst. Der er potentiale for mange 

nye arbejdspladser i de mange mindre 

virksomheder, hvis de får tilrettelagt 

ejerskiftet optimalt.

 

”Alt for mange virksomheder kommer 

for sent i gang med ejerskiftet, og det 

skyldes ofte, at man ikke ved, hvordan 

man skal gribe opgaven an. Derfor 

risikerer ejerskiftet at ende med den 

næstbedste løsning eller også må eje-

ren dreje nøglen om,” siger projektle-

der Dorte Kulle, Håndværksrådet.

 

Ny indfaldsvinkel
Under overskriften ”Virksomhedens 

fremtid - Kom godt i gang med dit 

ejerskifte” præsenterer Håndværks-

rådets arbejdshæfte ejerskifte-emner 

på en helt ny, grafisk måde. 

 

”En anden væsentlig grund til, at 

mange virksomhedsejere kommer for 

sent i gang er, at det ofte er forbun-

det med svære og negative følelser 

at skulle skille sig helt eller delvist af 

Gode råd om ejerskifte 
til 21.000 små og 
mellemstore virksomheder

med sin virksomhed. Derfor har vi 

valgt en helt ny tilgang til emnet. Vi 

har forsøgt at præsentere ejerskifte 

på en enkel og humoristisk måde, 

som vi håber giver flere ejere lyst til 

at kaste sig over opgaven,” fortsætter 

Dorte Kulle.

 

Brug krisen til at forberede 
ejerskiftet
”Krisen har ikke gjort det lettere at 

ejerskifte de mindre virksomheder. 

Det er blevet endnu sværere at finde 

købere, og de købere der er, har svært 

ved at skaffe finansiering. Derfor an-

befaler vi, at virksomhederne benyt-

ter tiden til at klargøre virksomheden 

økonomisk, ledelsesmæssigt og ad-

ministrativt med henblik på et senere 

salg,” siger Dorte Kulle.

 

Det nye ejerskiftehæfte er udviklet i 

forbindelse med ”Projekt Overskud”, 

og bygger på erfaringer med ejerskifte 

fra godt 60 virksomheder. Desuden 

har et netværk af branchekonsulenter 

og professionelle ejerskifterådgivere 

bidraget med viden. Hæftet er støt-

tet af EU’s socialfond og Vækstforum 

Sjælland og Nordjylland.

 

Hæftet kan rekvireres hos Aalborg Ha-

andværkerforenings sekretariat på tlf. 

98 12 00 02 eller via e-mail: aalborg-

hvf@aalborg-hvf.dk

15

Datter

Svigersøn Søn

Sidder den nye ejer ved bordet?
Find en neutral person, der kan 
hjælpe jer i gang med snakken.
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I 2005 opnåede Iben Rasmussen 

bronzemedalje for sin svendeprøve 

som guldsmed. Året efter blev hun 

belønnet med et legat fra Aalborg 

Haandværkerforening, og i 2008 

indgik hun partnerskab med sin far, 

guld- og sølvsmed Jørgen Rasmussen, 

om værkstedsbutikken i Gravensgade 

i Aalborg. Nu har Iben Rasmussen sat 

kronen på værket: Som bestillingsop-

gave designede og fremstillede hun 

den broche, som Dronning Margrethe 

modtog som gave, da hun i september 

under sit besøg i Thisted også gæste-

de Dragsbæk margarinefabrik.

Det var Dragsbæks bestyrelsesfor-

mand, Mogens Nielsen, der overrakte 

brochen, og han har efterfølgende 

fortalt Iben Rasmussen, at dronningen 

bar den til aftenarrangementet på 

kongeskibet i Thisted havn.

-Mogens Nielsen har også fortalt, at 

Dronning Margrete gav udtryk for, at 

hun synes, brochen er smuk, og at 

Legatmodtageren har
sat kronen på værket

hun er meget glad for den. Situatio-

nen var lidt speciel, for også Thisted 

kommunes dronninge-gave var en 

broche. Så der er måske nogen, der er 

lidt skuffede over, at det var min bro-

che, dronningen valgte at bære, siger 

Iben Rasmussen.

Ønsket til smykkets udformning var, at 

den skulle forene stemningen fra Thy 

med Dragsbæks ædle råvare, plan-

teolie. Resultatet blev en broche be-

stående af to vinger i 14 kt. hvidguld 

med en brilliant i midten og en gylden, 

dråbeformet, 20 millioner år gammel 

ravklump med et indlagret insekt.

I fars fodspor
Iben Rasmussen kom i 2001 i lære hos 

sin far i Gravensgade, og ud over glæ-

den ved smykkehåndværket har far 

og datter også andet til fælles: Jørgen 

Rasmussen bestod (i 1963) svendeprø-

ve med bronzemedalje som sølvsmed 

og to år senere som guldsmed med 

sølvmedalje. Også han er blevet hyldet 

til håndværkerforeningens legatfest. 

