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IN D HO L D
� Å
 rligt er der omkring 2.000 skibe,
som anløber Aalborg Havn, men
efter at havnen er rykket mod
øst, oplever aalborgenserne kun
få af dem. Som billedet viser, var
der tidligere også store skibe, der
passerede Limfjordsbroen (uden at
ramme den)

 ormanden har ordet
F
Generalforsamling
Aalborg som vært for DM i Skills
De kan, de vil, og de klarer sig selv
Borgmestermøde om havn og
Grønland
� 2 .000 årlige skibsanløb
� Aalborgs havnehistorie
� Vin & forsikring
�
�
�
�
�

� A
 alborg Havn i dag
� Uden pension går mange selvstændige glip af flødeskummet
� Kan man få arbejdsopgaver
i Grønland?
� Vi mangler iværksættere - men
ikke iværksætterkultur
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Generalforsamling

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

Der indvarsles hermed til
Aalborg Haandværkerforenings
generalforsamling

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

Torsdag 18. april 2013 kl. 18.00
i Aalborg Haandværkerforenings lokaler:
Håndværkerhuset, Kattesundet 20.

Generalforsamlingen starter med et indlæg af rådmand
Tina French Nielsen, V.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2.	Beretning af formanden om foreningens virksomhed i regnskabsåret.
Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr....... 98 12 00 02
Næstformand Peter Kinly,
tømrermester.............................. 21 42 26 47
Kasserer Allan Østergaard,
skorstensfejermester............. 40 40 21 44
Jens Blauenfeldt, bogtrykker... 40 16 78 55
Gert Spender-Andersen,
direktør �������������������������������� 40 51 38 00
Søren V. Nielsen,
udviklingschef������������������������ 22 18 39 12
Anders Jørgensen, 
automekanikermester ����������� 98 25 90 11
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang ������������� 40 84 96 65
Sekretariatets
tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter
nærmere aftale med foreningens kontor.
Sekretariatets åbningstider:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00
Medlemsblad:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

3.	Fremlæggelse af det af repræsentantskabet godkendte årsregnskab til efterretning, samt orientering om kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag
5.	Valg af bestyrelse
På valg: Jens Blauenfeldt, Svend Aage Suhr, Anders Jørgensen og
Søren V. Nielsen.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af repræsentantskab
8. Valg af suppleant til repræsentantskabet
9. 	Meddelelse om indstilling af personskifte blandt delegerede repræsentanter
10. Valg af 2 ”kritiske revisorer”
11. Eventuelt.

Annoncekonsulenter for 2012:
Svend Aage Suhr............... tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt.................tlf. 98 11 59 03

Medlemmer, som også ønsker at deltage i den lette fortæring efter
generealforsammlinge, bedes af hensyn til serveringen meddele det
til vort sekretariat senest onsdag den 11. april på telefon 98 12 00 02
- 98 12 52 32 mellem kl. 9.00-12.00 (tirsdag-torsdag) eller på mail aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk

Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder m.v. i
stor-Aalborg.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr

!

FORMANDEN HAR ORDET

Aalborg har en
strategi for flere
faglærte unge
”I fremtiden bliver der mangel på uddannet arbejdskraft. Mulighederne for
ufaglærte eller personer alene med en
studentereksamen vil derimod være
begrænsede. Det er derfor vigtigt, at
de unge, der har interessen og evnerne, tilskyndes til at tage en erhvervsfaglig uddannelse”.
”Der kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og til gengæld kommer vi
til at stå med alt for mange unge med
en gymnasial uddannelse”.
De to citater har fælles udgangspunkt,
men i ophav og tidsramme er der afstand mellem dem. Det første er fra
”Unge-strategi for Aalborg Kommune
2013-14” og har været forberedt gennem måneder. Det andet kommer fra
Stina Vrang Elias, der som direktør i
uddannelsestænketanken DEA har
været leverandør til de seneste ugers
debat med overskriften ”Mange unge
fejluddanner sig”.
Temaet indgår også i Vækstforums
”Regional vækstredegørelse 2012”.
Den konkluderer bl.a., at der i 2020 vil
være udpræget mangel på faglært arbejdskraft: Et underskud på ca.2000
faglærte i Vendsyssel og over 1000 i
Himmerland. Samme redegørelse (læs
artiklen inde i bladet) fortæller også,
at andelen af nordjyske ledere med
erhvervsuddannelse som baggrund
med 39 % er den højeste blandt regionerne.

Analyserapport 2012 fra Beskæftigelsesrådet Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland konstaterer, at
hver fjerde nordjyde mellem 25 og 29
år mangler en kompetencegivende uddannelse, og at udbuddet af personer
med erhvervsfaglig uddannelse er faldet betydeligt de seneste ti år. Mange af de faglærte er oppe i årene, og
når de forlader arbejdsmarkedet, er
der ikke nok unge faglærte til at tage
over, fordi ungdomsårgangene er mindre.(Analyserapporten omtales også
inde i bladet).
I sin aktuelle unge-strategi fokuserer Aalborg Kommune som en af de
første på nødvendigheden af øget tilgang til erhvervsuddannelserne. Aalborg Haandværkerforening har været dybt impliceret i udformningen af
strategien og har fået nogle af sine
mærkesager skrevet ind i den: Der
skal være mulighed for at sammenstykke elevens tid i lære med kortere
forløb hos flere små virksomheder.
Det forslag har håndværkerforeningen
længe kaldt ”klyngepraktik”. I strategioplægget kan også læses, at ”praktik,
virksomhedsbesøg og gæstelærere fra
erhvervslivet skal styrkes”. Aalborg
Haandværkerforening har i flere år
haft et gæstelærerkorps med repræsentanter for 17 brancher.
Aalborgs ungestrategi er et partnerskab mellem alle centrale aktører på
ungeområdet i Aalborg. Med fokus på

erhvervsuddannelserne er målet, at
alle 15-24-årige er i gang med en uddannelse, job eller uddannelsesforberedende aktivitet.
Den nationale målsætning er, at
mindst 95 % af en ungdomsårgang
skal starte i en ungdomsuddannelse
umiddelbart efter folkeskolen. Den
seneste opgørelse, fra 2010 viser, at
vi i Nordjylland er nået op på 90,8 %
mod et landsgennemsnit på 89,6. Det
er et tilfredsstillende resultat, men
tallet dækker over en øget tilgang til
det almene gymnasium og et fald i tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser.
I Aalborg-rapporten skitseres bl.a.
veje til mere hensigtsmæssigt uddannelsesvalg:
*F
 orældrene inddrages aktivt i vejledningen af de unge både i grundskolen og i ungdomsuddannelserne
*D
 et gensidige kendskab hos undervisere i ungdomsuddannelserne og
grundskolen skal styrkes gennem
jobbytte og brobygningsaktiviteter
*M
 ere fokus på de positive gevinster,
der er ved at inddrage f.eks. tømrere og murere i praktiske projekter
i folkeskolen
*U
 ng-til-ung vejledning; f.eks. at
elever fra ungdomsuddannelserne
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Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A

