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Tillykke

med det ny navn

Sammen med repræsentanter for Håndværksrådets 90 medlemsorganisationer deltog Aalborg Haandværkerforening den
25. oktober i et møde, der blev historisk: Mødet da Håndværksrådet efter 138 år skiftede navn til SMVdanmark.

Det ny logo for
SMVdanmark

Det ny navn har Aalborg Haandvær-

favne meget bredere. SMVdanmark

Med SMVdanmark som det samlede

kerforening tidligere foreslået. Det

vil kæmpe for stadigt flere typer af

erhvervspolitiske talerør vil det ikke

er mere ”nutidigt” og sender et klart

virksomheder i flere brancher.

ske.

hovedformål: Kampen for at fremme

SMVdanmark skal være den eneste

Aalborg Haandvækerforening ønsker

de små og mellemstore virksomhe-

hovedorganisation, der alene vare-

tillykke med det ny navn og de stra-

deres (SMV) erhvervspolitiske vilkår

tager de små og mellemstore virk-

tegier, der ligger bag. I Aalborg har

og rammebetingelser i Danmark.

somheder erhvervspolitiske interes-

vi altid følt os tæt knyttet til Hånd-

ser.

værksrådet og har i mange spørgs-

signal om fællesskabets erklærede

mål trukket på rådets ekspertise. Det

Den kamp har Håndværksrådet ført
siden 1879, og som adm. direktør i

SMVdanmark bygger videre på det

vil vi fortsat gøre – til gavn for vore

SMVdanmark, Ane Buch, siger: ”De

bedste fra Håndværksrådet og vide-

medlemmer.

sejre, vi har opnået, gavner ikke bare

refører det i en hovederhvervsorgani-

vores brancheorganisationer, tvær-

sation, som er gearet til at favne den

Samtidig ser vi det som en spænden-

faglige organisationer og dermed vo-

lange række af ny brancher og virk-

de udfordring at leve op til den ny

re ca. 18.000 medlemsvirksomheder.

somheder, der bl.a. er opstået som en

strategi. Hidtil har Aalborg Haand-

Det er sejre, som alle SMV virksom-

naturlig del af den samfundsmæs-

værkerforening været foreningen for

heder nyder godt af – og det vil sige

sige og teknologiske udvikling og den

virksomheder inden for håndværk og

over 90 % af de danske erhvervsvirk-

generelle globalisering.

industri. Nu er tiden inde til at tænke bredere: Alle små og mellemstore

somheder.
Hvis ikke der er én hovedorganisa-

virksomheder har en fælles interesse

Navneskiftet er et direkte resultat af

tion, som udelukkende taler alle SMV

i de erhvervspolitiske vilkår – uanset

en omfattende strategiproces, Hånd-

virksomhedernes sag, når det gælder

hvad de beskæftiger sig med.

værksrådet har været igennem. Både

udformningen af erhvervspolitikken

den ny strategi og navneskiftet er en

i Danmark, er der en alvorlig fare for,

erkendelse af, at vi både kan og vil

at SMV’erne bliver klemt og gemt.
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 Af Poul Krabbe

Flere elever
men færre penge til udvikling

TECHCOLLEGE har fremgang i elevtallet, men de 2 % i omprioriteringsbidrag
rammer især udviklingsprojekter. Alle politikere taler om behovet for flere
håndværkere, men er selv med til at modvirke det. Uddannelsesretorik skal
afløses af uddannelsespolitik, mener direktør Michael Johansson
TECHCOLLEGE kan efter det seneste
optag af elever konstatere en fremgang
på 5 %, og Aalborg ligger dermed 8 %
over landsgennemsnittet. Det er sket
på trods af faldende ungdomsårgange.
Om fremgangen skyldes, at DM Skills i
år var placeret i Aalborg, er det for tidligt at spå om.
På trods af at der er skåret i ”undervisningstaxametret” – det statslige tilskud pr. elev – er væksten et lyspunkt
på et tidspunkt, da erhvervsskolerne
kæmper med besparelser/effektivisering forårsaget af de 2 % i omprioriteringsbidrag, der blev indført i 2014 og
er forlænget til 2021. De samlet set 12
% besparelser på de seks år svarer på

Direktør Michael Johansson: Det er
et problem at leve op til politikernes
intentioner, når de samtidig skærer i de
midler, der er nødvendige for udvikling

TECHCOLLEGE til 36-45 mio. kr. – en
sum, der primært skulle bruges til udvikling af undervisningen og i Aalborg
også til etablering af tidssvarende loka-

tager en erhvervsuddannelse. Jeg ser

viklingen. Hos os er vi stolte af, at vi

leforhold, der lever op til erhvervssko-

gerne, at den megen uddannelsesre-

trods alt stadig kan holde et godt ni-

lereformens intention om en begyn-

torik afløses af en uddannelsespolitik,

veau i de mange aktiviteter, vi gen-

dende sammensmeltning af elevernes

der støtter den politiske ambition om,

nemfører. Vi har valgt at prioritere

værksteds-læring og praktik.