Det var i 2005, da han blev udnævnt 

til Aalborg Kommunes Æreshåndvær-

ker. Og så er Jørgen Rasmussen kendt 

som ”royal” guld- og sølvsmed, der 

tre gange har designet og fremstillet 

gaver til Dronning Margrethe og Prins 

Henrik, en broche til Norges Dronning 

Sonja og to gaver til Kronprins Frede-

rik og Prinsesse Marys bryllup.

-Ja, man må jok nok sige, at min far 

fører klart med hensyn til de royale 

gaver. Jeg vil være stolt af, hvis jeg 

ligesom ham bliver udnævnt til æres-

håndværker. Om en 30-40 år….

Iben Rasmussen, 31 år, er den yngste 

af de 22 nordjyske kunsthåndvær-

kere, der er portrætteret i Evanthore 

Vestergaards aktuelle bog, ”Unika”, 

og udstiller sammen med de øvrige 

kunstnere på Utzon Centret i Aalborg 

frem til den 22. december. 

Iben Rasmussen i fars fodspor.

Guldsmed Iben Rasmussens første ”dronningesmykke”
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�		Af Poul Krabbe

Siden Henrik Juul Poulsen og hans 

kone, Anette, den 31. december 1991 

overtog Østergades Bageri i Nørre-

sundby, har forretningen til stadighed 

haft to-tre bagerlærlinge. Kun to 

af dem har ikke fået ros til svende-

prøven. Den ene måtte nøjes med 

”bestået”, mens den anden, Christian 

Gross Pedersen, opnåede bronzeme-

dalje og blev hyldet med legat fra Aal-

borg og Omegns Bagerlaug til Aalborg 

Haandværkeforenings legatfest i maj.

Det var bagerlaugets oldermand, Joan 

Pedersen, der overrakte legatet, og 

hun ønskede, at lærepladsens bager-

par skulle med på det officielle billede. 

Det kom noget bag på dem, for det var 

jo ikke dem, men deres dygtige lærling, 

der skulle hyldes. Men på en måde blev 

en ring sluttet: Både Henrik og Anette 

har i sin tid bestået svendeprøve i ba-

gerfaget med ros og har altid ønsket, 

at deres kvalitetssans og glæde ved 

faget skal overføres til lærlingene.

Bagerparret, der
har bestået med ros

Da der kom børn i bagerfamilien, slut-

tede Anette Poulsen sin tid i bageriet. 

I stedet er hun i butikken og passer 

desuden kontoret. Henrik Juul Poulsen 

arbejder – siger hans kone - ”12 dage 

om ugen, men holder så vidt muligt fri 

hver anden weekend”. Kl. 1.45 møder 

han i bageriet, og seks-syv timer se-

nere går han hjem for at sove.

20 år i bagerfaget
GuldBageren, som forretningen i 

Østergade har heddet siden 1992, 

beskæftiger fem svende og to lærlinge 

i bageriet. Der er tre fastansatte i bu-

tikken og 11 ”deltids-piger”, hvoraf de 

seks er over 18 år. (”Når de er gode, 

får de også lov til at blive her. Det be-

tyder noget for kundernes opfattelse 

af professionel service med smil på”).

Henrik Juul Poulsen har været tiltruk-

ket af bagerfaget, siden han i fritiden 

som 13-årig i 1979 begyndte som 

”bagerkarl” på den vestjyske hjem-

egn. Som 17-årig kom han i lære, blev 

udlært i 1986 og købte tre år senere 

Bøvlingsbjerg Bageri. Da var han 23 år, 

Bagerlaugets oldermand, Joan Pedersen, (længst til venstre) overrakte legat til Christian Gross 

Petersen, mens hans lærermester, Henrik Juul Poulsen og Anette Poulsen så til

  (Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset)

GuldBageren i Østergade ligger på et centralt hjørne med parkeringspladser lige 

uden for butikken
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gift med en bager og parat til større 

udfordringer. Det blev i Nørresundby 

ved udgangen af 1991.

- Der var et bageri, og så var vi der 

også. Østergades Bageri var af en 

standard, der svarede til vore ønsker, 

og havde en omsætning, vi kunne leve 

af. At vi ikke kendte noget til Nørre-

sundby betød mindre.

I de 18 år i Østergade 57 har fami-

lien Poulsen opbygget en stor, fast 

kundekreds, skønt konkurrencen i 

Nørresundby er skarp med seks ”rig-

tige” bagere foruden supermarkeder 

med brød på hylderne. Også kunder 

fra Aalborg og oplandet finder vej til 

GuldBageren og specialiteterne, der er 

skabt fra bunden; bl.a. jordbærdrøm-

men med fragilité på toppen, rugbrø-

det og honningkagerne.