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

Restaurant

ORKIDEEN

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

Henning Sørensens eftf. ApS

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

Tlf. 98 15 89 68

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Lars Vase
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby
Frisørmester Hanne Danielsen
Østergade 31, 9400 Nørresundby
Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe
Jes Porsmose,
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus
Konsulent Per Bang,
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Advokat Jens Rye-Andersen,
Hæsumvej 108, 9530 Støvring
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

UCN TEKNOLOGI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år
• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år
• Produktionsteknolog - 2 år
• Laborant - 2½ år
• PBA i Produktudvikling og teknisk integration - 1½ år
• Datamatiker - 2½ år
• IT teknolog - 2 år
• PBA i Softwareudvikling - 1½ år
• PBA i Webudvikling -1½ år
• Designteknolog (grafisk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i E-konceptudvikling - 1½ år

Charles Brandborg
Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV
Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg
Henning Raunholt
Klosterjordet 2, 9000 Aalborg

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.

Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg
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�  Af Poul Krabbe
kommer ud i grundskolen og fortæller
* Øget kendskab til erhvervslivet inden uddannelsesvalg
For Aalborg Haandværkerforening er
ungestrategiens indhold en bekræf-

telse på, at det nytter at være aktiv
de steder, hvor den overordnede lokale uddannelsespolitk fastlægges. I
de kommende måneder vil vi spændt
følge med i strategiens udmøntning i
praksis og gøre vores del af indsatsen
for, at flere unge vælger de faglige erhvervsuddannelser.

Svend Aage Suhr
Formand for Aalborg Haandværkerforening og medlem af Aalborg Kommunes Unge-strategiudvalg

Aalborg
som vært
for DM i Skills
Den 23.-25. januar næste år er Gigantium i Aalborg rammen om ”DM
i Skills” (danmarksmesterskab i færdigheder). Aalborg Kommune samarbejder med blandt andre Tech College
Aalborg, Aalborg Kongres & Kultur
Center og SkillsDenmark om værtskabet og forventer ud over de mange
kvalificerede erhvervsskoleelever tusinder af tilskuere.
Borgmester Henning G. Jensen modtog Skills Stafetten, da han i januar
var i Aarhus for at bevidne DM i Skills,
der blev afviklet for tredje gang – de
to første gange i Odense.
- DM i Skills er et supergodt tiltag.
Det er et flot udstillingsvindue – både
for de mange dygtige elever, som får

en mulighed for at vise deres evner,
og for erhvervsuddannelserne, der
her får en enestående chance for at
vise, hvad de kan tilbyde morgendagens unge mennesker. Samtidig r det
for Aalborg en mulighed for at vise,
hvordan et stort og spektakulært arrangement kan afvikles, siger borgmesteren.
Ved danmarksmesterskabet i Aarhus
blev kåret 42 vindere, hvoraf de tre fra
Tech College Aalborg:
* Klejnsmedelærling Martin Mattesen
(læreplads: Marel Salmon A/S, Nørresundby)
* Grafisk tekniker Jens Martinsen, Dafolo A/S, Frederikshavn
* Kosmetiker Ditte Molbech Sørensen

”Årets skolehold” inden for frisørfaget kom desuden fra Style & Wellness
College i Aalborg. Det bestod af Maria
Skriver Nielsen, Frisør Lynge, Thisted,
Kamilla Hesselholdt Nielsen, Salon Sejer, Skagen, og Maria Schou Nielsen,
Frisør Vinterberg, Aars.
- I Aalborg Haandværkerforening glæder vi os til mesterskabet i Aalborg
næste år. Gigantium bliver en fantastisk ramme omkring de mange konkurrencer, og i Aalborg har vi tidligere
vist vores evne til at samarbejde om
at gøre meget store arrangementer
til en succes for både deltagere og
publikum, siger håndværkerforeningens formand, Svend Aage Suhr, der
er medlem af arbejdsgruppen for DM i
Skills 2014.

5

6

Som lokalbank har vi meget at tilbyde
din virksomhed - ring og hør nærmere!
NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

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

AKTIVITETSKALENDER
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
2013
� 8
 .-10. marts kl. 09.00-17.00
Forårsudstillingen i AKKC
Afhent fribilletter på foreningens
kontor.
� 1 4. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde T&M lauget
� 2
 1. marts kl. 18.00
Repræsentantskabsmøde
� 1 1. april kl. 19.00
Medlemsarrangement
Vin & Forsikring
Se annonce i bladet.
� 1 8. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 1 8. april kl. 18.00
Generalforsamling
� 7
 . maj kl. 19.00
Legatuddeling
� 3
 0. maj kl. 17.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 7. juni kl. 17.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 9. november kl. 18.00
165 års stiftelsesfest
Annonceres senere

Målrettede kurser
og erhvervsuddannelser
Inden for: Byggeri • Transport og logistik • Elektronik og teknologi •
Servicefagene • Det grønne område • Flygtninge/indvandrere •
Arbejdsmiljø og energiforbedringer • Proces og automatik •
Organisationsudvikling • IT • Ejendomsservice
Se vores uddannelseskatalog på www.amunordjylland.dk
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De kan, de vil, og
de klarer sig selv
”De fleste unge er meget bevidste om, at det er vigtigt at få en uddannelse. De kan, de vil,
og de klarer sig selv. Der er også en gruppe, som kan, men mangler motivation og måske
afklaring. De har brug for hjælp fra kommunerne. Og så er der de unge, som gerne vil men
ikke kan. De har brug for megen hjælp og støtte”.
Citatet er fra Analyserapport 2012 fra
Beskæftigelsesrådet Nordjylland og
Beskæftigelsesregion Nordjylland. Håbet er, at rapporten kan bidrage til de
politiske diskussioner i kommunerne,
fagudvalgene og de lokale beskæftigelsesråd, og at den giver jobcentrene
et brugbart input til tilrettelæggelsen
af beskæftigelsesindsatsen. ”Kerneopgaven i beskæftigelsesindsatsen er
at få ledige i job så hurtigt som muligt
og at få de unge uden uddannelse i
gang med en uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal også understøtte, at arbejdsstyrken fastholdes og
understøtter sine kompetencer. Det er
nødvendigt for at kunne fastholde en
plads på arbejdsmarkedet”.