at 25 % af en ungdomsårgang tager en

undervisningens højest, og vore med-

erhvervsskoleuddannelse, siger TECH-

arbejdere gør en fantastisk indsats ved

-Det er da et problem at leve op til po-

COLLEGE’s direktør, Michael Johans-

at løfte endnu mere for at få tingene til

litikernes intentioner, når de samtidig

son.

at hænge sammen.

udvikling. I øjeblikket står politikerne

De 2 % årligt skaber snigende for-

I stedet for hvert år at vente på finans-

nærmest i kø for at fortælle, hvor vig-

ringelser, og på et tidspunkt skal der

loven har vi på erhvervsskolerne be-

tigt, det er for samfundet, at langt flere

mange penge til for at genoprette ud-

hov for ”lange penge”; kontrakter på

skærer i de midler, der nødvendige for

4
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Trods den øgede elevtilgang
i år er Michael Johansen
utryg ved udviklingen – at
det almene gymnasium
tiltrækker stadigt flere og
erhvervsuddannelserne
stadigt færre er et nationalt
problem, som politikerne skal
forholde sig til.

Gymnasiet og erhvervsskolen
I 2017 har 82,12 % af ungdomsår-

Undervisningsministeriet oply-

gangen valgt gymnasiale uddan-

ste 21. august i år, at næsten hver

nelser – deraf de 46,65 det almene

tredje gymnasieelev med et karak-

gymnasium. 17,88 % valgte en er-

tergennemsnit på under 4 i 2016

hvervsuddannelse – deraf de 3,46 %

droppede ud af gymnasiet efter det

inden for ”kontor, handel og forret-

første år.

ningsservice”.
At flere og flere unge undlader at
En analyse fra Danske Regioner

anvende deres gymnasiebaggrund

forudser, at manglen på faglært ar-

efter hensigten, mærker de også på

tre-fire år som en økonomisk ramme

bejdskraft i 2025 vil koste det dan-

TECHCOLLEGE.

for udviklingsprojekter. Det vil give ro

ske samfund 57 milliarder kr., hvis

på bagsmækken. Vi kan ikke regulere

ikke flere unge og ufaglærte ud-

-På Grundforløb 2 er der 12-15 % og

ungestrømmen, men løbende udvik-

danner sig til faglærte.

nogle steder 20 % med gymnasial
baggrund. De fleste af dem har væ-

ling af undervisningen er en forudsætning for, at erhvervsuddannelserne er

Undervisningsminister Merete Ri-

ret ude for at prøve ”noget andet”

attraktive.

isager har i en kronik i september

efter gymnasiet. Studenterne er en

understreget, at ”gymnasiet skal

voksende målgruppe for erhvervs-

Starten på resten af livet

ikke være et pitstop eller en høj-

skolerne. Dem – og de elever, der

Trods den øgede elevtilgang i år er Mi-

skole”. Hun ønsker fakta på bor-

dropper ud under vejs - skal vi ha-

chael Johansen utryg ved udviklingen

det om kvaliteten i gymnasierne

ve øget fokus på og gerne have fat i

– at det almene gymnasium tiltrækker

og mere kvalitetskontrol, men

så tidligt som muligt. Det er aldrig

stadigt flere og erhvervsuddannelserne

blandt de fleste politikere er ordet

for sent at blive håndværker – og

stadigt færre er et nationalt problem,

”adgangsbegrænsning” fortsat et

eventuelt bruge svendebrevet som

som politikerne skal forholde sig til.

fyord. Karakterkravet på 4 i dansk

springbræt for videre uddannelse,

og matematik, der er indført i år, er

slutter Michael Johansson.

-Det er ikke lykkedes at få forældrene –

det længste flertallet rækker

og folkeskolens rådgivere – til at forstå,
at en håndværksuddannelse er begyndelsen på resten af livet; begyndelsen
på en karriere med rigtig mange udviklingsmuligheder. Det er jo ikke en
tilfældighed, at mange virksomheds-

ver, samtidig med at de har bevaret

-Det er udfordringer, som er med til at

ledere har en håndværkerbaggrund;

udbudsstederne. Det giver mere ud-

skabe et stort frafald, især på Grund-

eventuelt suppleret med en videregå-

viklingskraft uden at øge elevernes

forløb 2. Vi vil være dygtigere til at

ende uddannelse.

rejsetid. ”Den Nordjyske Erhvervssko-

holde disse ældre elever i hånden fra

le”, som et øget samarbejde måske kan

begyndelsen og målrette indsatsen ef-

Når økonomien presses, bliver hori-

kaldes, vil give god mening i markeds-

ter de hurdler, der findes. Når først, de

sonten afsøgt for effektiviseringer, der

føringen og i samarbejdet om udvik-

er kommet i gang, vinder de som regel

virkeligt batter. TECHCOLLEGE har 49,5

lingsprojekter og øgede kompetencer.

på livserfaring. Frafaldet på Grundfor-

% af det samlede elevoptag i Region

løb 1 har TECHCOLLEGE reduceret fra

Nordjylland. Et udbygget samarbejde

Spred overgangskravene

med regionens øvrige erhvervsskoler

1/3 af eleverne på grundforløbene på

fokus på frafald og især på Grundfor-

vil være en mulighed for at styrke ud-

TECHCOLLEGE kommer direkte fra fol-

løb 2

viklingen, mener Michael Johansson.

keskolen. De resterende er over 18 år

39 til 14 %, men der skal fortsat være

og har været væk fra undervisning i
-Jeg ved godt, at et sådant forslag ikke

en periode. En del af dem har intet ek-

vil være populært alle steder, men jeg

samensbevis og dermed heller ikke

har for ikke så længe siden været på

de nødvendige 2-taller i dansk og ma-

studiebesøg i Holland, hvor der er er-

tematik. De skal op til en prøve for at

hvervsskoler med 10.000 – 15.000 ele-

komme ind på uddannelsen.