Det er stadig et håndværk
- Også i bagerfaget er der indført ma-

skiner og IT, som overtager noget af 

det mere kedsommelige arbejde, men 

det er stadig et håndværk. Vi frem-

stiller stadig det meste i hånden. En 

wienerkrans skal flettes, som den altid 

er blevet. I dag kan meget købes som 

færdigvarer, der bare skal i ovnen, el-

ler som halvfabrikata. Det er en træls 

udvikling. Hvad er der ved at få en 

napoleonshat, der også kan købes på 

en tankstation?

Østergades Bageri blev medlem af 

GuldBageren i 1992, tre år efter at den 

frivillige kæde blev etableret. I dag er 

den med 135 medlemmer Danmarks 

største bagerkæde.

- Som medlem af GuldBageren er der 

nogle få procent af produktionen, 

som vi skal lave, men alt andet er vore 

egne opskrifter. Fordelen ved med-

lemskabet er, at vi til stadighed får ny 

inspiration, og at vi slipper for som 

enkeltforretning at forhandle med 

leverandørerne. Samtidig er vi gen-

nem den fælles markedsføring meget 

synlige på markedet. 

Siden nytår – og frem til sommeren 

2011 - er GuldBageren sponsor for 

damehåndbold-ligaen med al den 

synlighed, det giver i TV-transmissio-

nerne. Vi er også fælles om Krumme-

klubben for børnene og støtter Dansk 

Håndbold Forbunds håndboldskole, 

der hvert år tiltrækker ca. 8.500 børn, 

fortæller Henrik Juul Poulsen.

Anette Poulsen styrer butikken sammen med Anita Terp (i baggrunden), der allerede var ansat, 

da familien Poulsen i 1991 rykkede ind i Østergade

Unge i bagerfaget. Bagermester Henrik Juul Poulsen sammen med Christian Gross Pedersen, 

Anne Pedersen og Diana Nielsen i bageriet
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�		Af Poul Krabbe

- Antallet af lærlinge, der vælger 

bagerfaget, er stigende, og meldin-

gerne fra mestrene lyder på, at de 

kan få det antal, de gerne vil. Da vi i 

Als Bageri skulle have en lærling for et 

år siden, havde vi en del henvendel-

ser. Mange af dem ønskede at blive 

voksenlærlinge. Det er en tendens, 

som vil være med til at øge tilgangen. 

Samtidig er der måske nogle mestre, 

som i disse nedgangstider ansætter 

en lærling i stedet for en svend – også 

fordi der er et tilskud på 30.000 kr. til 

en ekstra lærling i de 3 år og 7 måne-

der, uddannelsen varer.

Sådan siger Joan Pedersen, der er 

oldermand i Aalborg og Omegns 

Bagerlaug og medlem af bestyrelsen 

for BKD, Bager- og Konditormestre i 

Danmark. I 19 år har hun drevet Als 

Bageri og samtidig de seneste ti år 

været aktiv i organisationsarbejde.

På de af landets erhvervsskoler, 

der udbyder bageruddannelsen, går 

mange historier om, hvorfor lærlinge 

opgiver uddannelsen efter frustre-

rende oplevelser i praktikperioderne. 

Mange af beretningerne handler om 

mestrenes ”temperament”.

- Den slags historier kender jeg også, 

men de hører en svunden tid til. I 

det fælles faglige udvalg har vi gjort 

meget for at rådgive mestrene om, 

hvordan de skal behandle deres lær-

linge. Og så må vi ikke glemme, at en 

sag altid har to sider, og at der inden 

for alle uddannelser er lærlinge, som 

ikke bryder sig om at komme tidligt 

op. I Als Bageri har vi uddannet fem, 

og det er gået meget godt, siger Joan 

Pedersen.

Krav og udfordringer
- Hos os har vi aldrig haft problemer 

med at få lærlinge, og dem, vi har 

fået, har altid været gode. De har vist 

interesse for faget, og jeg har stillet 

krav til dem og givet dem udfordrin-

ger. Selvfølgelig kan bagermestre – 

som alle andre – have temperament, 

der kommer til udtryk, når der er 

spidsbelastning. Det kan godt være 

svært at bevare fatningen, hvis en 

lærling ødelægger et helt hold rund-

stykker kl. 6 om morgenen, siger Hen-

rik Juul Poulsen og slår et slag for, at 

læretiden bør nedsættes til tre år med 

kun 20 uger på skolen i stedet for 

de nuværende 38. Efter hans mening 

taber erhvervsuddannelserne mange 

elever på at gøre undervisningen alt 

for teoretisk.