Analysen konstaterer, at ungeledigheden nok er den største beskæftigelsesmæssige udfordring. Antallet af
unge på forsørgelse stiger kraftigere
end gennemsnittet for alle nordjyder.
Hver fjerde af de unge mellem 25 og
29 år mangler en kompetencegivende
uddannelse.
Efterspørgslen
”Lige nu har mange nyuddannede
svært ved at finde job, men der er ingen tvivl om, at danske virksomheder fremover vil efterspørge personer med videregående uddannelser
og faglærte. Viden og kompetence er
en forudsætning for, at virksomhederne kan klare sig i den globale kon-

kurrence, og at den offentlige sektor
fremover kan løfte sine opgaver. Dertil
kommer, at mange med en kompetencegivende uddannelse og mange faglærte snart forlader arbejdsmarkedet
på grund af alder. Vi skal derfor sørge
for, at de unge får en uddannelse, og
at de nyudannedes viden og færdigheder ikke forældes”, siger rapporten.
I Region Nordjylland har en støre andel end landsgennemsnittet alene
grundskolen som højeste fuldførte
uddannelse. Til gengæld har en større
andel end på landsplan en erhvervsfaglig uddannelse. 27 % af arbejdsstyrken har en videregående uddannelse mod 31 % i landsgennemsnit.
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pinsesøndag
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Aalborg Tømrerog Murerlaug
AKTIVITETSKALENDER
� O
 nsdag den 10. april
Generalforsamling kl. 16 i Håndværkerhuset. Afsluttes med
spisning
� T
 irsdag den 14. maj
Seniorklubberne fra Aarhus,
København, Odense og Aalborg
mødes i Odense i år.
(Kun for seniormedlemmer)

19. maj

Gigantium
Billet:

Akkc.dk
9935 5566
KOncertbuffet
billet
overnatning
Buffet i Gigantium, A-billet,
overnatning i dobbeltvær.
inkl. morgenbrunch.
Pris pr. pers. kr. 1.393,-

� F
 redag den 16. august
Sommerudflugt med damer.
Vi kører sammen i bus ud i fædrelandet - kultur tur !.

Bestilling:
First Hotel Europa
tlf. 7012 5151
Helnan Phønix Hotel
tlf. 9812 0011

� O
 nsdag den 4. september
Laugs-golf i Blokhus. Damer meget
velkommen.

KOncertbuffet

� F
 redag den 1. november
Torskegilde i Papegøjehaven.
Foredrag og hyggelig samvær.
� O
 nsdag den 11. december
Julefrokost i Håndværkerhuset.
Gavespil og hygge

Det er muligt at tilkøbe
en lækker koncertbuffet,
serveres mellem
kl. 17.00-19.30 inden
koncerten.
Pris pr. pers kr. 258,-

Købes på akkc.dk eller
billetnet.dk

Der vil blive sendt indbydelse ud til
enkelte arrangementer.
Billetpriser:
A: 670,- B: 595,- C: 520,- D: 420,Arr.: ACK
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�  Af Poul Krabbe
I 2012 var den nordjyske befolkning
mellem 16 og 64 år på 368.255. Af arbejdsstyrken var 260.105 beskæftiget
og 11.597 arbejdsløse.
Med 101.557 var faglærte i beskæftigelse klart den største enkeltgruppe.
Derefter fulgte kortuddannede med
82.946, mellemlange videregående
uddannelser med 37.472, lange videregående uddannelser med 18.046 og
kortere videregående med 15.274.
Der bliver brug for dem
Udbuddet af personer med erhvervsfaglig uddannelse er faldet betydeligt
de seneste 10 år. Det medførte alvorlige rekrutteringsproblemer i fremstillings- og håndværkerfagene under
højkonjunkturen frem til 2008. De
seneste 10 år er efterspørgslen efter
faglært arbejdskraft imidlertid også
faldet, og 7.389 faglærte job er forsvundet i perioden.
Mange af de faglærte er oppe i årene,
og når de forlader arbejdsmarkedet, er
der ikke nok unge faglærte til at tage

Til åbent hus på Tech College Aalborg var der også i år stor interesse for tømreruddannelsen

over, fordi ungdomsårgangene er mindre, konstaterer beskæftigelsesrådet
og beskæftigelsesregionen.
Analyserapport 2012 konkluderer bl.a.:
”Det ventes, at der bliver brug for flere faglærte, som kan indgå i komplicerede produktions- og konstruktions-

processer – f.eks. elektrikere, smede,
automatik- og elektronikmekanikere,
installatører og maskinmestre…. De
store offentlige byggerier, f.eks. supersygehuset i Aalborg vil øge efterspørgslen efter faglærte såsom struktører, tømrere, murere og andre med
byggetekniske kompetencer”.

Indstilling til legater 2013
Foreningens medlemmer kan nu
indstille emner til modtagelse af
foreningens legater målrettet nyuddannede lærlinge/elever. Legaternes størrelse er på kr. 5.000,00.
Legaterne uddeles i byrådssalen
den 7. maj 2013. Læs mere om kriterier for legatmodtagere og indstillingsprocedure på vor hjemmeside: www. aalborg-hvf.dk
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�  Af Poul Krabbe

Borgmestermøde
om havn og Grønland
Håndværkerforeningens sidste borgmestermøde
med Henning G. Jensen tegnede udviklingsperspektiver;
for Aalborg, for havnen og for samspillet med Grønland
Om det var temaet, ”Danmarks Intelligente Havn”, eller det var muligheden for at opleve Henning G. Jensens
sidste borgmestermøde i Aalborg Haandværkerforning, skal være usagt.
Tilstrømningen i Håndværkerhusets
mødesal den 22. februar var rekordhøj. Hvor borgmesteren de tidligere år
har orienteret løst og fast om Aalborg
Kommunes aktuelle tilstand, havde
han i år iført sig kasketten som bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S,
og som aktiv sekundant medvirkede
havnens salgs- og marketingchef, Ole
Brøndum.
At Henning G. Jensens hjerte banker
for havnen og for Grønland som en
dynamo i både havnens og byens udvikling fremgår tydeligt af de to følgende citater:
”Når jeg efter 1. januar næste år ikke
længer er borgmester – men forhåbentligt stadig medlem af havnens
bestyrelse – vil jeg arbejde for, at aftalen om Aalborg som basishavn for
grønlandstrafikken bliver forlænget fra
nuværende 2022 til 2030. Så er jeg 80
år”.
”Efter 1. januar vi jeg bruge mine
kræfter, min viden og mit kontaktnet
på som repræsentant for Aalborgs
virksomheder og uddannelsesinstitutioner at udbygge vor position i Grønland – og Grønlands i Nordjylland. Der
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er et samspil mellem Grønlands udvikling og Aalborg muligheder. Når der
kommer gang i de store grønlandsk
projekter, er det om at være der. De
helt store projekter får vi nok ikke,
men projekthaverne skal have nogen
at spille sammen med – en dansk forsyningsbase. Den rolle er der fremtid
i for Aalborg, for havnen og for etablering af ny, nordjyske arbejdspladser.
Men det koster knofedt”.
Respekten for Grønland
- Aalborg har opbygget mange og nære relationer til Grønland – især siden
Kongelige Grønlandske Handel i 1973
flyttede sin transportafdeling til Aalborg Havn. Vi har gjort meget for at
sætte os ind i grønlændernes tankegang. Vi har respekt for hinanden, og
her i Aalborg ved vi, at Grønland ikke
vil belæres af Danmark.
Da jeg var dreng, koloniserede Danmark Grønland. Fra udsteder flyttede befolkningen ind til de større
byer, kom til at bo i boligblokke, som
vi kender dem fra den københavnske
vestegn, fik mulighed for uddannelse
og arbejde. Og den grønlandske kultur blev ikke blot tilpasset, men totalt
ændret. Vi i Danmark medvirkede i
en god mening. Siden er først hjemmestyreloven og siden selvstyreloven
kommet til. Det bedste vil være, hvis
Grønland udvikler sig til at blive selvbærende. Den udvikling er Aalborg