- fortsættes side 6 

 fortsat fra side 5...

En del af dem, der dropper ud, ser sig over-

takten i det sociale, faglige skole-

for virksomhedspraktik. Fagligheden

vundet af de på nogle uddannelser vold-

miljø. Virksomhederne bliver tættere

er i top, men socialiseringen i for-

somme overgangskrav efter grundforløbet.

knyttet til skolen og eleverne tæt-

hold til arbejdsmarkedet kan aldrig

Jeg ser gerne, at overgangskravene bliver

tere knyttet til hinanden. Den model

blive den samme. Det er ikke på sko-

spredt lidt mere, så de også kan løbe ind

kunne være spændende at afprøve

len, de lærer ”skurvognsjargonen” og

på Hovedforløb 1. Der er ingen belæg for, at

på TECHCOLLEGE, hvis vi kan opnå

arbejdspladsens regler og omgangs-

eleverne skal opfylde alle overgangskrave-

tilstrækkelig stor opbakning fra virk-

form. I en virksomhed er der svende

ne allerede på grundforløbet. Der er behov

somhederne. Det er en anden måde

til at tage sig af praktikeleverne. På

for en mere pragmatisk mulighed for ikke

at tænke vekseluddannelse på og

centret er de mange unge sammen.

at skræmme så mange væk og for at give

kræver et vist volumen at gennem-

dem mere tid, mener Michael Johansson.

føre, for det er mange elever, der skal

Det er ingen hemmelighed, at ”uddannelsesgaranti”
er et nøgleord ved valget af en erhvervsuddannelse.

De fleste skolepraktikelever kommer

undervises

også i virksomhedspraktik i en eller

på skolen de

flere perioder.

få dage. Men
i forvejen er

-Vi oplever, at virksomhederne tager

skoletiden jo

et medansvar ved f.eks. at indgå del-

Den schweiziske model

blot 25 % af uddannelsen, og det vil

aftaler for praktikforløb, men inden

Sammen med undervisningsminister Mere

den stadig være.

for nogle brancher er holdningen: Vi

Riisager og andre erhvervsskoleledere har

tager ikke elever, men vi vil meget

Michael Johansson for kort tid siden været

Skolepraktik og virkelighed

gerne have dem, når de er færdigud-

på studiebesøg i Schweiz, og han er i dag

Det er ingen hemmelighed, at ”ud-

dannede. Det er en trussel mod hele

optaget af alpelandets erhvervsskolemodel.

dannelsesgaranti” er et nøgleord ved

vekseluddannelsen og en forklaring

Den er baseret på, at eleverne på hovedforlø-

valget af en erhvervsuddannelse.

på, at der lige nu er relativt mange
elektrikere og datateknikere i skole-

bet hver uge tilbringer en -to dage på skolen
og tre-fire dage ude i virksomhedspraktik.

-Med skolepraktikcentret kan vi ga-

praktikken.

rantere, at uddannelsen bliver afslut-De betyder, at eleverne bliver ved med

tet med et svendebrev, men skole-

at se hinanden hver uge og bevarer kon-

praktik er stadig kun en erstatning

VARELOTTERIETS
FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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 Af Poul Krabbe

Ernst Trillingsgaard var glad for stjernevæggen
i Aalborg Haandværkerforening

Trille og stjernerne
er kommet op på væggen
i Håndværkerhuset

En dag, håndværkerforeningens formand, Svend Aage Suhr besøgte Ernst
Trillingsgaard på direktør kontoret i Aalborg Kongres & Kultur Center, kiggede
han endnu en gang på væggen med de 221 fotografier af ”Trille” og nogle af
de berømtheder han har mødt, siden han som 25-årig i 1965 blev direktør for
Holstebro-Hallen og fra 1985 Aalborghallen.
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-Hvad skal der ske med alle de billeder, når du stopper her? spurgte Suhr.
-Det aner jeg ikke. De vil ikke have
dem på det lokalhistoriske arkiv. Der
er jo ingen, der har sans for historie
mere. Har du da en idé? Og det have
Suhr: Kan vi ikke hænge nogle af dem

” Jeg savner mest de mennesker,
jeg arbejdede så tæt sammen
med; den stab, der har været
med til at bygge det hele op.
Dygtige og loyale mennesker,
som oven i købet har humor.
ERNST TRILLINGSGAARD

op i håndværkerforeningens lokaler?
Trille sagde ja og var oprigtigt stolt af
at kunne bringe nogle af sine stjer-

