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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
Telefon 98 12 00 02

Varelotteriet
giver gevinst - også til
håndværkerforeningen
I 1873 var Aalborg Haandværkerforening medstifter af ”De nord- og mellemjyske
Haandværkerforeningers Industri- og Varelotteri”. Det er siden blevet en del af
”Varelotteriet”, som gennem alle årene har været med til at finansiere aktiviteterne i
Aalborg Haandværkerforening.
Håndværkerforeningen modtog i 2010 godt 80.000 kr. fra Varelotteriet, og i år stiger
beløbet til ca. 100.000 kr. som lotteriets tilskud til driften af Håndværkerhuset, faglige foredrag og studielegater.
Set fra det synspunkt er der god grund til, at foreningens medlemmer kanaliserer
deres lotteri-lyst til Varelotteriet. Men målt på chancevurdering er Vardelotteriet
også attraktivt. Ved hver trækning er der gevinst til 6 ud af 10 spillere – markant
højere end f.eks. tips og lotto. Resten af det indspillede beløb anvendes efter aftale
med Justitsministeriet til velgørende, sociale og humanitære formål.
I Aalborg Kommune er der kommet tre ny lotterikollektører:

Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr
Næstformand Peter Kinly, tømrermester
Kasserer Allan Østergaard, skorstensfejermester
Jens Blauenfeldt, bogtrykker
Gert Spender-Andersen, direktør
Søren V. Nielsen, uddannelseschef
Anders Jørgensen, automekaniker
mester
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang
Sekretariatets
tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes
efter nærmere aftale med foreningens
kontor.

# Pålæg og salater - dagens middag
# Smørrebrød og anretninger
# Alt i udskåret okse- og svinekød
Alt hjemmelavet
TLF 9810 3535 - www.delikates.dk
Østerbro 58

Annoncekonsulenter for 2011:
Svend Aage Suhr, tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt, 98 11 59 03
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder
m.v. i stor-Aalborg.

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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man-fre. Kl. 9.00 - 17.30

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

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

Sekretariatets åbningstider:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00
Ansvarshavende:
fdm. for redaktionsudvalget,
Svend Aage Suhr

-

Otto Mønsteds Vej 2
9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 50 99

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

ANTON LASSENS
EFTF. A/S
MALERFIRMA

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

!

FORMANDEN HAR ORDET

Stilladssagen – et
lærestykke om netværk
2011 fik en hektisk start. Fra årets
første dag blev håndværksmestre og entreprenører pålagt en
ny afgift på opstilling af materiel:
”Afgift for råden over vejareal i
Aalborg Kommune”. Stilladsafgiften, som den hurtigt kom til at
hedde, var et resultat af Aalborg
byråds budgetforlig for 2011. 1,2
mio. kr. årligt blev den vurderet til
at indbringe.
Som det fremgår af den efterfølgende artikel, fulgte 18 travle og
”grumsede” dage, inden rådmand
for Teknik og Miljø, Mariann Nørgaard, meddelte, at afgiften blev
taget af bordet med henvisning til,
at den er i strid med kommunens
ønske om at være erhvervsvenlig.
I hele perioden var Aalborg Haandværkerforening selvfølgelig på barrikaderne. Hvis ikke vor forening
skulle kæmpe for håndværkerne
og deres arbejds- og forretningsvilkår, hvem skulle så?
”Stilladssagen” har fået den
eneste rigtige afslutning. Den har
været lærerig for Aalborg Haandværkerforening og har over for
omverdenen og nuværende og
kommende medlemmer dokumenteret foreningens slagkraftige
berettigelse:
*V
 i har stået i spidsen for kampen mod en skat, som håndværksmestrene kun kunne få
kompensation for ved at vælte
de ny omkostninger over på
kunderne

*V
 i har demonstreret, at Aalborg
Haandværkerforening er en del
af et netværk, der kan reagere
hurtigt og kompetent på trusler
mod håndværkenes arbejdsvilkår
På den dag, da alt stod på gloende
pæle, den 4. januar, trak Aalborg
Haandværkerforening for alvor på
sit netværk:
Håndværksrådet reagerede
prompte med et juridisk udspil og
med dokumentation, der kunne
understøtte vor skriftlige indsigelse til rådmanden
Kollega-foreningen i Århus var lige
så hurtig til at reagere, da vi bad
om informationer. Aarhus Kommune har også haft en stilladsafgift. Den eksisterede de sidste ni
måneder af 2008, blev suspenderet i 2009 og 2010 og endeligt
opgivet i 2011. Eftersom Aalborg
Kommune i sin argumentation for
afgiften henviste til, at den også
eksisterede i Århus, var det godt
at stifte bekendtskab med det
faktiske forhold.
Årets igennem samarbejder
landets håndværker- og industriforeninger inden for Håndværksrådets rammer. Regionsformændene – deriblandt undertegnede
og Søren Dyhr fra Århus – mødes
i det overordnede HIS udvalg og
udveksler erfaringer og aktuelle
synspunkter.