Hos GuldBageren i Nørresundby er de 

stolte af legatmodtageren Christian 

Gross Pedersen og hans bronzeme-

dalje, og i hele uddannelsesforløbet 

har han aldrig haft en sygedag.

Ingen lærlingemangel

- Christian var 24 år, da han hen-

vendte sig for at få en læreplads. Han 

havde taget HTX og ville vist egentlig 

have været kemiingeniør. Han havde 

også været i Kosovo som soldat i liv-

garden, så det var en ung mand med 

livserfaring, der pludselig stod i forret-

ningen og ville være bagerlærling. Jeg 

forklarede ham, at han skulle starte 

på grundforløbet. Det gjorde han og 

vendte så tilbage for at få en uddan-

nelsesaftale. Det er der ikke nogen 

af os, der har grund til at fortryde. 

Selvfølgelig har også Christian lavet 

fejl i sin læretid, men med sin posi-

tive indstilling til faget, betragter han 

korrektion som vejen til ny viden og 

erfaring. Derfor har han heller aldrig 

brugt tid på at bortforklare egne fejl, 

siger Henrik Juul Poulsen.

Der er ingen problemer med at få lærlinge til bagerfaget, siger oldermand Joan Pedersen 

(indsat foto). At de også er motiverede og dygtige er Christian Gross Pedersen et legatbeløn-

net eksempel på
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HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interes-
senter kan læse om foreningens aktivi-
teter samt artikler fra medlemsbladet 
på hjemmesiden. Der findes også 
informationer om foreningens historie, 
bestyrelsessammensætning og tilbud 
om rabatordninger. Der er endvidere 
links til Håndværksrådet, Pension for 
Selvstændige, Varelotteriet, ASE og 
Aktive Kvinder. Adressen er:
www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

KOMPETENcEuDVIKLING
Sæt fokus på kompetenceudvikling i 
din virksomhed.
Kontakt Anne Holm Sjøberg, Hånd-
værksrådet på telefon 33932000, hvis 
du vil vide mere eller guides videre. Vi 
har informationsmateriale på vort kon-
tor, Kattesundet 20, 9000 Aalborg.

NORDJySK NETVÆRK
Aalborg Haandværkerforening er med-
lem af foreningen Nordjysk Netværk 
som har 300 medlemmer i regionen. 
Se yderligere på
www.nordjysknetvaerk.dk

EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge 
og gennemføre generationsskifte, 
ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksom-
hedsoverdragelse” til familie eller an-
dre, kan du få  nyttige informationer 
og hjælp ved at kontakte afdelings-
chef Anne Holm Sjøberg, Håndværks-
rådet, telefon 33932000

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

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

TLF 9810 3535  - www.delikates.dk  

Østerbro 58      -       man-fre. Kl. 9.00 - 17.30 

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

GVU Grundlæggende
VoksenUddannelse

Bliv faglært uden at gå i lære!

Hvad er GVU?
GVU er en måde at få en uddannelse på, som tager kortere tid end normalt.

På de forskellige colleger i Aalborg kan du uddanne dig til næsten alt lige fra 
bager til smed. Vi har flere end 75 forskellige uddannelser som du kan vælge 
imellem. Der er 9 forskellige colleger med hvert sit fagområde.

Du skal være mindst 25 år og have 2 års relavant erhvervserfaring.

Du skal ikke have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. 
Du skal altså ikke være lærling...

Sådan melder du dig ind
Du henvender dig til colleget for dit fagområde. Her får du rådgivning hos en 
uddannelses- og erhvervsvejleder.

www.agricollege.dk 
www.autocollege.dk
www.construction-college.dk

www.dental-college.dk
www.foodcollege.dk
www.mediacollege.dk

www.metalcollege.dk
www.swcollege.dk
www.technology-college.dk

Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg

Telefon 7250 1000
www.techcollege.dk

Læs mere om GVU på:

VARELOTTERIETS
KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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VINSMAGNING 
MED SIGuRD MüLLER

Der præsenteres og smage øl fra Danmark og Tyskland. I alt elleve 
typer. Der serveres endvidere en let anretning bestående af pølsebord 
og brød.

Medlemspris pr. deltager, 120,00 kr.

Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00 på telefon 
98120002, eller på e-mail: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk  

Senest den 11. februar 2010  

Tid: Onsdag den 17. februar 2010 kl. 19.00-22.00  
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg    

Foredrag af Niels Tikøb om  ØL

Der var fuldt hus da årets vinsmagning 

blev afholdt mandag den 19. oktober 

i foreningens lokaler. Jan Johansen 

fra Sigurd Müller Vinhandel A/S stod 

for gennemførelsen af smagningen. 