Ambitionerne og pengene

nestunder ind i den 169 år gamle

Allerede i Holstebro-tiden fik Ernst Tril-

håndværkerforenings ramme i Hånd-

lingsgaard koblet betegnelsen ”kultur-

værkerhuset, opført ca. 1630.

købmand” på den officielle direktørtitel. Hans evne til at kombinere de

Der blev plads til 35 billeder på væg-

kunstneriske ambitioner med den mu-

gen. Selv har Trille taget fem-seks

lige økonomiske formåen gjorde ham

stykker med hjem til lejligheden på

landskendt.

havnefronten. Andre er ophængt i
”Trille-stuen” på hans gamle arbejds-

Det fortalte han om, efter at billed-

plads, som han forlod 1. maj i år efter

stuen var indviet. Under titlen ”Men-

32 år som haldirektør i Aalborg. Og så

nesker jeg har mødt” fortalte han en

er resten eller pakket væk i papkasser.

lang række anekdoter. Det var alt an-

Historiske billeder

det end kedeligt, men til en indledning
var det erhvervsmanden, der fortalte,

20. september var der ”fernisering” på

hvordan han skaffede økonomisk ryg-

billedvæggen i det nyrestaurerede rum,

dækning og risikovillig kapital til nogle

der nu også er prydet af fotostater med

af de vovestykker, der gjorde ham og

motiver fra Haandværkerforeningen på

Holstebro-Hallen – og senere Aalborg-

Østeraa, som Aalborg Haandværker-

hallen/Aalborg Kongres & Kulturcenter

forening ejede frem til 1974. Bygningen

– kendt langt uden for den lokale geo-

var til Aalborghallens indvielse i januar

grafi.

1953 byens store møderum. Her holdt
byorkestret til, her var boksestævner,

Det begyndte i 1965, tre år efter hans

juletræsfester, karneval og teatergæ-

tiltræden i Holstebro. Via det lokale og

stespil.

verdensberømte Odin Teater fik Trille
kontakt til det italienske teaterfæno-

De fleste billeder fortæller om uden-

men Dario Fo. Endnu var Fo ukendt

landske berømtheder på gæstespil i

i Danmark, og da Det Kongelige Tea-

Aalborg, men der er også snapshots

ter ikke ville være med på gæstespil-

fra revyer og Ernst Trillingsgaards

let, lejede haldirektøren det til en Fo-

møder med kongelige.

forestilling udover besøget i Holstebro.
Der skulle mange penge til, og de stod

Der har altid været et godt samarbejde

ikke på hallens budget. Så tog Trille

med kulturkøbmanden i Aalborghal-

traveskoene på og opsøgte det lokale

len/Aalborg Kongres & Kultur Center,

erhvervsliv. Resultatet var penge nok

og i 2016 modtog Ernst Trillingsgaard

til Fo-vovestykket, som samlet gav et

til håndværkerforeningens legatfest

overskud på godt 100 kr.. Samarbejdet

”kulturhåndværkerprisen”. Det synlige

med det lokale erhvervsliv om kultur-

bevis er en Harlekin-glasskultur. Den

sponsering blev fortsat.

står hjemme i stuen, og billedet fra
overrækkelsen hænger nu på væggen i
Håndværkerhuset.
- fortsættes side 10 
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SAMARBEJDSAFTALE
MED ADVOKATFIRMAET
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet
Vingaardshus A/S, der sikrer vores
medlemmer juridisk bistand lokalt og på
højt niveau.
Som medlem af Aalborg Haandværkerforening får du et gratis formøde, og klar
besked på din juridiske udfordring.
Advokatfirmaet Vingaardshus A/S
beskæftiger 22 advokater, der bl.a. har
følgende arbejdsområder:
 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret

 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret

 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret

 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte

 Køb og salg af virksomheder
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. 4 - 2017
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Da det i 1975 lykkedes at lokke Dirch

med 40.000 kr.. Da Trille forlod posten i

Passer til Holstebro Revyen – efter han

Aalborg 1. maj i år, var der 112 sponso-

havde sagt nej til alle de store køben-

rer, som samlet stillede med 6,5 mio. kr.

havnske tilbud – var haldirektøren tæt

og har været med til at realisere gæste-

på at blive fyret. 5.000 kr. pr. aften til

spil, alle andre misundte Aalborg.

Dirch var uhørt mange penge i Holstebro. Så trådte erhvervssponsorerne igen

De syngende træer

til. Samtlige forestillinger blev udsolgt,

Der blev også spærret øjne op, da Tril-

og økonomien hang med de lokale bi-

lingsgaard den 28. november 1987 fik

drag fint sammen.