andværkerforenings medlemmer.
I Stilladssagen var de med deres
henvendelser til forvaltningen med
til at lægge det fornødne pres,
og med deres tilbagemeldinger til
Aalborg Haandværkerforening gav
de os jordnær dokumentation for
den ny afgifts urimelighed.
Aalborg Haandværkerforening er
til for medlemmernes skyld, og
jo mere de trækker på os, desto
skarpere bliver vi.
Netværket omfatter også de organisationer og institutioner, Aalborg
Haandværkerforening er berettigede medlemmer af. Blandt dem
er Aalborg Erhvervsråd. Da rådet
holdt møde den 7. februar, tog
undertegnede processen omkring
stilladssagen op. Hvis den ny afgift
og dens trods alt minimale provenu på 1,2 mio kr.var blevet drøftet i
erhvervsrådet, ville der måske slet
ikke have været en sag. Så var de
begrundede indvendinger kommet
på bordet. Erhvervsrådet er det
rette forum, og samarbejdet er
præget af åbenhed og lydhørhed
på vej mod fælles holdninger og
forslag til fremme af erhvervslivet i
Aalborg Kommune.
Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforening

Som den tredje og måske vigtigste
tråd i netværket er Aalborg Ha-
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Skorstensfejermester

Allan
Østergaard

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

AALBORG
GULVSERVICE

Tømrermester
Peter Kinly
Løgstørvej 15
9240 Nibe
Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

APS

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Lars Vase
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby
Frisørmester Vibeke Carøe
Svalegaardsvej 70, 9000 Aalborg
Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe
Tømrer og murer oldermand Ib Kjeldsen
Soldugvej 8, Søttrup, 9600 Aars
Konsulent Per Bang,
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Advokat Jens Rye-Andersen,
Hæsumvej 108, 9530 Støvring
Afdelingsleder Mogens Kjeldsen
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup
Frede Skrubbeltrang
Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ
Henrik Gertsen
Vestergade 122, 9700 Brønderslev
Leif Jørgensen
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby
Preben Johansen
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby
Poul R. Jensen
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV
Poul Eriksen
Hüttel Sørensensvej 129, 9310 Vodskov
Charles Brandborg
Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV
Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg
Henning Raunholt
Klosterjorden 2, 9000 Aalborg
Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg
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GVU

Grundlæggende
VoksenUddannelse

Bliv faglært uden at gå i lære!
Hvad er GVU?

GVU er en måde at få en uddannelse på, som tager kortere tid end normalt.
På de forskellige colleger i Aalborg kan du uddanne dig til næsten alt lige fra
bager til smed. Vi har flere end 75 forskellige uddannelser som du kan vælge
imellem. Der er 9 forskellige colleger med hvert sit fagområde.
Du skal være mindst 25 år og have 2 års relavant erhvervserfaring.
Du skal ikke have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.
Du skal altså ikke være lærling...

Sådan melder du dig ind

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

Læs mere om GVU på:
www.agricollege.dk
www.autocollege.dk
www.construction-college.dk

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

www.metalcollege.dk
www.swcollege.dk
www.technology-college.dk
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
Telefon 7250 1000
www.techcollege.dk

Nyt fra sangforeningen
Under 3 bestyrelsesmedlemmers
besøg i sangforeningen ved sangaftenen den 1/2-11 blev vi mindet om, at
det er nogen tid siden, at vi har ladet
høre fra os her i bladet.. Derfor følger
i korte træk lidt fra sangforeningens
virke.
For 80. gang sang vi i september i
Aalborg Kloster i anledning af klostrets fødselsdag måneden før. Det er
en dejlig tradition, som vi ser frem til
hvert år, faktisk en tyvstart på en ny
sæson.
Da vi kom til november (2/11) gik vi
til bords ved et veldækket bord på
Orkideen, hvor vi indtog den sædvanlige menu: kogt torsk med al slags
tilbehør. Det var velsmagende og blev
suppleret med lækre snitter til slut.
Efter traditionen blev der fortalt historier og flere optrådte med en vise.
Der blev selvfølgelig også sunget i
fællesskab, herunder ”Snapseritualet”
Det var en rigtig hyggelig aften.

Mon ikke de fleste foreninger har en
form for juleafslutning? Det har vi
i hvert fald i Aalborg HaandværkerSangforening; den fandt sted den 14.
dec. i sanglokalet. Der var bankospil
med flotte gevinster, hvoraf mange
var skænket af sangkammeraterne.
Der blev serveret kaffe med rullepølsemad til et meget stort fremmøde
(ca. 70!). Det er jo en stor flok, men
nogle af os har jo også vore ægtefæller, børn og børnebørn med.

Ring evt. på 98177019 (formand Leif
Jørgensen) eller på 98185208 (sekretær Ole Bergulff) for at høre nærmere.

I september havde vi en lille notits
med tilhørende billede i avisen. Her
bød vi velkommen til nye medlemmer.
Resultatet udeblev ikke: 2 nye sangere
er nu indlemmet i flokken, som består
af 31 aktive, der for en dels vedkommende har været med i både 25, 40
og 50 år.

I år er det vores tur til at tage på
genvisit hos vort venskabskor Juventa
i Goslar. Vi rejser den 2. juni og kommer hjem den 5. juni. Det glæder vi os
meget til og er allerede godt i gang
med at indøve de sange, vi ønsker
at optræde med. Således holder vi
koncert (generalprøve) kl. 19.30 i Vor
Frelser Kirke. Der er fri entre. Alle er
velkomne.

Flere nye sangere er mere end velkomne. Vi synger tirsdag aften kl.
20.00 i et lokale hos kommunen på
hjørnet af Nygade og Vesterbrogade.

Vi er en gammel forening, stiftet den
4. marts 1854, og holder stiftelsesfest
den 5. marts på Orkideen. Senere i
maj, nemlig den 17., skal vi synge ved
legatuddelingen i byrådssalen, hvor
håndværkerforeningen sammen med
kommunen hædrer en række unge
mennesker for veludført arbejde m.v.