tæt på, fordi vi gennem alle årene har
udvist respekt og forståelse for Grønlands særlige kultur og livsvilkår.
Rejerne og flyruten
- I Aalborg er vi også tæt på store firmaer som f.eks. Royal Greenland og
Polar Seafood. Vi vil jo gerne, at alle de rejer kommer ind over Aalborg
Havn. Men skal vi fastholde og øge
handelsforbindelserne til Grønland,
skal vi have udvidet frysehuskapaciteten på havnen. Vi vil gerne have Cold
Stores med i den proces, og forhåbentligt ender det med, at vi bygger
sammen, sagde Henning G. Jensen.
Borgmesteren rettede i forbifarten
skytset mod det danske regeltyranni:
”I forhold til vort indbyggertal har vi
alt for mange regler. Vi kunne såmænd
godt være 40 millioner indbyggere for
at passe til mængden af regler”.
I mange år har Henning G. Jensen,
som også er formand for Aalborg
Lufthavns bestyrelse, arbejdet for en
direkte flyforbindelse mellem Aalborg
og Grønland.

- Vi kommer stadig tættere på den flyforbindelse, men vi støder ind myndighedsgodkendelser og i den traditionelle monopoltænkning omkring
beflyvningen af Grønland. De udfordringer vil vi overvinde i Aalborg. Det
er vigtigt for Nordjylland – og såmænd
også for resten af Danmark – at der
kan flyves direkte til Grønland til en
pris, der er mere rimelig end den bestående.

lejer ud til virksomheder i havneområdet. Aalborg Havn er sammen med
Aalborg Universitet den største erhvervsdynamo i Aalborg Kommune

Den stærke økonomi
Borgmesterens oplysning om, at Aalborg Havn A/S gennem de senere år
har investeret omkring 500 mio. kr. i
produktionsbygninger til Bladt Industri A/S, afstedkom et spørgsmål fra
salen:
”Hvor kommer de penge fra?”.

- Aalborg Havn er et aktieselskab,
der betaler skat, og som regnskabsmæssigt skal være lige så dygtigt som
store børsnoterede selskaber. Der er
vandtætte skotter mellem kommunens og havnens økonomi, men både
fra kommunens og havnens side ser vi
gerne ny interessenter i aktieselskabet. Jeg kan ønske mig, at Vattenfall
med kraftværkshavnen ved Nordjyllandsværket og Aalborg Portland med
cementhavnen i Rørdal går ind i Aalborg Havn A/S, så Aalborg har ét havneselskab i stedet for tre. Det vil både
nationalt og internationalt styrke Aalborgs position som en stærk havneby,
sagde Henning G. Jensen.

- Alle de penge, vi investerer i havneområdet, tjener vi selv bl.a. i form af
vareafgifterne. Med en egenkapital,
der nærmer sig de 400 mio. kr., og et
2012-resultat bedre end budgetteret er Aalborg Havn A/S et godt papir,
så vi har opnået kreditforeningslån i
mange af de bygninger, vi opfører og

I 2000 blev den kommunale selvstyrehavn som den første i Danmark omdannet til et aktieselskab for bedre at
kunne operere på konkurrencedygtige
markedsvilkår. Aalborg Kommune ejer
99 % af aktierne.

Salgs- og marketingschef
Ole Brøndum fra Aalborg
Havn A/S fortalte til borgmestermødet om Aalborg
Havns udvikling
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2.000 årlige
skibsanløb
For et halvt århundrede siden var Aalborg Havn stadig en travl del af bylivet.
Hver dag lagde skibe til ved den lange kajstrækning fra spritfabrikken til Nordkraft, og dagen igennem hørtes lyden fra de karakteristiske vippekraner og
fra de mange lastbiler på kajerne. Havnen var altid en udflugt værd. Det er den
stadig, men midtbyens kajer er i dag blevet til rekreativ havnefront. Krydstogtskibe, flådebesøg og træskibsstævner kan stadig opleves, og ved Hedegaard
på Nørresundby siden losses fortsat foderstoffer. Nutidens Aalborg Havn ligger
ti km øst for byen og kendes kun af få aalborgensere, der oftest omtaler den
som ”Grønlandshavnen”. Kun de færreste ved, at Aalborg Havn har omkring
2.000 årlige skibsanløb.
Det var nogle af disse historiske perspektiver, salgs- og marketingchef Ole
Brøndum præsenterede i Håndværkerhuset. Ledsaget af mange billeder; fra
sort-hvide klassikere fra ”den gamle havn” til aktuelle fotos af de mange aktiviteter i den ”ny” havn ude mod øst. Den blev indviet, da Kongelige Grønlandske Handels transportafdeling flyttede til Aalborg i 1973 og som havnebassin
anvendte den tørdok, der blev etableret til produktion af elementerne til Limfjordstunnelen.
Aalborg Havn er Danmarks bedst planlagte havn. Etableret ”fra bunden” og
med erhvervsparken i det store bagland som nabo. En af de iørefaldende fordele ved placeringen er, at der kan arbejdes døgnet rundt i havnen. I modsætning til byhavnen i Århus, hvor der kun otte timer om dagen må arbejdes med
tomme containere, fordi de larmer så meget, at de dyre boligområder i nærheden bliver forstyrret.
Aalborg Havn har som vision at være ”Danmarks Intelligente Havn”, og som Ole
Brøndum sagde: ”I havnen er hjernen den største muskel”. En havn er i dag ikke
blot et område med materiel til at flytte gods, men et sted, hvor der hele tiden
tænkes i logistik som et af de væsentlige parametre i havnebrugernes globale
konkurrencesituation. Havnen arbejder tæt sammen med Aalborg Universitet
og har bl.a støttet etableringen af universitetets Center for Logistik, CELOG, og
er også drivkraften i SMARTLOG, et logistiknetværk med næsten 60 nordjyske
virksomheder.
Aalborg Havn har i dag 5,2 km kaj. Til tider er der trængsel, så en udvidelse med
1,3 km er planlagt. Men den er dyr: Hver meter nyanlagt kaj koster ca. 150.000 kr.
Som et kuriosum nævnte Ole Brøndum, at Aalborg er Danmarks næststørste fiskerihavn. De fangster, som bliver landet – primært fra Grønland – er frosne.
Derfor er der også i øjeblikket bestræbelser på at få forøget havnens frysehuskapacitet.
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havn