Cliff Richard til at plante det første træ

Væddemålet i Aalborg

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
Formand Mogens Kjeldsen
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup
VVS-installatør Torben Hansen
Østerbro 103, 9000 Aalborg
Frisørmester Pia Bartholdi
Borgergade 5, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe
Jes Porsmose,
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus
Maleroldermand Jess Pedersen
Kaolinvej 5, 9220 Aalborg Ø

i en kommende kunstnerpark i Kildeparken. Indtil nu har 90 internationale

Ideen om sponsorer og risikovillige pen-

stjerner svunget spaden, og der blev sat

ge tog Trillingsgaard med sig, da han i

lyd på kunstnerne og deres træer. Med

1985 kom til Aalborghallen.

to millioner tryk på lydkontakterne i

Han luftede ideen over for sin daværen-

2016 har ”de syngende træer” placeret

de pressesekretær (denne artikels for-

sig mellem Danmarks 20 største turist-

fatter). Trille var ikke i tvivl om, at ideen

attraktioner.

også kunne bære i Aalborg. Pressesekretæren var mistroisk, og det kostede ham

I forlængelse af de underholdende be-

efterfølgende en kasse øl i det på stedet

retninger kom det naturlige spørgsmål:

indgåede væddemål – og en stor und-

”Hvad savner du mest ved ikke længer

skyldning.

at være leder af Aalborg Kongres & Kulturcenter? Og svaret kom fra det gode

I 1987 var Aalborgs kultursponsorhold

hjerte:

på plads efter en del armvridning. Store
leverandører som Carlsberg og Coca Co-

-Jeg savner mest de mennesker, jeg ar-

la sagde nej og mistede deres rolle som

bejdede så tæt sammen med; den stab,

leverandører til hallen og dens mange

der har været med til at bygge det hele

store mødearrangementer. Ti lokale

op. Dygtige og loyale mennesker, som

virksomheder sagde ja og mødte hver

oven i købet har humor.

Jan Blæsbjerg
Maskinmesterforeningen
Saltumvej 34, 9220 Aalborg Ø
Henrik Gertsen
Vestergade 122, 9700 Brønderslev
Poul Krabbe
Under Lien 5, 9000 Aalborg

Trilles første pressesekretær, Poul
Krabbe, tabte en kasse øl i væddemålet
om etablering af et fast sponsorkorps i
Aalborghallen

BLAD NR. 4 - 2017
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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

WWW.AHKURSER.DK

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

VELKOMMEN TIL
NYE MEDLEMMER
Smedeværkstedet
Håndværkerhuset

VARELOTTERIETS FOR HANDLER E FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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

Tømrermester
Niels Ribergaard
Hustømrerne a/s
Morten Sort Mouritsen
Aalborg & Nørresundby Malerfirma
Henrik Bonderup
Murermester
Jens Rosenkilde
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 Af Poul Krabbe

Aalborg i vækst,

men erhvervsvenligh
fra prangende mener

12

heden er langt
er Dansk Industri

- fortsættes side 14 
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”Statistikker er som bikinier: De viser noget interessant og skjuler noget væsentligt”.
Det gamle og halvplatte citat dukkede op i en debat for nylig om Aalborg Kommunes
erhvervsvenlighed. Ingen kan betvivle, at Aalborg Kommune er inde i en kraftig
vækstfase; afspejlet i øget indbyggertal og i antallet af job. Ved udgangen af 2016 var
der i Aalborg 106.768 job. Det højeste tal nogen sinde. De 5.500 er skabt inden for de
to seneste år, og af de ny var 82 % i den private sektor. Godt 900 af de ny job var i
industrivirksomheder. Der er i alt 9.100 virksomheder i kommunen, og den politiske
ambition er at skabe yderligere 5.000 job inden 2021.

I marts i år udtalte borgmester Tho-

på officielle statistiske data suppleret

når Aalborg sin bedste placering med

mas Kastrup-Larsen: ”Aalborg er inde

med en spørgeskemaundersøgelse.

en 24. plads på ”Kommunens image”.

i en fantastisk udvikling. Vi har rig-

Den placerer Aalborg som nr. 69. I de

Set på baggrund af kommunens øv-

tig mange virksomheder, som gør det

fire foregående år var placeringen nr.

rige placeringer på de udvalgte krite-

godt. Man kan ikke undgå at blive stolt

60 i 2016, nr. 55 i 2015, nr. 43 i 2014 og

rier er det lidt af et paradoks.

over, at vi nu har den største beskæfti-

nr. 25 i 2013. Et fald fra 25 til 69 på fem

gelse i Aalborg nogen sinde.”

år kan ikke betegnes som en succes

Blandt de parametre, som samlet set

for kommunens erhvervsvenlighed.

resulterer i pladsen som 69, er der
især fire, som trækker nedad:

Men jobvæksten er blot et af de parametre, Aalborgs succes som erhvervs-

I toppen af Dansk Industris analyse

”Skatter, afgifter og gebyrer” (81),

kommune kan måles på. Det er her

ligger Ikast-Brande, Hedensted, Her-

”Kommunal sagsbehandling” (79),

statistikken og bikinien kommer ind i

ning, Billund (der er nr. 1) hos Dansk

”Brug af private leverandører” (71) og

billedet.

Byggeri) og Høje Taastrup.