Med venlig hilsen
Aalborg Haandværker-Sangforening
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Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Restaurant

ORKIDEEN

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

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88
Email: egj@egj-revision.dk

Tlf. 98 15 89 68

Annonce 45 x 64 mm.indd 1

03/02/10 12:55:1

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AKTIVITETSKALENDER
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
2011
� 1 5. marts kl. 16.30
Fælles bestyrelsesmøde
Tømrer- og Murerlauget
� 2
 4. marts kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 1 4. april kl. 18.00
Medlemsarrangement.
Besøg på Marinemuseet og
Marineforeningen
� 2
 8. april kl. 16.00-17.00
Bestyrelsesmøde
� 2
 8. april kl. 17.00-18.00
Repræsentantskabsmøde
� 2
 8. april kl. 18.00
Generalforsamling

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

� 1 7. maj kl. 19.00
Legatuddeling i Byrådssalen
� 2
 6. maj kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 3
 0. juni kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

Prepress | DTP | Web | Offsettryk | Bogbinderi
LYNGVEJ 5 · 9000 A ALBORG · TLF. 98 18 98 99 · FA X 98 18 09 39
W W W.PRINFOA ALBORG.DK
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prinfo : Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

�  Af Poul Krabbe

Beredskabscenter Aalborg
fordeler bl.a. hjælpemidler for
ældre- og handicapforvaltningen
og for Aalborg Sygehus

Danmarks
bedste beredskab
Når vi et sted i Aalborg kommune
oplever en brandbil med horn og blink,
er vi ikke i tvivl op dens opgave. Men
dagligt møder vi også mindre røde
biler med samme ”afsenderadresse”:
Beredskabscenter Aalborg. De er årsagen til, at Aalborg har landets bedste
beredskab, og at det årligt kun koster
hver borger 181 kr.
I 2010 tilbagelagde de 67 køretøjer fra
Beredskabscenter Aalborg ca. 950.000
km. Kun en begrænset del af kørslen
var med ”horn og blink” i forbindelse
med udrykning til brand- og redningsopgaver. Dem var der 1.014 af i 2010,
hvoraf de 879 i Aalborg – resten fra
stationerne i Nibe, Hals og Mou, der
hører under beredskabscentret. Langt
den største del af køretiden blev brugt
på logistikservice; en mangfoldighed
af serviceopgaver, som bidrager til
finansieringen af kerneydelsen brand-

og redningsberedskab. Derfor kom
Beredskabscenter Aalborg ud af året
med en selvfinansieringsgrad på 70,4
og en driftsudgift på blot 181 kr. pr.
indbygger i Aalborg Kommune. Tilsvarende ”forsikringspris” i København er
godt tre gange så stor.
Ressoucerne udnyttes
Et eksempel på effektiviteten og ressourceudnyttelsen:
På Brandskolen i Rørdal er etableret
slangecentral- og vaskeri. Overskudsvarmen fra de store tørretumblere
anvendes til tørring af de gulvmopper,
Beredskabscenter Aalborgs Budservice
indsamler på kommunens institutioner, når bilerne alligevel er på farten
for bl.a. at uddele post fra magistraterne (Ca. 16.000 breve og 4-500
pakker dagligt). En del af opgaverne
på slangecentralen, som i 2010 blev

fælles med Falck, udføres af Beredskabscenter Aalborgs dykkerteam, når
det ikke er optaget af en dykkeropgave. Det samme team varetager også
makulering af dokumenter for kommunale institutioner.
- Aalborg har landets bedste beredskab, fordi vi har så mange kvalificerede medarbejdere at trække på, og
fordi vi i så høj grad udnytter ressourcerne. Selvfølgelig er der i en organisation som vores brug for specialister,
men mange af de 150 fuldtidsansatte
dækker flere, vidt forskellige funktioner, fortæller beredskabschef Jørgen
Pedersen.
Beredskabscentret Aalborgs arbejdsgiver er Aalborg Byråd, hvor borgmester
Henning G. Jensen er formand for beredskabskommissionen, der fungerer
som centrets bestyrelse.
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- Borgerne er vore brugere, og vi
prioriterer dialogen med dem højt. Vi
bruger mange ressourcer på forebyggelse, og de penge er givet godt ud.
Det samme er den tid, vi samarbejder
med rådgivere og håndværkere, og i
2010 medvirkede vi i 240 byggesager,
fortæller Jørgen Pedersen.
De mange serviceopgaver
Udviklingen af Beredskabscenter Aalborgs logistikfunktion tog fart i midten
af 1990’erne, da Aalborg Byråd vedtog
at samle al postkørsel i ét center.
Tidligere blev den opgave varetaget af
betjente fra magistraterne, som i hver
deres bil kørte i det samme område.
I stedet overtog Beredskabscenter
Aalborg opgaven, og senere er mange
andre opgaver andre kommet til:
- Koordineret udkørsel og hjemtagning
af hjælpemidler for ældre- og handicapforvaltningen
- Kørsel til skoler med bøger, musikinstrumenter, tandlægemateriale, edbudstyr og meget andet
- Fordeling af hjælpemidler for Aalborg
Sygehus
- Frankering af breve for flere forvaltninger
- Vægterfunktion med alarmtilkald på
f.eks. skoler
- Alarm- og låseservice, som i 2010
blev udvidet til en komplet låsesmedfunktion med uddannet låsetekniker
og opgaver for kommunens institutioner.
I forbindelse med karnevalet i 2010
etablerede Aalborg Beredskabscenter
en snes førstehjælpsposter på sambaruten og en fremskudt skadestue i
Kildeparken. Til Tall Ships Races på
havnefronten i 2010 var det beredskabscentret, som hver dag sørgede
for bespisning af de ca. 400 frivillige
hjælpere. Derudover havde Beredskabscenter Aalborg i samarbejde med
Falck, Nordjyllands Politi og Region
Nordjylland oprettet en midlertidig
station med brand-, rednings,- dykker- og politiberedskab samt skadestue i havneområdet
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Jørgen Pedersen blev den 1. marts 1994 Aalborgs første beredskabschef efter at have været
brandchef i Thisted og chef for Nibe Brandvæsen

