Aalborg Haandværkerforening
Bestyrelsens beretning for 2009
Øget aktivitet og markante fagpolitiske holdninger skaber opmærksomhed og tiltrækker nye
medlemmer. Det kan aflæses på foreningens medlemstal. Og på økonomien. I kraft af større
indtægter fra medlemskontingent og især fra sponsorer og andre tilskudsgivere, der føler sig godt
repræsenteret af Aalborg Haandværkerforening, kommer vi i år ud med et af de bedste
regnskabsresultater i mands minde.
Vort driftsregnskab for det forgangne år viser således et positivt resultat på 72.000 kr., og
Fællesfonden, som bl.a. finansierer vore legater til dygtige, unge håndværkere, viser et positivt
resultat på 94.000 kr.
Vort medlemsnetværk har i dag godt 1400 medlemmer. I et halvt århundrede har vi opereret med tre
”medlemskategorier: Erhvervsmedlemmer, der har adgang til alle de ydelser, som er tilknyttet
aftalen mellem håndværkerforeningen og Håndværksrådet. Kulturmedlemmer, der har adgang til
alle foreningens arrangementer og laug og Mesterforeninger, der er tilmeldt kollektivt.
I det forgangne år har vi fået 14 nye erhvervsmedlemmer, så tallet nu er tæt på 100. Vi har haft den
glæde, at mestre, der hidtil udelukkende har været repræsenteret gennem deres laug eller
mesterforening, har valgt at indmelde sig individuelt som erhvervsmedlemmer. Flere af dem
kommer fra Aalborg Tømrer- og Murerlaug, der pr. 1. januar 2009 indmeldte sig i Aalborg
Haandværkerforening.
Vi har forventninger om yderligere to kollektive brancheindmeldelser i år. Der er positiv kontakt til
både slagter- og bagermestrene. Begge foreninger giver udtryk for, at Aalborg
Haandværkerforening med dens skærpede fagpolitiske profil er det rette lokale forum for dem.
Også blandt kulturmedlemmerne er der tilgang. I 2009 har vi fået 11 nye. De har som de øvrige haft
mulighed for at deltage i årets arrangementer. Bl.a. besøg i byretten og på Aalborg Væddeløbsbane
og deltagelse i andespil og vinsmagning.
Blandt vore største sponsorer er PSF, Pension for Selvstændige, som i marts arrangerede et
velbesøgt møde på Orkideen om skat og pension, og som i årets løb flere gange har ydet bidrag til
vore aktiviteter.
På landsplan bliver Aalborg Haandværkerforening af Håndværksrådet betragtet som en af de mest
nyskabende af de godt 60 industri- og håndværkerforeninger. Håndværksrådet opfordrede os til at
udgive et ”statusskrift” over aktiviteter og målsætninger og støttede sammen med Aalborg
Kommune og PSF udgivelsen af ”Ideer, knofedt og resultater”. Skriftet er distribueret på landsplan,
og internt er det et arbejdsdokument, der forpligter os på vore mærkesager.
Blandt de mærkesager, der er omtalt i skriftet, er kommunens udbudspolitik. I tre år har vi benyttet
enhver lejlighed til at gøre opmærksom på, at også mindre håndværksvirksomheder skal have
mulighed for at byde på de kommunale projekter. Derfor glæder det os også at konstatere, at

Aalborg Kommune i sin seneste servicemålbeskrivelse klart tilkendegiver, at der skal tages hensyn
til, at også de små virksomheder kan komme til fadet. Ikke mindst på baggrund af kommunens
aktuelle og store renoverings- og anlægspuljer, vil vi følge denne mærkesag tæt.
Vore tre øvrige mærkesager lige nu er:
* Kommunikatioen mellem de offentlige myndigheder og vore medlemmer.
* Uddannelser og øget indsats for forbedring af håndværkeruddannelsernes image.