”Kommunale rammevilkår” (70). Til
gengæld trækker ”Infrastruktur og

”Aalborg oplever en fantastisk vækst, og en del
af den succes er også kommunens fortjeneste.
Men vi kan se af vores undersøgelse, at mange
virksomheder udtrykker utilfredshed med
kommunens indsats. I forbindelse med den
kommende valgperiode håber vi derfor på en
god dialog med kommunen om, hvor og hvordan
rammerne for de lokale virksomheder kan blive
endnu bedre”.
PETER RINDEBÆK, FORMAND FOR DI AALBORG

transport” i den positive retning med

munerne rangerer

en placering som nr. 48.

Dansk Industri Esbjerg højest med

Håb om dialog

en placering som

Formanden for DI Aalborg, Peter Rin-

nr. 21. Randers er

debæk, møder resultatet af analysen

nr. 56, Odense 67,

med denne kommentar:

Aarhus 85 og Kø-

”Aalborg oplever en fantastisk vækst,

benhavn 93.

og en del af den succes er også kom-

Rebild i toppen

munens fortjeneste. Men vi kan se af
vores undersøgelse, at mange virk-

Set med regionale

somheder udtrykker utilfredshed

briller er Aalborgs

med kommunens indsats. I forbin-

Da Dansk Byggeri i foråret offentlig-

69. plads ikke prangende. Rebild er

delse med den kommende valgpe-

gjorde sin analyse af de danske kom-

Region Nordjyllands mest erhvervs-

riode håber vi derfor på en god dialog

muners erhvervsvenlighed (fyldigt

venlige kommune som nr. 15 på

med kommunen om, hvor og hvor-

omtalt i dette blads forrige nummer)

Dansk Industris liste. Derefter følger

dan rammerne for de lokale virksom-

var Aalborg placeret som nr. 77 af de

Frederikshavn (16), Jammerbugt (19),

heder kan blive endnu bedre”.

98 kommuner. Det var en klar frem-

Brønderslev (27), Morsø (35), Mari-

gang fra nr. 91 i 2016 og nr. 94 i 2015.

agerfjord (49), Hjørring (52), Thisted

På målepunktet ”Information og dia-

(64), Vesthimmerland (65).

log med kommunen” placerer DI Aal-

Ren nedtur

14

Blandt storbykom-

borg som nr. 66 mod nr. 60 i 2016.

Siden har Dansk Industri udsendt sin

Blandt de 11 kriterier, Dansk Indu-

”Lokalt Erhvervsklima 2017”, baseret

stri vurderer kommunerne på, op-

MEDLEMSARR ANGEMENT
TID: Onsdag den 7. februar 2018, kl. 16.00
STED: Historisk Museum, Algade, 9000 Aalborg

Aalborg i verden
Velkommen til særudstillingen ”Aalborg i Verden”
Rundvisning i museet med guide.
Efter rundvisningen spadserer vi til Håndværkerhuset,
hvor der serveres snitter i foreningens nyindrettede Kulturstue.
Medlemspris 100,- kr. pr. person.
Drikkevarer dog for egen regning.

Tilmelding på email: info@aalborg-hvf.dk
Senest den 26. januar 2018

Mødesponsor:

Venlig hilsen BESTYRELSEN
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Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88
Email: egj@egj-revision.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 blandt landets førende
revisionsvirksomheder med 975 medarbejdere. I Aalborg er der ansat 165
medarbejdere.
Du kan også få hjælp til andre ydelser, f.eks.
 Revision

 Regnskab

 Bogføring

 Skat, moms og afgifter
 Etableringsvejledning

 Potentialevurdering af ny idé
 Budget

 Vurdering af finansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte

 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

Læs mere på beierholm.dk – eller
ring på tlf. 98 18 72 00 til en af de
to kontaktpersoner:
Statsaut. revisor
Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Jesper M. Møller
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Som reklamebureau brænder vi for at
skabe god kommunikation. Særligt den
type der flytter kunder, holdninger og
virksomheder.
NOVAGRAF hjælper virksomheder med blive
set, hørt og husket. Vi udvikler alt fra strategier,
kreative koncepter, design, fortællinger og
kampagner, så du og din virksomhed kan
flytte jer…
Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at
komme videre. Du kan også læse mere
om os på novagraf.dk – eller ringe og høre
mere på 9635 7777.

 Novagraf A/S
Lyngvej 3
9000 Aalborg

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

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
 Energimålere
 Servicering af alle målertyper
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

HUSK

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

AT MEDDELE ÆNDRINGER
pbang • Niels Jernes Vej 10 • 9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80
00
AnTon
L Assens
E-mail: per@pbang.dk • www.pbang.dk

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

eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

Rekruttering • Kandidatbank • Udviklingsforløb

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
 8. december: Julefrokost

 6. april: Generalforsamling

 8 maj: Landsmøde tømrer -murer

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

Book et møde på

96 30 26 70

Spar Nord Aalborg Erhverv | osteraa@sparnord.dk

AALBORG FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER

	20. januar 2018: Nytårstaffel for

medlemmer af Aalborg frisørlaug

 11. april 2018: Generalforsamling
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 Af Poul Krabbe
Erhvervschef Tonny Skovsted Thorup:
Hvis en virksomhed mener ”Det kan I gøre
bedre”, skal den bare sige til. For den slags
kontakter er min telefon åben 24 timer i
døgnet

Det er også et fælles ansvar
at fortælle de

positive
historier

om Aalborgs erhvervsklima

18

Aalborg ligger lavt i de landsdækkede undersøgelser af
erhvervsklimaet, men resultaterne af de fælles strategier i
erhvervsrådet fortæller om positiv udvikling og om generel tilfredshed. Det er også et fælles ansvar at fortælle den
historie. Der er forskel på at prale og at ”tale pænt om”

om den måde, vi kommunikerer resultaterne ud på.