Af de 310 medarbejdere, som er tilknyttet Beredskabscenter Aalborg, er
de 150 på fuld tid, 84 på deltid, mens
de resterende er frivillige
- Aalborg Beredskabscenter har under
borgmesterens forvaltning en ”selvforvaltningsaftale”, der fastlægger
de rammer og frihedsgrader, vi skal
virke under såvel personalemæssigt
som økonomisk og opgavemæssigt.
Med en selvstændig forvaltning, hvor
jeg som beredskabschef refererer til
borgmesteren i beredskabsmæssig
sammenhæng og til kommunaldirektøren i det administrative, kan virksomheden agere på noget, der ligner
markedsmæssige vilkår. Dog altid med
kommunalfuldmagten som overlægger, siger beredskabschef Jørgen
Pedersen.
Parkeringskontrol Nord
Da Aalborg Kommune i 1999 overtog
parkeringskontrollen fra politiet, blev
Parkeringskontrol Nord etableret som
en selvstændig organisatorisk enhed
i Beredskabscenter Aalborgs logistikservice og med personalefællesskab
med afdelingens budservice.

Fra udelukkende at kontrollere parkeringen i Aalborg Kommune har Parkeringskontrol Nord bredt sig. Først til
andre nordjyske kommuner og derefter ud i landet. De seneste aftaler er
indgået med yderligere to sjællandske
kommuner, så P-Nord med hovedsæde i Aalborg nu dækker 22 kommuner.
Skønt staten scorer halvdelen af hver
parkeringsagift, er kontrollen som del
af Beredskabscenter Aalborg til gavn
for Aalborgs skatteydere.
- Parkeringskontrollen er ikke noget,
der belaster beredskabscentrets administration alverden, for den vagt, der
går på gaden, varetager stort set også
al administrationen i forbindelse med
udskrivningen af afgifterne, fortæller
beredskabschef Jørgen Pedersen.
For den bilist, der finder girokortet under vinduesviskeren, er parkeringsvagten meget lidt populær, men det er
ikke noget, som præger rekrutteringen af vagter. Hvert stillingsopslag
medfører 300-400 ansøgere.
- Vi har en klageprocent under 2,
mens den f.eks. i København ligger
omkring de 20. Det siger vel noget

om den måde, vi udfører opgaven på.
Parkeringskontrollens opgave er at
skabe flow i byerne, og opgaven bliver
udført med megen fingerspidsfornemmelse. Hvis vi ville, kunne vi skrive tre
gange så mange afgifter ud i Aalborg,
men så nævenyttig skal funktionen
ikke være, siger Jørgen Pedersen.
125 års jubilæum
I maj 2010 fejrede Beredskabscenter
Aalborg 125 års jubilæum som brandog redningsberedskab i Aalborg Kommune, eftersom Aalborg Brandvæsen
blev et organiseret ”væsen” i 1885.
I 1994 blev Aalborg Brandvæsen og
Aalborg Civilforsvar sammenlagt til
Beredskabscenter Aalborg Beredskabscenter. På det tidspunkt var der
70 ansatte og 125 frivillige. Den ny
organisation blev samlet på Aalborg
Brandstation i Thomas Boss Gade.
Den blev indviet den 21. marts 1980
og er med jævne mellemrum blevet
udvidet. I dag er der godt 8.000 m2
under tag, og så sent som i fjor blev
den nyeste udvidelse taget i brug.
Den 1. marts 1994 tiltrådte Jørgen
Pedersen som Aalborgs første beredskabschef. Han kom fra stillingen som
brandchef i Thisted og havde tidligere
været chef for Nibe Brandvæsen.
Samtidig med sammenlægningen forsvandt brandvæsenets sorte uniformer og civilforsvarets grå. Den fælles
farve blev mørkeblå