Vinene var fra Alsace, Mosel, Rhône, 

Spanien og Portugal. Således var der 

nok af typer og mængde til at alle blev 

både tilfredse og glade. I dagens an-

ledning kunne medlemmerne købe de 

smagte vine med rabat på  20 %.

Efter smagningen blev der serveret en 

let anretning med tilhørende vine.

Jan Johansen orienterede endvidere om 

direktørskiftet i firmaet pr. 1. november 

2009. Efter en lang og udviklende pe-

riode fra 1986 til 2009 overlod Regner 

Jensen direktørstolen til Ib Bergkjær, 

som i mange år har været ansat i 

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

TJEK DIN 
VIRKSOMHED GRATIS
Står udbyttet mål med indsatsen?
Du har sikkert allerede en god fornem-
melse af, hvor din virksomhed bliver 
stærkere. Men hvad skal der til og hvor 
kan det egentlig betale sig at sætte ind 
med forbedringer?
Med STATUS får du et overblik over din 
virksomheds tilstand samt en hand-
lingsplan for, hvordan du mest effektivt 
forbedrer virksomheden og bundlinien.
www.smv-status.dk

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

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

En vifte af muligheder

KompetenceCenter for 
Transport og Logistik
Godstransport, persontrans-
port, Lager & Logistik.

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

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

KompetenceCenter for 
Elektronik og teknologi
Elektronikmontage, printfrem-
stilling og reparation, konsu-
lent- og uddannelses-
virksomhed HYTEK.

KompetenceCenter for 
Proces og automatik
Levnedsmidler, non-food, pro-
duktion, pakkeri.

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

KompetenceCenter for 
Organisationsudvikling
Medarbejderudvikling, lederud-
vikling, rådgivning, konsulent-
bistand.

K.O. BAYER
Aalborg Støvsuger Center

Tlf. 98 13 66 22
Boulevarden 10 - lige ved Algade

Cleankøb
Danmarks største støvsugerkæde

SALG  •  REPARATION  •  SERVICE

Netbutik: www.ko-bayer.dkHasserisvej 142 • 9000 Aalborg
Tlf. 98 10 91 45 • Fax 98 77 47 13

www.kab.dk

Carsten Stig Olsen
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Kom og hør om spændende oplevelser og svære opgaver i jobbet som 
medlem af Europa Parlamentet i perioden 1999-2009. Niels Busk har 
blandt andet været medlem af seks udvalg i parlamentet. Vi vil også 
høre om oplevelser i organisationsarbejdet i Danmark igennem mange 
år. Masser af tid til spørgsmål og debat.

Mødet starter med servering af et let traktement.

Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00 på telefon 
98120002, eller på e-mail: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk  

Senest den 18. marts 2010

Tid: Tirsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00-21.00
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg

Niels Busk om livet i EU   

BESøG På AALBORG 
VÆDDELøBSBANE

Mandag den 24. august fik forenin-

gens medlemmer en stor oplevelse 

på Væddeløbsbanen , Skydebanevej i 

Aalborg vestby. Det store anlæg dan-

nede baggrund for en uforglemmelig 

aften. Efter velkomst af direktør 

Palle Bjørnstrup blev vi bænket i re-

stauranten. Her gav Erling Eriksen en 

grundig orientering om dagligdagen 

på væddeløbsbanen, både hverda-

gens liv og løbsdagene. Vi blev tildelt 

en ”værtinde” som hjalp os igennem 

de svære spilleregler i forbindelse 

med den udleverede LynV5 kupon. 

Middagen blev serveret, og vi kunne 

sidde behageligt og følge løbene på 

banen.

Midt i arrangementet gik turen til 

staldene, hvor banens formand Bent 

Grøn og travtræner Jørn Damsgård 

fortalte om aktiviteterne i staldene 

og træningen. Det forlød sig at man-

ge medlemmer i fremtiden vil prøve 

lykken på Aalborg Væddeløbsbane.

Husk at tjekke din pensionsordning 

Skattereformen ændrer ikke ved, at du som selvstændig fortsat kan indbetale op 

til 30 % af din virksomheds overskud på en ratepension eller ophørende livrente, 

selv om du overskrider grænsen på 100.000 kr.

100.000 kroners grænsen har kun betydning for din private pensionsopsparing 

og opsparing som ansat.

Men nye regler giver nye muligheder : Kontakt derfor Pension For Selvstændige 

for at tjekke, hvilke muligheder DU har.  Et besøg fra os koster nemlig ingenting.

Tlf. 33 93 86 00      pfs@pfs.dk     www.pfs.dk

Om Pension For Selvstændige

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

Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organi-
sationer for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq. 

Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkost-
ninger kan holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændi-
ge er skræddersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respek-

tive familier.