*Iværksætteri og start af egen virksomhed. Innovation i etablerede virksomheder.
Vort samarbejde med Håndværksrådet er forbilledligt. Rådets medarbejdere stiller sig til rådighed,
hver gang, vi beder om det, og bakker op om vore medlemsaktiviteter. I 2009 har vi bl.a.
samarbejdet om en informationskampagne om ejer- og generationsskifte. Også indsatsen over for
iværksættere sker i fællesskab, og i efteråret 2009 har håndværkerforeningens bestyrelse etableret et
særligt iværksætterudvalg.
Den 15. juni modtog Aalborg Haandværkerforening fra Danmarkssamfundet en ny fane til
erstatning for den gamle, der var blevet noget mølædt. Efterfølgende er fanen blevet guldbroderet
med vort logo – en bekostelig affære, der kun kunne gennemføres i kraft af gavmild støtte fra fire af
foreningens medlemmer.
Vi glæder os til at vise fanen frem og til at kipppe med flaget. Det skal der nok blive lejlighed til.
Men der er også fra 2009 et par oplevelser, der ikke fortjener fuldt fanehonnør:
I efteråret tilbød Aalborg Haandværkerforening at indgå i bestyrelsen for Tech College Aalborg. I
skrift og på møder dokumenterede vi, hvad vi kan bidrage med i bestyrelsesarbejdet. I kraft af at vi
bl.a. repræsenterer en række fag, som ikke er repræsenteret i den tekniske skoles bestyrelse.
Vort velmente tilbud blev afslået med argumenter, der efter vor mening var uden hold i
virkeligheden, og den 1. maj i år samles skolens ny bestyrelse. Det bliver uden vor deltagelse, men
jeg kan love både foreningens medlemmer og Tech College Aalborg, at det sidste ord ikke er sagt.
Når der om fire år igen skal udpeges ny bestyrelse, er vi på banen igen.
En anden sag uden lykkelig udgang er vor gæstelærerordning. Det vakte opmærksomhed på
landsplan, da vi i Aalborg kunne præsentere et gæstelærerkorps, som repræsenterer 17 brancher og
er til rådighed for folkeskolen. I Aalborg Erhvervsråd er håndværkerforeningens formand formand
for udvalget ”Øget samspil mellem folkeskole og erhvervsliv”, og tiltrækningen af unge til
håndværksuddannelserne er en af vore absolutte mærkesager.
Men til dags dato er der kommet NUL henvendelser fra folkeskolen. Hverken vi eller gæstelærerne
kan være tilfredse. Tvært imod føler vi os til grin. Er der virkelig ikke blot een folkeskole i Aalborg,
der kan se det formålstjenlige i at invitere en engageret mester til at fortælle om de muligheder, der
ligger i en håndværkeruddannelse?
Lad mig slutte med noget positivt. Legatuddelingen, som igen i år – den 11. maj – finder sted i
byrådssalen. Festen i 2009 var en meget stor succes, og vi uddelte for første gang et legat på 10.000

kr. til ”Håndværkets højdespringer”, en ung, nyudlært, som har opnået et helt bemærkelsesværdigt
resultat.
Også Aalborg Kommune og Tech College Aalborg, som vi i denne sammenhæng har et fint
samarbejde med, uddelte legater i 2009. Og i år bliver der endnu flere. Erhvervsskolernes Forlag
møder med et nyt legat på 10.000 kr., og Aalborg Kommune uddeler for første gang sin Drop-In
pris til en virksomhed, der udviser socialt ansvar og ansætter medarbejdere med særlige behov.
Lad mig slutte beretningen til denne foreningens 163. generalforsamling med at konstatere, at 2009
blev et godt og travlt år, og at 2010 tegner lige så positivt. Vi har mærkesager nok at kæmpe for, og
vi håber, at hvert eneste af vore medlemmer vil være gesandter for en forening, der både er
fagpolitisk og går ind for fest og farver.
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