Pral eller ”tale pænt om”
-Der er – især i de mindre kommuner – erhvervsorganisationer, som er
gode til at tale deres kommuners erhvervsvenlighed ”op” for at tiltrække
nye virksomheder. Lige den del er vi

Siden 2014 har industribeskæftigelsen

bare sige til. For den slags kontakter

måske ikke dygtige nok til i Aalborg;

i Aalborg Kommune været stigende.

er min telefon åben 24 timer i døgnet.

vi glemmer at videregive de positive

Ved udgangen af 2016 var der 12.318

Men jeg modtager ikke mange af den

fortællinger. Og der er altså forskel på

beskæftigede lønmodtagere på Aal-

slags opkald.

at prale og at ”tale pænt om”. Mit bud-

borgs 537 industri-arbejdssteder med

skab er: Lad os nu gøre det og gøre det

23 ansatte i gennemsnit. Det svarer til

89 % tilfredshed

18,3 % af den private beskæftigelse, og

Dansk Byggeris analyse af den kom-

den økonomiske betydning er større

munale erhvervsvenlighed blev of-

end betydningen for beskæftigelsen,

fentliggjort i foråret 2017 og placerede

Jeg har ikke i erhvervsrådet oplevet

idet industrivirksomhederne bidrager

Aalborg som nr. 77 – en fremgang fra

den store uenighed om emner og stra-

med 25,7 % af omsætningen og 23 % af

nr. 91 i 2016 og nr. 94 i 2015.

tegier, som ikke udelukkende er poli-

sammen, siger Tonny Skovsted Thorup.

tisk bestemte, som f.eks. dæknings-

værditilvæksten i den private sektor.
-Den fremgang er jeg da glad for. Vi

afgiften. Den afgift indgår som noget

Visionen i Aalborg Kommunes Er-

har mange byggerier i Aalborg, og der

negativt i de landsdækkende range-

hvervsplan 2015-2018 lyder: ”Aalborg

er vil altid være nogle, der ikke er 100

ringer, men i Aalborg Universitets un-

skal være en global, attraktiv og kon-

% tilfredse, men ud af de 3.473 byg-

dersøgelse af, hvad der er vigtigt, når

kurrencedygtig videns- og industriby”.

gerelaterede sager modtaget frem til

virksomheder vil etablere sig i Aal-

Målet er 7.500 flere arbejdspladser i er-

4. september i år har 89 % udtrykt ge-

borg, bliver dækningsafgiften ikke

hvervsplanens løbetid, og ved udgan-

nerel tilfredshed med sagsbehandlin-

nævnt som et væsentligt parameter.

gen af 2. kvartal 2017 er der skabt 5.189

gen på bygge- og miljøsager, og tal-

flere jobs siden 1. januar 2015.

lene for første halvår af 2017 viser en

Aalborg Erhvervsråd har vedtaget

gennemsnitlig sagsbehandling for alle

handlingsplaner for væsentlige områ-

Vurderet ud fra den faktiske udmønt-

byggesager på 30 dage. Det store pres

der som f.eks. flygtninges integration

ning af visionen har erhvervschef Ton-

taget i betragtning er det absolut til-

på arbejdsmarkedet og om byggesags-

ny Skovsted Thorup ikke den store for-

fredsstillende.

behandlingen. Senest er der etableret
en iværksætterpulje på en mio. kr. år-

ståelse for Dansk Industris placering af
Aalborg som nr. 69 blandt de 98 kom-

-Hvordan kan der være så betydelige

ligt, og til foråret fremlægges forslag

muner; målt på erhvervsvenlighed – et

forskelle på Aalborgs placeringer i de

til koncept og placering af et iværk-

fald fra 25. pladsen siden DI’s undersø-

landsdækkende undersøgelse og Aal-

sætterhus. Sideløbende arbejdes med

gelse i 2013. Men undersøgelsen kan al-

borgs egen opfattelse af serviceni-

et projekt for midtbyens udvikling af

ligevel bruges til noget:

veauet?

detailhandelen – i samarbejde med
blandt andre Dansk Erhverv og Aalborg City.