- inden nytår

Mødesponsor:
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�		Af Svend Aage Suhr

Man kan indgå forskellige typer af uddannelsesaftaler:

Den almindelige aftale
•  Aftalen omfatter alle praktik- og skoleforløb, eventu-

elt bortset fra grundforløbet. Hvis lærlingen ansættes, 

inden grundforløbet påbegyndes, dækker aftalen også 

grundfor-løbet. Det mest almindelige er, at mester og elev 

underskriver aftalen efter endt grundforløb.

•  Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med 

elevløn.

•  Den gensidige prøvetid er tre måneder, hvorefter aftalen 

er uopsigelig. 

Den ny mesterlære
•  Hele det første år gennemføres som praktisk oplæring 

hos mester, kun afbrudt af eventuelle obligatoriske kurser 

på skolen (fx hygiejnekursus). 

•  Det praktiske første læreår afsluttes med en praktisk op-

gave, som mester og skole udformer i fællesskab. Opga-

ven bedømmes godkendt/ikke-godkendt. Når opgaven er 

godkendt, kan lærlingen begynde på hovedforløbet. 

•  Ellers gælder samme betingelser som for den almindelige 

aftale.

•  Visse brancher bruger ikke ny mesterlære. 

Kombinationsaftalen
•  I en kombinationsaftale deles to eller flere mestre om 

at uddanne en lærling, så de enkelte aftaler til sammen 

omfatter alle praktik- og skoleophold. 

•  Alle aftaler om tidspunkter osv. skal være på plads, inden 

den første aftaleperiode begynder. 

•  Ellers gælder samme betingelser som for den almindelige 

aftale.

Kort uddannelsesaftale
•  En kort uddannelsesaftale skal indeholde mindst én 

skole- og én praktikperiode, og den kan altid forlænges. 

•  Korte uddannelsesaftaler kan kun indgås på hovedforlø-

bet. 

•  De korte uddannelsesaftaler er velegnet for virksomhe-

der, der ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb, 

eller som er så specialiserede, at de ikke kan godkendes 

til den fulde lærlingeuddannelse.

•  En kort uddannelsesaftale er også velegnet, hvis virksom-

heden ikke er sikker på at have beskæftigelse til lærlingen i 

hele uddannelsesperioden. 

Traineeforløb eller forpraktik
•  Traineeforløb eller forpraktik kan indgås på en række 

brancheområder og er en måde, hvorpå virksomhed og 

potentiel lærling kan se hinanden an, inden der indgås en 

egentlig uddannelsesaftale.

•  Forløbet varer typisk 3 til 6 måneder.

•  Inden for nogle brancher kan lærlingen opnå merit ind i 

lærlingeuddannelsen for dele af forpraktikken, dvs. få ud-

dannelsestiden, hvis der indgås en lærlingekontrakt. Det 

gælder typisk ikke de brancher, der bruger betegnelsen 

traineeforløb. 

•  Den unge kan deltage i virksomhedens produktion og 

må betjene visse maskiner, som en ungarbejder ikke må 

betjene.

Fakta om Uddannelsesaftaler

Nu er præmien for 
en praktikplads
hævet til 50.000 kr.
Uddannelsen af fremtidens hånd-

værkere er en af Aalborg Haand-

værkerforenings hjertesager. Vi 

benytter enhver lejlighed til at 

gøre opmærksom på mulighederne 

efter en gennemført erhvervsud-

dannelse – bl.a. gennem forenin-

gens gæstelærer-tilbud til folke-

skolen – og vi følger udviklingen 

og tilbuddene på Aalborg tekniske 

skole, Tech College Aalborg. Med 

bekymring ser vi på det store 

frafald fra uddannelserne, hvoraf 

en del skyldes usikkerhed omkring 

udbuddet af praktikpladser. Derfor 

opfordrer vi også vore medlemmer 

til at indgå uddannelsesaftaler. 

Både for fagets og de unges skyld.

Lige nu er der som følge af den 

generelle nedgangsperiode en 

fortvivlende mangel på praktik-

pladser, så det er med glæde og 

tilfredshed, vi ser, at bonuspræmi-

en for etableringen af en praktik-

plads er øget fra 16.000 til 50.000 
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Inden en virksomhed kan indgå en uddannelsesaftale, 

skal virksomheden godkendes som uddannelsessted. Da 

erhvervsskolen er samarbejdspartner gennem hele ud-

dannelsesforløbet, er skolen et godt sted at begynde, når 

virksomheden skal godkendes. 

Økonomi
Når man indgår en uddannelsesaftale, kan man opnå for-

skellige refusioner og tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefu-

sion, som alle arbejdsgivere betaler til. 