Erhvervspolitisk
Udvalg med flere
ny ansigter
Siden Aalborg Haandværkerforening i september 2006 etablerede
Erhvervspolitisk Udvalg, har udvalget medvirket til at styrke foreningens profil og bl.a. fungeret som ”backinggruppe” for håndværkerforeningens repræsentation i Aalborg Erhvervsråd, Teknisk
Forvaltnings brugerråd, erhvervskontaktudvalget hos SKAT og
Vækstforum for Region Nordjylland.
Ved etableringen bestod udvalget af otte medlemmer. Siden da er
der sket udskiftninger, og ny mesterforeninger og laug har tilsluttet sig Aalborg Haandværkerforening.
Den aktuelle sammensætning består af:
Svend Aage Suhr, formand, Aalborg Haandværkerforening
Lars Vase, DanskVVS-Installatørforening
Svend Erik Christensen, Aalborg Smedelaug
Evald Sørensen, Aalborg og Nørresundby Malerlaug
Gert Spender, Aalborg Haandværkerforening
Hanne Danielsen, Frisørlauget
Gert Kristensen, Nibe Erhvervsråd
Poul Bobach, Erhvervspolitisk udvalg.
Steen Kristensen, Aalborg og Omegns Bagerlaug
Michael S. Dahl, AAU
Samarbejdet mellem Aalborg Haandværkerforening og Aalborg
Universitet er under udvikling, og for første gang er universitetet nu direkte repræsenteret i foreningens arbejde: Michael S.
Dahl, cand.oecon., Ph.d. og professor i iværksætteri på Aalborg
Universitet er indtrådt i Erhvervspolitisk Udvalg. Sammen med to
kolleger udgav han i 2009 bogen ”Jagten på fremtidens vækstvirksomheder” for Rockwool Fonden.
Erhvervspolitisk Udvalg arbejder som tænketank for foreningens
fremtidige erhvervspolitiske opgaver og aktiviteter og bidrager
med eksperthjælp i opgaver, som stilles af foreningens medlemmer.

Beredskabscenter Aalborgs Budservice fordeler dagligt ca. 16.000 breve og 400-500
pakker for Aalborg Kommune
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�  Af Poul Krabbe

”Kunsten er at sælge øllet, ikke at drikke det”

Hannes 20 år
med Holle
I Aalborgs turbulente morskabsliv er
der langt mellem restauratører, der
kan fejre 20 års jubilæum i samme
forretning. Og især den type restauratør, der selv møder om morgenen
for at klare rengøringen og derefter er
på gulvet hele dagen med uddeling af
mad og drikkevarer og venlige bemærkninger til gæsterne. Den 21. maj
er det 20 år, siden, Hanne Esko rykkede ind på Holle. Der findes ikke en
enkelt forklaring på, at værtskabet er
så langtidsholdbart, men et par hjørner af sandheden findes i citaterne
”Jeg behandler alle ens” og ”Kunsten
er at sælge øllet, ikke drikke det”.
Smededatteren fra Søndergade
indledte sin karriere som sygehjælper
(”Det er måske en af forklaringerne
på, at jeg har holdt ud i 20 år”). Derefter forpagtede Hanne Esko Møllegaardens Selskabslokaler i Møllegade i tre

år, og da Lotte og ”Sif” Amstrup i 1991
trak sig tilbage fra Holle, slog hun til.
Hanne kendte stedet og havde nemt
ved at falde til. Hendes far, smedemester Esko Nielsen, havde været en af
stamgæsterne og havde også udført
arbejde, forud for Holles åbning som
”vinstue” i 1969.
- Jeg trængte til at prøve noget andet,
men jeg havde ikke tænkt mig at være
værtshusholder resten af livet. Jeg
sagde til mig selv: Nu køber du Holle
og driver den et par år. Du kan altid
komme af med den igen. Men jeg er
blevet hængende. At være restauratør
er en livsstil, og du får kun succes,
hvis du er indstillet på at arbejde 12-14
timer i døgnet, siger Hanne Esko.
Fra konditori til vinstue
Holles historie rækker snart 100
år tilbage. Ejendommen på hjørnet

af Jernbanegade og Algade blev i
1918 købt af konditor Fritz Holle,
som gjorde stedet til en institution
i Aalborg. Bageriet leverede brød til
de fleste af byens hoteller, og i de
smukke lokalers klunkemøbler indtog
borgerskabet kaffe, the og chokolade
som akkompagnement til det store
udvalg af kager. Eneste rigtige kollega
på det område var Kristine på hjørnet
af Vesterbro og Vingårdsgade.
Holles Konditori og Cafe på hjørnet
overtaget af den tjeneruddannede
Otto Lund Jensen, og da stedet lukkede i 1969, blev vinstuen etableret i
Algade.

Den 21. maj er det 20 år, siden Hanne Esko overtog Holle. Facaden har eksisteret siden 1969,
men en ny er på vej
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Siden Hanne Esko kom til for snart
20 år siden, er stedet blevet blevet
ombygget og renoveret adskillige

Hanne Esko:
”At være restauratør er en livsstil,
og du får kun succes,
hvis du er indstillet på at arbejde
12-14 timer i døgnet.
(Foto: Martin Damgård).

gange, og de fine, arkitekttegnede
stole har jævnligt fået nyt betræk. Til
gengæld er bardisken langtidsholdbar med de skrammer, den har fået
undervejs.
- For to år siden var der en total
renovering, men jeg ændrede ikke på
stilen Gæsterne skal kunne genkende
stedet, men en cafe kan godt have
stil, og det egner mit publikum sig til.
Ikke så løssluppent mere
Der er stadig nogle få stamkunder,
som også kom på Holle, inden Hanne
Esko kom til, men ”generationsskiftet”
er sket gradvist.
- Når de ældre går væk, kommer der
yngre til. Også helt unge. Her kommer f.eks. en del gymnasieelever,

og det sker ikke så sjældent, at en
af dem siger: Her kom min far – og
bedstefar. De unge er fantastiske.
De opfører sig ordentligt, og jeg tror,
mange af dem nyder at lytte med et
halvt øre til de skrøner, ”de gamle”
sidder og fortæller hinanden. Men
tiderne har ændret sig. Det var mere
løssluppent, da jeg begyndte. Ikke
fordi kunderne har færre penge i
dag, men fordi trenden har ændret
sig. Mere hygge og mindre skæg og
ballade – dog med visse gode undtagelser.