-Det vigtigste ved sådan en undersø-

-Det undrer også mig. Vi har i Aalborg

gelse er, at den kan anvendes som dia-

et erhvervsråd med repræsentation

logredskab. Jeg lytter altid, når nogen

fra erhvervsorganisationerne. Her bli-

-Aalborg er inde i en god udvikling. At

ytrer sig om, hvordan det er at drive

ver strategierne og målene fastlagt.

det så ikke helt afspejles i undersøgel-

virksomhed i Aalborg. Nogle af para-

Det er en fælles opgave at skabe et po-

serne fra Dansk Byggeri og Dansk In-

metrene i Dansk Industris undersøgel-

sitivt erhvervsklima og at fortælle om

dustri, kan vi godt ærgre os over. Men

se er jo baseret på udsagn fra virksom-

det. Nogle gange kan jeg undre mig

i erhvervsrådet er erhvervsorganisa-

hederne, og det er især den del, som

over, at der ifølge de landsdækkende

tionernes repræsentanter med til at

overrasker mig. Hvis nogen har noget

undersøgelser tilsyneladende er nog-

fastlægge strategierne og målene som

negativt at sige om den erhvervsser-

le, der taler negativt om Aalborgs er-

et fælles ansvar. Resultaterne skal vi

vice, Aalborg Kommune yder, kender

hvervsklima, skønt erhvervsorganisa-

blive bedre til at fortælle om – og at

jeg ikke nogen kommunal leder, som

tionerne i Aalborg Erhvervsråd er med

gøre det sammen, slutter erhvervsche-

ikke vil lytte. Hvis en virksomhed me-

til at fastlægge det. Vi er fælles om

fen.

ner ”Det kan I gøre bedre”, så skal den

strategierne og bør også være fælles
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Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

Velkommen i en helt ny - gammel

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

GRATIS
RÅDGIVNING
Har du brug for tips til, hvordan du kan
fastholde dine medarbejdere eller tackle
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du
at vide mere om fx virksomhedspraktik,
mentorordninger for unge eller den nye
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.
Vi er et landsdækkende videns- og
netværkshus, og vi tilbyder blandt andet:
	Gratis telefonisk rådgivning om
fleksjob, sygefravær, mentor- eller
seniorordninger og meget andet. Vi
bliver ugentligt kontaktet af 15-20
virksomheder på vores hotline,
som vi hjælper med konkrete
problemstillinger i virksomheden.
	Gratis medlemskab af et
landsdækkende virksomhedsnetværk.
Over 3.440 er medlemmer af
VirksomhedsnetværkCabi, som
afholder cirka 30 gratis arrangementer
om året fordelt over landets fem
regioner.
	Gratis viden, tips og nyheder. Cirka
5.000 medarbejdere abonnerer på
vores nyhedsbrev til virksomheder.
Læs blandt andet om arbejdsmiljø,
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer,
integration og fleksjob.
Du kan læse mere og tilmelde dig vores
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på
telefon 8612 8855.

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

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

BLAD NR. 4 - 2017

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

 Af Jørgen Pedersen

Sild & Jazz

den 14. oktober
”Never underestimate
an old man whit a bass”
stod der på brystet af
bassisten fra New
Orleans Four + 1,
Karsten Kuhn Hansen.

Det levede han fuldt op til, da hans
instrument midt under frokostjazzkoncerten led pludselig skade og måtte repareres på stedet med masser af

Hyben i Madeira, efterfulgt af en lang

kontaktlim. Han og de øvrige orkster-

række udsøgte delikatesser.

medlemmer gennemførte i sikker stil
arrangementet til de fremmødte 40

Og da tilmed formand Suhr til slut,

medlemmers store begejstring.

men sin velklingende røst og orkesterakkompagnement, fremførte ”kreoler-

Også sildemester Henning Barmer in-

sangen”, - ja, så var målet fuldt. Vi gik

friede de store forventninger med præ-

glade derfra, og glæder os til næste år

sentation af sin nyeste kreation, Sild i

ved samme tid.

Som altid var der fest og udsolgt
til frokostjazzen
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton
og boring i beton i hele landet.
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde,
som er udført effektivt og med stor omhu.

Skæremanden.dk
v/ Tommy Funke
Tofthøjparken 10
9280 Storvorde
Tlf.: 60 91 43 79
www.skaeremanden.dk
info@skaeremanden.dk
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Huset Venture Nord
jylland er en ander
ledes virksomhed. Vi
skaber arbejdspladser
til mennesker med en
nedsat erhvervsevne – og et eventuelt
overskud geninvesteres i virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig og
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en 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

MANGLER DU EN ELEV,
LÆRLING ELLER HAR DU
MEDARBEJDERE DER SKAL
PÅ EFTERUDDANNELSE?
// Hvordan bliver min virksomhed godkendt til at have elever?
// Hvordan udfylder man en digital uddannelsesaftale?
// Hvornår skal min elev på skole?
// Hvordan får jeg en elev/lærling?
// Tilrettelæggelse af efteruddannelse og meget mere…
techcollege.dk/support

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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På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!
Ring på 7250 1000
Vi er klar i vores nye support-team:
man-tor 7.00 – 16.00, fre 7.00 – 14.00.
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INDSTILLING AF KANDIDATER

Foreningens medlemmer kan indstille
kandidater til modtagelse af legater.

Se yderlig på hjemmesiden: Aalborg-hvf.dk afsnit legater.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

UCN TEKNOLOGI

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år

SAMARBEJDE MED TRYG

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

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

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

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

LICITATIONER

• 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.

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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