• 1974 bliver Aalborg basishavn for
Grønlandstrafikken. Aftalen er flere
gange forlænget og rækker nu til
2022
• I 1992 bliver arealerne på sydsiden
af fjorden mellem jernbanebroen og
Nordkraft afhændet til Aalborg Kommune og udvikles til bymæssige forhold

Aalborgs
nehistorie
• I 1476 stadfæstede kong Christian
den Første, at der kan drives havn i
Aalborg
•D
 en første havnefoged ansættes i
1730. 33 år senere indføres vareafgift til dækning af oprensnings- og
uddybningsomkostninger. I 1798 adskilles havnen fra byens administration og får selvstændig økonomi
• I 1885 bliver vanddybden over Hals
Barre øget fra 3 til 4,5 m, og sejlrenden bliver 30 m bred. 15 år senere
bliver dybden over barren øget til
6,7 m. I 1983 udvides sejlrenden over
barren til 150 m bredde og 10,4 m
dybde
• I 1923 etableres Fjordudvalget som en
sammenslutning af havnene i Aalborg
området for i fællesskab at dække
udgifter til oprensning, uddybning og
fyrbelysning. Udvalget har eksisteret
siden, og medlemmerne er Aalborg
Havn, Vattenfall med kraftværkshavnen ved Nordjyllandsværket og Aalborg Portlands havn i Rørdal

•O
 pbygningen af Oliehavnen indledes
i 1937. Oliehavnen har ekspanderet
kraftigt lige siden og er den største bidragsyder til havnens samlede
økonomi
• I 1970 bliver havnene i Aalborg og
Nørresundby sammenlagt som følge
af kommunalreformen
• 1972 bliver der erhvervet arealer af
staten i Aalborg Øst som startskud
til etablering af Østhavnen
•D
 en 12. marts 1971 traf regeringen
beslutning om udflytning af Kongelige Grønlandske Handels transportvirksomhed til Aalborg. Den tørdok,
som var blevet anvendt ved bygningen af elementerne til Limfjordstunnelen, blev havnebassin: Grønlandshavnen. 180 m bolværk og et
ekspeditionspakhus var klar til brug
1. december 1972

• 1994: Havnens administration flyttes til nybyggeri i Østhavnen, hvor
udbygningen af Aalborgs fremtidige
havn allerede er godt i gang
• Fra 1. januar 2000 bliver Aalborg
Havn som den første i Danmark omdannet til et aktieselskab. Aalborg
Kommune ejer 99 % af aktierne. Den
ny status giver havnen langt bedre muligheder for at konkurrere på
markedsmæssige vilkår.
• I 2006 bliver arealerne i Østre Havn
afhændet til bymæssige formål
• I 2010 etableres en ugentlig feederforbindelse til containertransport
mellem Aalborg og Rotterdam. Nordjylland får direkte forbindelse til det
globale transportnet. I 2012 kom
6.317 containere over kajen
• I 2012 bliver den del af Nordhavnen
(Nørreundby Havn), som ligger nærmest Limfjordsbroen solgt til BB Hotels med henblik på fremtidig bebyggelse
• I 2012 anløb syv krydstogtskibe Centralhavnen. Allerede nu er anmeldt ti
besøg i 2013.
• Det seneste regnskab for Aalborg
Havn A/S (2011) viser en nettoomsætning på 122,5 mio. kr. og et overskud på 31,2 mio. kr.. Godsomsætningen var på næsten 3 mio. ton

• 1 0. januar 1973 stævner M/S Edith
Nielsen som det første skib ud fra
Grønlandshavnen med kurs mod
Nuuk
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton

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

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

sangforeningen:

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

pbang • Niels Jernes Vej 10 • 9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80 00
E-mail: per@pbang.dk • www.pbang.dk
Rekruttering • Kandidatbank • Udviklingsforløb

Vi øver hver tirsdag fra september
til midt i maj, i Socialforvaltningens
kantine, Hjørnet af Nygade og Vesterbrogade i Nørresundby. Henvendelse til:
Formand Leif Simoni Jørgensen
leifsj@stofanet.dk
Mobil 20 42 90 19

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Cabi
– bedre
arbejde
til flere
Har du brug for værktøjer til at hjælpe sygemeldte kolleger i virksomheden og gavne bundlinjen? Savner du
sparring med andre virksomheder,
der tager socialt ansvar - eller ligger du inde med erfaringer, som andre virksomheder kan have gavn af?
Eller måske er det et overblik over
lovstof om fleksjob og løntilskud, du
leder efter?
Det er ting som disse, du kan få gratis
viden, netværk og rådgivning omkring
hos Cabi. Du kan også købe os til at
hjælpe dig til selv at håndtere dine udfordringer – uanset om det handler om
sygefravær, mangfoldighed, psykisk
arbejdsmiljø eller andet inden for det
sociale ansvar og CSR for egne medarbejdere.
Læs mere om, hvad vi forstår ved socialt ansvar eller socialt engagement på
www.vinsa.dk og
www.socialtengagement.dk.
Kontakt Cabi på www.cabiweb.dk eller
telefon 8612 8855, og få en snak med
en medarbejder med viden om netop
det emne, du interesserer dig for.
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MEDLEMSARRANGEMENT

Vin & forsikring
Vi indbyder til en spændende aften hvor vi kombinerer en fornøjelig vinsmagning med en interessant orientering om forsikring, både privat og
erhverv.

Vinfirmaet Sigurd Müller a/s præsenterer nyheder
ved smagning af fem forskellige vine, med tilhørende foredrag.
TRYG orienterer om de meget fordelagtige tilbud
der ydes gennem samarbejdsaftalen med Håndværksrådet/ Aalborg Haandværkerforening. Der
er mange penge at spare.

Tid: Torsdag 11. april 2013, kl. 19.00
Sted:	TRYGs lokaler,
Vester Havnepromenade 5,
2. sal. 9000 Aalborg.
Pris pr. deltager 50,00 kr.
Der serveres sandwich i løbet af aftenen.
Tilmelding på email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
senest den 4. april 2013.

Venlig hilsen bestyrelsen

Aalborg
Havn i dag
Hver uge har det nordjyske erhvervsliv direkte kontakt til det globale transportnet via container- feederlinien Rotterdam-Aalborg

Aalborg Havn A/S ejer 420 ha erhvervsareal med tilhørende kajanlæg,
veje og pladser. Næsten 100 virksomheder er etableret i havnens nærhed.
Blandt dem Danske Fragtmænd, Bladt
Industries A/S, Siemens Wind Power
A/S og Weber Nordics centrallager. Erhvervsparken i Aalborg Øst er Aalborg
Kommunes største med godt 2.000
arbejdspladser.
Sammen med datterselskaber er selskabet i besiddelse af 122.000 m2
kontor- og lagerbygninger til udlejning
samt kraner og andre faciliteter til
servicering af transportbranchen.
Containerterminalen har kapacitet til
håndtering af 100.000 containere årligt. Der er 85.000 m3 køle- og frysekapacitet og 200.000 m2 udendørs
oplagspladser.