- At have mad giver et andet miljø,
og mad spiller fint sammen med
både øl og vin – og rafling. Samtidig
betyder køkkenet, at jeg året igennem har mange selskaber. Uden dem
ville stedet nok ikke kunne overleve..
Hvert år leverer jeg f.eks. al maden
til Den Blå Festivals medvirkende.
Om torsdagen kan det godt blive
til 200 portioner stegt flæsk med
persillesovs. Det er sjovt at være
med, når der sker noget i Aalborg.
Jeg kan li’ at være omgivet af glade
mennesker.

Hanne Esko lægger vægt på, at Holle
er et spisested med et godt, traditionelt køkken. Det er ikke her, den
molekylære gastronomi har vundet
konkurrencen med stegt flæsk og
klassisk smørrebrød.

Som så mange andre af byens vandingssteder blev Holle ramt af rygeforbudet, men Hanne Esko fandt hurtigt en løsning: Som en del af den lille
gårdhave blev etableret et rygerum.
Med lys og varme.
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PALLE MØRCH ApS

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
 Energimålere
 Servicering af alle målertyper
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RENGØRING · KANTINEDRIFT · FACILITY SERVICE
Gasværksvej 26 A · 72 22 88 88
LANDSDÆKKENDE

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

www.ida-service.dk

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

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

Aalborg Tømrerog Murerlaug
AKTIVITETSKALENDER
� 1 6. maj 2011
Besøg på Scandi Byg i Løgstør
� 13. april 2011
Generalforsamling i Håndværkerhuset. Fællesspisning
� 1 1. maj måned 2011
Landsmøde, Århus. Vi tager med
tog eller bus fra Aalborg.
� 12. august 2011
Sommerudflugt med bus ud i
fædrelandet med vore damer
� 1 . september 2011
Laugs golf, Blokhus. Efterflg. spisning. Vore damer er velkomne.
� 2 8. oktober 2011
Torskegilde - foredrag - keglespil i
Papegøjehavens kælder.
� 1 4. december 2011
Julefrokost - sang - musik - underholdning
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Anker Engelunds Vej 8 - 9200 Aalborg SV - Tlf. 9818 0088 - Fax 9818 0885 - www.bygma.dk

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16

v/AndersAalborgvej
Jørgensen
356 • 9362 Gandrup

Tlf. 98 10 12 16
Ta’ mig for
pengenes skyld ®
Keld Jakobsen, kundechef - erhverv
Telefon 96 30 26 70 - kec@sparnord.dk

På gensyn i Spar Nord Aalborg
Østeraa 12
9000 Aalborg
www.sparnord.dk/aalborg

Oldermandsmøde
- en ny tradition
Den 27. januar indledte Aalborg Haandværkerforening en ny tradition:
OLDERMANDSMØDET.

og for samarbejdet med Håndværksrådet.

Håndværkerforeningen havde inviteret
oldermænd, viceoldermænd, formænd
og viseformænd fra laug og mesterforeninger. Forhåndsinteressen var
betydelig, men afbud på grund af sygdom bragte deltagerantallet til mødet
i Haandværkerhuset ned på 21.

I foreningens arbejde for synliggørelse
af håndværkeruddannelserne indtager den årlige legatfest en central
position. I år bliver antallet af legater
større end nogensinde, og de tilstedeværende laugs- og foreningsrepræsentanter udtrykte stor tilfredshed
med indsatsen.

Formand for Aalborg Haandværkerforening, Svend Aage Suhr, redegjorde
for foreningens daglige arbejde og for
repræsentationen i Aalborg Erhvervsråd og øvrige råd, institutioner og fora

Da invitationen blev udsendt i november, anede ingen, at den kommunale afgift på opstilling af stilladser
var på vej. Inden Oldermandsmødet
var sagen allerede afsluttet, og de til-

stedeværende roste håndværkerforeningen for den hurtige og effektive
indsats.
Svend Aage Suhr efterlyste vurderinger af, om håndværkerforeningens
ydelser lever op til organisationernes
forventninger og behov, og om foreningen i sit daglige virke er tilstrækkeligt synlig. Det affødte kommentarer – flest positive – og i det hele
taget var mødets forløb så tilfredsstillende for alle parter, at det på
stedet blev besluttet at indkalde til et
tilsvarende arrangement i januar 2012
– og at holde kontakten indtil da.

MEDLEMSARRANGEMENT
Tid:
Sted:

Torsdag den 14. april 2011, kl. 18.00
Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, Vestre Fjordvej 81, Aalborg

Besøg på
Marinemuseet og
Marineforeningen

Vi starter på Marinemuseet hvor vi får en guidet
rundvisning.
Herefter går vi ind til nabohuset hvor Marineforeningen har sine smukke og unike lokaler. Her
serveres en maritim forplejning.
Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.
Pris pr. medlem kr. 120,00
Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.0012.00 på telefon 98 12 00 02, eller på e-mail:
aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk senest den 6. april 2011
kl. 12.00
Først til mølle!
Mødesponsor:

Venlig hilsen bestyrelsen
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Skifttiltilen
ASE
Skift
fri
Den uafhængige a-kasse, der
a-kasse,
der kan
kan sit håndværk!
sit håndværk!
ASE har 100.000 selvstændige medlemmer og kend-

erASE
a-kasse
lovgivningen
fingerspidserne.
Vi fri
kan
er for dig,
som vil have en til
a-kasse,
der er fri for politik,
derfor
give –dig
den
bedste
rådgivning
for religion
og fri
for høje
priser.
ASE sikrer digog
op vejledning,
til
16.293 kr./md. før
bliver
arbejdsløs.
nårskat,
du hvis
får du
brug
for
det.
Skal
du fx ansætte
en medarbejder,
giver virådgivdig en
I Nordjylland
hjælper Jannie
Ringgaard med individuel
ning omannonce
netop din situation.
Har du f.eks.samt
både lønarbejde
gratis
på jobindex.dk,
hjælper og
dig
egetat
firma,
kan du være
omfattet afden
helt særlige
regler.
med
udvælge
og ansætte
bedste
person til
jobbet. Læs mere om dine fordele på www.ase.dk.
Ring 7013 7013 eller meld dig ind direkte på ase.dk.

Vi klarer
detpå
praktiske,
hvis du vil skifte
os. 7013 7013
Meld
digalt
ind
www.ase.dk
ellertilring

Uafhængighed betaler sig

ASE - din erfarne a-kass

e partner

www.ase.dk . tlf. 7013 7013

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

HUSK

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Der kan søges
VEU-godtgørelse
efter gældende
regler

NYT SAMARBEJDE:
Få tid til det
væsentlige –
og lad os
klare de
administrative
opgaver.
Huset Venture Nordjylland er en lille
nordjysk virksomhed, som har specialiseret sig i at udføre økonomi- og
regnskabsopgaver for mindre og mellemstore virksomheder.
Se nærmere på www.hv-nord.dk

Aalborg
FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER
� 1 4. marts:
	Fyraftensmøde på Orkideen, med
Pension for selvstændige.
� 1 1. april:
	Generalforsamling på Orkideen
� 9. maj:
	Fyraftensmøde på Orkideen, med
Jesper Tollak og Tech
College Style and Wellness
� 2
 0. november:
Julestue på Orkideen

MÅLRETTEDE KURSER
- for dig og dine ansatte
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.

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

Sprog
Styrk dine sproglige kompetencer med
et kursus, der er tilpasset dit niveau og
arbejdsområde.

Ledelse
Vejen til god ledelse går via uddannelse.
Med en lederuddannelse styrker du både
din faglige og personlige udvikling.

Eksempler på kurser:
- IT-kompetencer 1. del
- Officepakken
- Fra idé til tryk med CS4
- It-supporter / superbruger
Eksempler på kurser:
- Grundlæggende regnskab
- Budgettering
- Årsregnskab
- Navision C5
Eksempler på kurser:
- Engelsk
- Tysk
- Andre sprog - ring gerne!

Lederuddannelser:
- Grundlæggende lederuddannelse
- Projektlederuddannelse
- Økonomi for ledere

Kontakt lauget på tlf. 98 77 05 04
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Læs mere om kurserne
på www.ahkurser.dk eller

kontakt os på tlf. 9936 4740

Aalborg Handelsskole

�  Af Poul Krabbe

Stilladssagen bragte
håndværkerforeningen
på barrikaderne
”Stilladssagen” var et varmt emne i
18 dage – fra den 3. januar til den 20.
januar. Fra forslaget om ”Afgift for råden over vejareal i Aalborg Kommune”
blev kendt af Aalborg Haandværkerforening, til rådmand Mariann Nørgaard i NORDJYSKE trak det politiske
budgetforligs ”stillads- og skurvognsgebyr” tilbage. Rådmanden begrundede i avisen tilbagetrækningen med,
at ”de planlagte afgifter er i strid med
kommunens målsætning om at være
en erhvervsvenlig kommune”.
Tilbage til start:
Dateret den 8. december 2010 udsendte Teknik- og Miljøforvaltningen
et brev til 600 håndværksmestre og
entreprenører, som i årets løb havde
ansøgt om tilladelse til opstilling af
”eksempelvis containere, lifte, stilladser, materialer, skurvogne ved indretning af byggeplads”. Minimumsareal
for råden over vejareal var sat til 15
m2. Inden for miljøzonen var afgiften
6 kr. pr. m2 pr. dag og uden for zonen
3 kr.. Afgiften skulle være gældende
fra 1. januar 2011.

stærkt. Håndværksrådets jurister blev
kontaktet, og det samme blev formanden for Aarhus Haandværkerforening,
Søren Dyhr, der sammen med Svend
Aage Suhr og de øvrige formænd for
Håndværksrådets regioner er medlem
af HIS udvalget. Søren Dyhr kunne
fortælle, at et tilsvarende gebyr var
blevet opgivet i Århus. Næste step var
at gå ind på Aarhus Kommunes hjemmeside og finde referatet af byrådets
budgetforlig og begrundelsen for, at
stilladsafgiften var blevet opgivet i
Aarhus.

Først den 3. januar 2011 hørte Aalborg Haandværkerforenings formand,
Svend Aage Suhr, om den ny afgift, da
han blev ringet op af journalist Lars
Termansen fra NORDJYSKE.

Den 4. januar udformede Svend Aage
Suhr på Aalborg Haandværkerforenings vegne en skriftlig indsigelse til
rådmand Mariann Nørgaard og meddelte bl.a., at ”Det signal, der ligger i
den ny afgift, stemmer meget dårligt
overens med Aalborg Kommunes
erklærede satsning på at være Den
erhvervsvenlige Kommune”.