Alle aftaler (undtagen traineeforløbene og forpraktikken) 

udløser følgende refusioner og tilskud fra AER:

•  Lønrefusion under lærlingens skoleophold

•  Tilskud til lærlingens transport under skoleophold

For uddannelsesaftaler indgået efter 5. november 
2009 er der indført en særlig bonusordning, 
som udløser op til 50.000 kr. pr. aftale. Udbetalingen af 

præmien sker af i form af 6000 kr. pr. måned i prøvetiden (i 

alt tre måneder) samt à to omgange med to lige store rater 

á 16.000 kr., den første efter 4 måneder og den anden efter 

7 måneder. Ministeriet har beregnet, at præmien svarer til 

67 pct. af begyndelseslønnen. Ordningen foreslås at have 

virkning til og med den 31. december 2010. Præmieordningen 

gælder også del- og kombinationsaftaler, men ikke hvis din 

lærling er voksenlærling. 

Bonus- og præmieordningen på i alt 50.000 kr. afløser som-

merens præmieringsordning på maks. 16.000 kr. pr. uddan-

nelsesaftale”.

Voksenlærling
Voksenlærlingeordningen er for ledige eller ufaglærte over 

25 år, der indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed 

om en erhvervsuddannelse. 

Virksomheden kan få følgende 

tilskud:

30 kr. i timen til voksenlærlingens 

løn i praktikperioderne i de første 

2 år af uddannelsen. Du skal selv be-

tale, hvad der svarer til mindstelønnen for 

ufaglærte inden for faget.

Tilskud fra AER under skoleperioderne, præcis som for lær-

linge under 25 år. 

Voksenlærlingetilskuddet kan opnås, hvis ansættelsen sker 

inden for et fag med gode beskæftigelsesmuligheder, hvis 

lærlingen er ledig, ufaglært eller har en forældet (erhvervs-) 

uddannelse. Det er de fire beskæftigelsesregioner, der afgør, 

hvilke fag og uddannelser der kan ydes tilskud til. 

Du skal kontakte det lokale jobcenter for at få ansøgningen 

om tilskuddet på de 30 kr./timen godkendt, mens du skal 

have fat i AER for at få AER-refusioner.

Bonusordningen på de i alt 50.000 kr., som blev indført no-

vember 2009, gælder ikke for voksenlærlinge. 

Løntilskud for EGU-elever
Har virksomheden elever fra erhvervsgrunduddannelsen 

(EGU) i praktik, kan du også opnå et løntilskud på 30 kr. pr. 

time for den arbejdstid, der er aftalt i prøvetiden. Prøvetiden 

skal fremgå af praktikaftalen.

EGU er en 2-årig uddannelse, som primært består af prak-

tikperioder hos en eller flere arbejdsgivere. EGU er et særligt 

tilbud til unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gen-

nemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

kr.. Det sker som en følge af det 

politiske forlig på uddannelsesom-

rådet i forbindelse med udmønt-

ningen af globaliseringspuljen.

Grib muligheden
Håndværksrådet har presset på 

for en forøgelse af bonuspræmien, 

og uddannelsespolitisk medar-

bejder Heike Hoffmann hilser den 

politiske beslutning velkommen:

- Den hidtidige præmie på 16.000 

kr. har ikke den ønskede effekt. 

Med en præmie på 50.000 kr. for 

en uddannelsesaftale vil langt flere 

virksomheder havde mulighed for 

at ansætte lærlinge. Små og mel-

lemstore virksomheder er presset 

på likviditeten, og derfor er vi i 

Håndværksrådet glade for, at til-

skuddet udbetales fuldt ud i løbet 

af lærlingens første syv måneder i 

virksomheden. Det kan medvirke 

til at lette likviditeten, og samtidig 

sker udbetalingen, mens lærlingen 

er mest omkostningstung – i den 

første del af læretiden.

Det skønnes, at bonusforhøjel-

sen kan udløse op til 1.700 ekstra 

praktikpladser. Hvor mange af 

dem, der bliver i Nordjylland, kan 

vi ikke vide, men set fra Aalborg 

Haandværkerforenings synspunkt 

er vi ikke i tvivl om, at forhøjelsen 

virker. Det er præcis den slags ini-

tiativer, vi går ind for, og vi håber, 

at vore medlemmer griber mulig-

heden.
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

VELKOMMEN 
TIL NyE MEDLEMMER:
Thomas Harlyk, Aabybro
Erik Søborg Ottesen, Aalborg  
Jørgen Aaen, Aalborg  
Henrik Poulsen, bagermester, Nørre-
sundby 
Niels H. Nielsen, Surf & Ski, Aalborg    
Sadelmager-og Tapetserfaget, Hånd-
værkerhuset 
Finn Gjøe Larsen, Nørresundby
Karen Mulvad Larsen, Aalborg  
Rudi Lykkegaard, Aalborg    

BESøG 
HåNDVÆRKERHuSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 10-13)
• maler

Alle er velkommen

NyT!
SAMARBEJDE MED ASE:
- se annoncen her i bladet.