Miljøledelsessystemet i Aalborg Havn
A/S er certificeret efter ISO 14001.
Aalborg Havn A/S har indgået samarbejdsaftale med Aalborg Universitet,
og havnen har støttet etableringen af
CELOG, universitetets Center for Logistik. Havnen har som vision at være
”Danmarks Intelligente Havn” og har
deltaget aktivt i etableringen af en
række professionelle netværk – i 2012
logistiknetværket SMARTLOG, som allerede har over 50 medlemmer.
Af andre netværk med tilknytning til
havnen og dens aktiviteter kan nævnes:
*A
 rctic Business Network med 84
medlemmer hvoraf de 30 i Grønland
* HubNorth, netværk for virksomheder, som beskæftiger sig med vind-

mølleteknologi og har 80 medlemmer
* Arctic Education Network, et netværk for uddannelsesinstitutioner i
Nordjylland og Grønland
* Erhvervsnetværk 9220 for virksomhederne i Aalborg
Som en del af budgetforliget i 2012
sagde Aalborg Byråd ja til etablering
af Center for Arktisk Samarbejde – en
strategisk satsning, der samler mange
af de samarbejder, som allerede eksisterer mellem Grønland og Nordjylland. Centret etableres i første omgang som et toårigt pilotprojekt, der
finansieres i samarbejde mellem Borgmesterens Forvaltning, Aalborg Havn
og andre centrale partnere.
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Anker Engelunds Vej 8 - 9200 Aalborg SV - Tlf. 9818 0088 - Fax 9818 0885 - www.bygma.dk

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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. 99311918 eller send en mail
til ik-sbu@aalborg.dk

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

EUX = STUDENT + SMED
EUX = STUDENT + MURER
EUX = STUDENT + TØMRER
EUX = STUDENT + ELEKTRIKER
EUX = STUDENT + DATATEKNIKER
EUX = STUDENT + INDUSTRITEKNIKER
EUX = STUDENT + AUTOMATIKTEKNIKER
EUX = STUDENT + LASTVOGNSMEKANIKER
EUX = STUDENT + VVS- OG ENERGISPECIALIST
EUX = STUDENT + PERSONVOGNSMEKANIKER
Flere brancher har fået en ny uddannelse, der hedder EUX. Hvis din branche er en af
dem, kan du fremover ansætte elever, som tager en studentereksamen samtidig med deres
håndværksuddannelse. Fordi de er ambitiøse og vil holde alle muligheder åbne.
Løn- og ansættelsesforholdene for EUX-elever er akkurat de samme som for ordinære
elever, mens deres praktikperiode er lidt kortere. Til gengæld kan du forvente, at en EUXelev hurtigt når et højt fagligt niveau – og bidrager til øget vækst i din virksomhed.

www.aalborg-hvf.dk
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techcollege.dk/eux

Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg
Tlf. 7250 1000 · www.techcollege.dk

�  Af Poul Krabbe

Uden pension går
mange selvstændige
glip af flødeskummet
Pension for Selvstændige er en ”indkøbsforening”, der skaber fordele for de selvstændige og som en fond ikke skal skabe
fortjeneste til ejerne
Nordjylland er den region, hvor flest selvstændige har en
pensionsordning. Alligevel skønnes det, at 40 % holder sig
udenfor. Mange har den usikre forventning, at de ”til sin
tid” vil kunne leve af gevinsten fra salget af deres virksomhed. Andre lever i nuet og risikerer en pensionisttilværelse
uden flødeskum på lagkagen.
Billedet er skræmmende og bruges også af Pension for
Selvstændige, der modsat de fleste andre pensionsudbydere ikke anvender argumentet som et forsøg på at skabe
fortjeneste til ejerne. Forpligtelsen er langt bredere.
- Populært sagt er Pension for Selvstændige, PFS, en indkøbsforening på pensionsområdet. Vi er sat i verden for
at sikre de bedst tænkelige forhold for alle selvstændige,
deres familier og ledende medarbejdere, når det gælder
pensioner og personlige forsikringer. Vi skal ikke generere
overskud til udlodning mellem ejerne. Derfor er omkostningerne for vore medlemmer blandt landets laveste, og derfor er der flere penge til forrentning af medlemmernes opsparing, siger direktør Lars Kvistskov Larsen fra PFS.
Fleksibel og individuel
PFS drives af en fond og blev stiftet i 1990 af blandt andre
Håndværksrådet, Dansk Byggeri og TEKNIQ. Udgangspunktet er, at selvstændige generelt stod uden fleksible og individuelle tilbud om pensionsordninger. Lønmodtagere har
arbejdsmarkedspension, offentligt ansatte har pensionsordninger via overenskomsten, og i de større virksomheder
er der firmapensionsordninger.
- Tilbage stod ejere og ejerledere af de mindre virksomheder. De havde ingen steder at gå hen, hvor der var særligt fordelagtige tilbud til netop dem, samtidig med at de
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Skorstensfejermester

Allan
Østergaard

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

AALBORG
GULVSERVICE

Tømrerfirmaet
Søren

Bernhard

APS

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

A

S

TØMRER
SNEDKER • MURER

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
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Huset Venture Nordjylland er en anderledes virksomhed. Vi
skaber arbejdspladser til mennesker
med en nedsat erhvervsevne – og
et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig
og overskuelig hjemmeside, som kan
hjælpe dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside
for under kr. 4000, + 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

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

IVÆRKSÆTTERSERVICE
Aalborg Haandværkerforenings rådgivningsinitiativ skal hjælpe nye ideer til
verden. Nu er også SKAT Nordjylland
gået ind i projektgruppen.
Kontakt formand Svend Aage Suhr for
yderligere information.

NYE MEDLEMMER
Limfjordens Låse & Sikring
v/ Marie Louise Bruun, Aalborg
Tømrerfirmaet Rikardt
v/ Jens Rikardt Pedersen, Brønderslev
Skæremanden
v/ Tonny Funke, Storvorde
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selv kunne bestemme, hvor meget de
ville indbetale til pension. De manglede en indkøbsforening for pensionsordninger – en forening, som
udelukkende tilgodeser deres interesser. Den typiske kunde blandt
PFS’s over 20.000 medlemmer er en
virksomhed med op til 25 medarbejdere, og mange af dem er mand/
kone virksomheder. Hvis de som enkeltpersoner vælger pensionsordning
gennem en bank, vil de årlige omkostninger på kontoen og dens administration nemt ligge omkring 7 %.
Hvis man etablerer pensionsordninger via PFS, koster det f.eks. kun 2 %
i omkostninger af årlige indbetalinger
op til 100.000 kr. og derefter 0 %, og
der betales ikke omkostningsgebyrer
af saldoen på kontoen, fortæller Lars
Kvistskov Larsen.
Sundhedssikringen
Ud over de individuelle pensionsordninger får PFS’s kunder også sundhedssikring og andre forsikringer, der
sikrer dem, hvis de i kortere eller længere tid bliver ude af stand til at passe
arbejdet. Den del af dækningen koster
omkring halvdelen af , hvad de selvstændige ellers individuelt skulle betale på det frie marked.
Sammenhængen mellem pensionsordning og forsikring rummer for PFS og
medlemmerne også en økonomisk synergieffekt: I foråret 2012 blev medlemmernes opsparingskonti tilført 20
mio. kr., fordi der var trukket mindre
end forventet på forsikringsordningerne.
Pension for Selvstændige har siden
etableringen samarbejdet med Danica,
som ud over at varetage pensionsordningerne også er PFS’s formueforvalter. Med års mellemrum bliver der
foretaget en benchmarking af markedet i relation til PFS’s tilbud, så vi altid
er konkurrencedygtige, og Danica har
gennem mange år samlet set været
bedst. Danica har endvidere et landsdækkende net af assurandører og har
udpeget særlige PFS assurandører

Lars Kvistskov Larsen.

som rådgivere, der kender de selvstændiges situation og vilkår.
- Set i lyset af den baggrund, PFS blev
stiftet på for 23 år siden, lægger vi
stor vægt på samarbejdet med organisationerne og deres netværk. Vort
eksistensgrundlag er, at vi har troværdigheden i behold i forhold til organisationerne og f.eks. de lokale håndværker- og industriforeninger. Vort
hovedformål er at orientere generelt
om pensionsforhold, så færrest mulige selvstændige ender som fattige
pensionister, siger Lars Kvistskov Larsen.
Den lokale kontakt
- Det betyder meget for os – og for
vort formål – at vi er i tæt kontakt
med de aktive industri- og håndværkerforeninger. Det er en del af vor
styrke, at vi kommer ud i foreningerne
og møder medlemmerne, og at vi har
mulighed for at orientere gennem deres lokale blade. Aalborg Haandvær-

kerforening er efter min vurdering en
af landets mest aktive og har et stort
netværk. Samarbejdet med PFS er på
håndværkerforeningens initiativ til
stadighed blevet udbygget og rummer
megen kreativitet, siger Lars Kvistskov
Larsen.
- Vi betragter PFS som en af vore nære samarbejdspartnere. Aalborg Haandværkerforenings medlemmer får
adgang til seriøs rådgivning og fordelagtige ordninger hos et selskab med
rod i organisationer, vi også har medlemmer fra. Samtidig er PFS altid frisk
til at støtte lokale initiativer, siger Aalborg Haandværkerforenings formand,
Svend Aage Suhr.
Inden for de to seneste år har PFS
bl.a. støttet medlemsarrangementer
på søfartsmuseet og i Aalborg Kongres & Kultur Center, frokostjazz og
borgmestermøder og senest udgivelsen af jubilæumsskriftet i anledningen
af Håndværkerhusets 25 års jubilæum.
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»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

samarbejde med TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale
med TRYG som giver store rabatter til
vore erhvervsmedlemmer.
Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Filip Steenberg, 2220 8109 eller Esben
Nedermark, 2220 8174 og hør mere
om aftalen.

ANTON LASSENS
EFTF. A/S
MALERFIRMA

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

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

EJERskifte
Det kræver tid og indsigt at planlægge
og gennemføre generationsskifte,
ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksomhedsoverdragelse” til familie eller andre, kan du få nyttige informationer
og hjælp ved at kontakte Håndværksrådet, telefon 33932000

Kompetenceudvikling
Sæt fokus på kompetenceudvikling i
din virksomhed.
Kontakt Håndværksrådet på telefon
33932000, hvis du vil vide mere eller
guides videre. Vi har informationsmateriale på vort kontor, Kattesundet 20,
9000 Aalborg.
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v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16

v/AndersAalborgvej
Jørgensen
356 • 9362 Gandrup

Tlf. 98 10 12 16
Tal forretning med en bank, der forstår dig
I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved
hånden. De går ikke og taler sammen i et
stort finanscenter.
De er placeret lige der, hvor det
sker. Book et møde med din lokale
erhvervsrådgiver.
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Kan man få arbejdsopgaver i Grønland?
Gennem efterhånden mange år – faktisk siden Kgl.
Grønlandsk Handel kom til
Aalborg i 1973, har vi langsomt men sikkert udvidet
vort samarbejde, vor viden
og vor glæde i samhandel
og samvær med Grønland.

For efterhånden en del år siden blev
der indgået samarbejdsaftaler med
Nuuk Kommune, Det Grønlandske
Hjemmestyre – nu er det Sermersooq
Kommune og Det Grønlandske Selvstyre – men stadig i tæt samarbejde.
Aalborg kommunes erhvervsafdeling
og det store netværk Arctic Business
Network, har rigtig mange kontakter i
det grønlandske, måske kan de udnyttes endnu bedre til mere samhandel.
Det er svært
Det kræver tålmodigt arbejde. Det er
lidt andre betingelser der arbejdes
under. Først klimaet selvfølgelig, så
afstanden og så forskellen på grønlændere og nordjyder. Vi har samme
humor, men selvfølgelig har et andet
folk en anden kultur – det må du rette
dig ind efter. Det kan ikke være anderledes.

Geografien er også en udfordring, byerne er ikke store efter vore forhold,
der er omkring 3 – 6.000 indbyggere i de større byer, og så lige Nuuk
med omkring 16.000. I alt i Grønland
56.000 indbyggere.
Men hvor er det så måske muligt? Der
er virkelig gang i byggeriet. Bygninger
til erhverv og offentlige myndigheder
samt store renoveringsopgaver. Men
også på sigt større opgaver med havnebyggeri, nye lufthavne og altid en
voksende infrastruktur. Også råstofområdet med leverancer til mineselskaber m.fl., skaber en stor omsætning og har mange underleverandører.
Selvstændigt at etablere sig er måske
ikke den mest fremkommelige metode. Samarbejde med partnere vil nok
være at foretrække. Selvom de fleste
taler dansk, er det daglige sprog man-

ge steder grønlandsk. Og der er jo en
udfordring i at lære et nyt sprog. Så
opfordringen må være – find partnere.
Der er hjælp at hente
Den 22. januar var borgmester Henning G. Jensen og salgs- og marketingchef Ole Brøndum fra Aalborg Havn på
besøg i Håndværkerforeningen med
indlæg om Grønland og Aalborg Havns
rolle i det nordjyske. Afslutningsvis
holdt Nic fra erhvervsafdelingen en
kort intro til handel med Grønland –
muligheder og ??
Både Arctic Business Networks sekretariat og Aalborg Kommunes erhvervsafdeling kan skabe kontakter og give
gode råd. ABN træffes på 2223 8000
eller mail til Per Bang på pbang@bang.
dk – eller erhvervsafdelingen på 9931
1567 eller til Nic på nic@aalborg.dk
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VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