Prepress  |  DTP  |  Web  |  Offsettryk  |  Bogbinderi
LYNGVEJ 5  ·  9000 A ALBORG  ·  TLF. 98 18 98 99  ·  FA X 98 18 09 39 

W W W.PRINFOA ALBORG.DK

 Når det drejer sig om

Grafisk Produktion 
 er vi klar til samarbejde

prinfo: Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

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

AALBORG
GULVSERVICE APS

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 
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Ny adm. direktør 
i Håndværksrådet
Håndværksrådets bestyrelse har 

udnævnt rådets vicedirektør Ane Buch 

til ny adm. direktør i Håndværksrådet. 

Hun skal nu stå i spidsen for Dan-

marks eneste hovederhvervsorgani-

sation, der udelukkende kæmper for 

små og mellemstore virksomheders 

interesser.

 

Håndværksrådet har næsten 100 

medlemsorganisationer med en 

medlemsskare på 20.000 små og 

mellemstore virksomheder inden for 

byggeri, mindre industri og serviceer-

hvervene.

 Ane Buch er uddannet cand. mag. og 

blev i 2001 udnævnt til vicedirektør 

for Håndværksrådet. Hun sidder bl.a. i 

Danmarks Vækstråd på vegne af Dan-

marks små og mellemstore virksom-

heder. Hun har 2 børn, Martin og Line, 

og bor i Roskilde.  

Husk din 
pensionsordning 
inden nytår
Af direktør Jens Raunkjær, Pension For 

Selvstændige

Skat og pension er i år absolut et af 

hovedtemaerne i den daglige debat 

blandt pensionsindbetalere og pensi-

onssælgere. Her i slutningen af året er 

gode råd mange – men mange råd er 

ikke så gode.

Tingene er imidlertid slet ikke så 

indviklede i år, som mange gerne vil 

gøre det til. Derfor vil jeg blot her slå 

fast, at:

Der er to situationer for selvstændige 

og opsparing, man skal have for øje, 

når indbetalingerne til pension skal 

ordnes for 2009.

Det ene er, at 30 procent-ordningen 

fortsætter. De selvstændige har i dag 

en særordning, hvor de kan indbetale 

op til 30 procent af det årlige over-

skud i virksomheden på en privat ra-

tepension eller livrente og opnå fuldt 

fradrag i det pågældende år. Denne 

såkaldte 30 procent-ordning ændres 

der ikke på foreløbig.

Det andet er, at det er sidste år, hvor 

selvstændige, der er ansat i deres 

egen virksomhed/selskab og hæver 

løn derfra, kan indbetale mere end 

100.000 kr. på ratepension og få fra-

drag i topskatten for det fulde beløb. 

Fra 1. januar 2010 kan man kun ind-

betale op til de 100.000 kroner på en 

ratepension eller ophørende livrente 

og få fradrag i topskatten.

Samtidig sænkes skatteprocenten for 

topskat fra 59 % til 51,5 % fra 1. januar 

2010.

Jeg vil ikke ligefrem betegne den nye 

skattereform som en god aftale for 

de almindelige opsparere, men de 

selvstændige har fortsat fleksible 

muligheder for opsparing i pensions-

øjemed – og der er heller ikke ændret 

på reglerne for opsparing på ophørs-

pension. 

Hvis du er i tvivl ?
Det er under alle omstændigheder 

vigtigt, at du kontakter din pensions-

rådgiver, hvis der er noget, du er i tvivl 

om. Du kan altid kontakte Pension 

For Selvstændige og vi kan henvise til 

nærmeste rådgiver.

Se annoncen på bagsiden af bladet.
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Husk at tjekke din pensionsordning 

Skattereformen ændrer ikke ved, at du som selvstændig fortsat kan indbetale op 

til 30 % af din virksomheds overskud på en ratepension eller ophørende livrente, 

selv om du overskrider grænsen på 100.000 kr.

100.000 kroners grænsen har kun betydning for din private pensionsopsparing 

og opsparing som ansat.

Men nye regler giver nye muligheder : Kontakt derfor Pension For Selvstændige 

for at tjekke, hvilke muligheder DU har.  Et besøg fra os koster nemlig ingenting.

Tlf. 33 93 86 00      pfs@pfs.dk     www.pfs.dk

Om Pension For Selvstændige

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

Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organi-
sationer for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq. 

Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkost-
ninger kan holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændi-
ge er skræddersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respek-

tive familier.

- inden nytår