Kursusafdelingen

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Besøg
Håndværkerhuset
Onsdage kl. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 11-13)
• maler
Alle er velkommen

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

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

Aalborg
FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER
� 1
 0. april kl 18.30
holder Aalborg frisørlaug generalforsamling på Orkideen.
Tilmeldning til Hanne på
tlf.: 30 69 63 80 senest den 29/3
Kontakt lauget på tlf. 30 69 63 80
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KURSER OG EFTERUDDANNELSE

MÅLRETTEDE KURSER
- FOR DIG OG DINE ANSATTE
EKSEMPLER PÅ KURSER

IT
Uanset om du er begynder eller vant
til at arbejde med IT, har vi kurset for
dig, der gerne vil have opgraderet din
IT-viden.
LEDELSE
Vejen til god ledelse går via uddannelse. Med en lederuddannelse styrker du både din faglige og personlige
udvikling.
SPROG
Styrk dine sproglige kompetencer med
et kursus, der er tilpasset dit niveau og
arbejdsområde.

IT-KOMPETENCER 1.DEL
OFFICEPAKKEN
FRA IDÉ TIL TRYK MED CS5
IT-SUPPORTER / SUPERBRUGER

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
ØKONOMI FOR LEDERE
VÆRDIBASERET LEDELSE

ENGELSK
TYSK
INTENSIVE SPROGKURSER
ANDRE SPROG - RING GERNE!

ØKONOMI
Vil du vide mere om bogføring, økonomi og regnskab? Vores økonomikurser
findes på mange niveauer.

GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB
BUDGETTERING
ÅRSREGNSKAB
NAVISION C5

HUSK: Der kan søges VEU-godtgørelse til mange af kurserne.

LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK ELLER RING PÅ TLF. 9936 4740

Vi mangler iværksættere
- men ikke iværksætterkultur

Nordjylland har en udfordring i at få endnu flere til at etablere sig som iværksættere.
Den nordjyske etableringsrate ligger under landsgennemsnittet, og antallet af ny CVRregistreringer de seneste tre år tyder på, at gabet i etableringsrate til de øvrige regioner
måske kan forventes at vokse yderligere. Den økonomiske krise har tilsyneladende haft
større effekt på iværksætteraktiviteten i Danmark end i andre OECD lande og har ramt
Nordjylland hårdere end de øvrige regioner.
Den frustrerende vurdering findes i
Vækstforums ”Regional vækstredegørelse 2012”, men blødes op af, at det
ikke er mangel på iværksætterkultur,
der er årsag til den lave etableringsrate. Iværksætterkulturen ser ud til at
ligge på samme niveau som de øvrige
regioner – med undtagelse af Syddanmark – og en relativ stor del af befolkningen i Nordjylland har deltaget
i kurser om iværksætteri, konstaterer
rapporten.
For de virksomheder, der etableres i
Nordjylland, er overlevelsesraten over
landsgennemsnittet på både kort og
langt sigt. Her spiller iværksætterens erfaring og kompetencer naturligt ind. Iværksætterne i regionen har
brancheerfaring, som ligger omkring
landsgennemsnittet. Relativt mange
nordjyske iværksættere har en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund.
I rapportens afsnit ”Menneskelige ressourcer” konstateres det, at andelen
af nordjyske ledere med en erhvervsuddannelse som baggrund med 39 %
er den højeste blandt regionerne. Omvendt har regionen, med 46 %, den
laveste andel af ledere med en videregående uddannelse. Landsgennemsnittet er 53 %.
Den mest innovative
Region Nordjylland har med 51 % den
højeste andel af innovative virksom-

heder blandt alle regioner. Topplaceringen er skabt som en konsekvens af
en meget iøjnefaldende stigning fra
2009, da regionen indtog en delt sidsteplads.
Når blikket rettes mod typen af innovation, viser det sig, at de nordjyske
virksomheder i mindre grad end i resten af landet fokuserer på produktinnovation og i højere grad på proces,
organisation og markedsføring. En
betydelig del af forklaringen tilskriver
rapporten, at der er flere traditionelle
erhverv i Nordjylland, og at behovet
for trimning og omstilling af proces og
organisation som følge af krisen har
været større her.
Nordjyske virksomheder investerer
stadig markant mindre i forskning og
udvikling end kollegerne i andre regioner. Nordjylland er den eneste region, hvor de offentlige investeringer
i forskning og udvikling er større end
erhvervslivets investeringer.
”Den høje innovation er altså ikke
fremkommet via traditionel forskning
og udvikling, men derimod via mere
uformelle – og ikke målbare – metoder, fx på fabriksgulvet. Dette afspejler sig også i det faktum, at Nordjylland på trods af landets højeste
innovationsrate har den laveste andel
af beskæftigede inden for forskning
og udvikling, og i at relativt får nord-

jyske virksomheder søger om patenter
– både når det gælder nationale og
internationale patenter”.
En høj andel af de innovative virksomheder samarbejder med især Aalborg
Universitet. Den lokale forankring er
meget tydelig, og virksomhederne
samarbejder ikke ret meget med landets øvrige universiteter. AAU er det
universitet, der har den næsthøjeste
grad af samarbejde med erhvervslivet
– kun overgået af Danmarks Tekniske
Universitet, som udelukkende rummer
tekniske uddannelser.
Manglen på faglærte
Den regionale vækstredegørelse beskæftiger sig også med efterspørgsel
og udbud af arbejdskraft. I år 2020
vil der være udpræget mangel på faglært arbejdskraft: Et underskud på ca.
2.000 faglærte i Vendsyssel og over
1.000 i Himmerland.
”Det er specielt de erhvervsfaglige uddannelser inden for handel og kontor
og jern og metal, der vil være i underskud, mens der vil være nogenlunde
balance inden for bygge og anlæg og
sundhed. Der vil desuden være en betydelig mangel af arbejdskraft inden
for restgruppen af andre erhvervsfaglige uddannelser (kokke, tjenere, fotografer, reddere, mv).”.
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Ved DU hvilken vej
vinden blæser?
Få tjek på din pension - PFS giver råd
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 organisationer
for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og TEKNIQ.
Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger kan
holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet
til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.
Bliv ringet op af PFS til en gratis og uforpligtende rådgivning.

Send SMS med besked PFS til 1272

pfs@pfs.dk - www.pfs.dk - Telefon 33 93 86 00

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

(Du betaler kun alm. SMS-takst)