- Jeg troede ikke mine egne ører, men
eftersom jeg ikke havde hørt om den
ny afgift, udbad jeg mig betænkningstid, inden jeg kommenterede den,
fortæller Svend Aage Suhr, som derfor
først luftede foreningens utilfredshed
i avisen den 5. januar.
Indsamling af dokumentation
I betænkningstiden var det gået

I sin melding til offentligheden havde
Teknik- og Miljøforvaltningen henvist
til, at en tilsvarende ordning eksisterede i både København og Århus.
Ordningen i København kan ikke sammenlignes med Aalborgs, og i Aarhus

var den altså afskaffet i byrådets
budgetforlig for 2011.
I referatet fra budgetforliget i Aarhus
kan læses: ”Arealafgiften trådte i kraft
den 1. april 2008. Siden er byggeriet
blevet hårdt ramt af den økonomiske
krise, og for at fremme og stimulere
byggeriet har afgiften været suspenderet i 2009 og 2010 …. og ophæves
fra og med 2011.
Som der står i Aalborg Haandværkerforenings indsigelse: ”Det ville have
glædet Aalborg Haandværkerforening,
om vores kommune havde udvist
tilsvarende hensyn”.
Sagen var ganske klar
Brevet til rådmanden var bilagt
Håndværkrådets juridiske vurdering,
en udtalelse fra Vejdirektoratet og
et notat fra skatteminister Kristian
Jensen. Intet i denne dokumentation
understøttede lovligheden af Aalborg
Kommunes initiativ.
Seniorjurist Jeppe Rosenmejer, Håndværksrådet: ”Vi kunne konstatere, at
der ikke er hjemmel i vejloven for at
udskrive, hvad der reelt er en ny skat.

15

16

Erhvervslivets håndværkerfirma

Bernhard
Søren

A

S

TØMRER
SNEDKER • MURER
Aut. VVS INSTALLATØR

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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.

MARKEDSFØRINGSØKONOM

EKSPORTBACHELOR

PBA I SOFTWAREUDVIKLING

FINANSØKONOM

FINANSBACHELOR

IT-TEKNOLOG

PBA I PRODUKTUDVIKLING

SERVICEØKONOM

DESIGNTEKNOLOG

PRODUKTIONSTEKNOLOG

LABORANT

PBA I SPORTSMANAGEMENT

MULTIMEDIEDESIGNER

INSTALLATØR EL

BYGGETEKNIKER

DATAMATIKER

INSTALLATØR VVS

BYGNINGSKONSTRUKTØR

ENERGITEKNOLOG

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.

PBA I INT. HOSPITALITY MANAGEMENT

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:

www.aalborg-hvf.dk

PBA I INT. HANDEL OG MARKEDSFØRING PBA I WEBUDVIKLING

AUTOMATIONSTEKNOLOG

UDDANNELSER DER KAN ÆNDRE DIN TILVÆRELSE. STUDIESTART FEBRUAR
OG SEPTEMBER. STUDIEVEJLEDNING TLF. 7269 1330 OG 7269 1332
ELLER LÆS MERE PÅ WWW.UCN.DK
NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI (NOEA) ER FUSIONERET
IND I UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND I JANUAR 2009.
VI ARBEJDER INDEN FOR TRE HOVEDOMRÅDER: DET SUNDHEDSFAGLIGE, DET PÆDAGOGISKE SAMT TEKNOLOGI & BUSINESS.

Professionshøjskolen
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ADMINISTRATIONSBACHELOR

University College Nordjylland
TEKNOLOGI & BUSINESS

�  Af Poul Krabbe
Det gør Aalborg Kommunes stilladsafgift grundlovsstridig på samme måde,
som tilfældet var, da Aarhus Kommune arbejdede med en tilsvarende
idé. Derfor var sagen egentlig ganske
klar”.
Mens Aalborg Haandværkerforening,
der også havde sendt en kopi af brevet til borgmester Henning G. Jensen,
afventede kommunens svar, begyndte
der at komme reaktioner fra medlemmerne. Et tømrerfirma fortalte, at indførelse af stilladsgebyr ville koste det
godt 100.000 kr. ekstra på en opgave,
der allerede var givet tilbud på. Både
dette firma og andre henvendte sig til
Trafik- og vejmyndigheden i forvaltningen for at protestere.
Fredag den 21. januar blev stilladssagen afblæst af rådmand Mariann
Nørgaard i NORDJYSKE. Samme dag
sendte Aalborg Haandværkerforening
med formandens underskrift et brev
til rådmanden og roste hende for
beslutningen. I brevet kan også læses:
”Som jeg har givet udtryk for, mener
jeg, at sådanne emner bør drøftes i de
mange gode samarbejdsrelationer, der
i forvejen er mellem kommunen og
erhvervsorganisationerne”.
Den 28. januar blev afgiften officielt
droppet, da Vejmyndigheden udsendte et brev med titlen: ”Ophævelse af
ordning med afgift på opsætning af
containere m.m.”. Som der står: ”Det
vil fortsat være muligt at opsætte
containere, stilladser m.m, uden at
der skal betales herfor…..For god
ordens skyld skal bemærkes, at der
fortsat skal søges tilladelse til råden
over offentligt vejareal”.
Da Aalborg Erhvervsråd den 7. februar
mødtes, gentog håndværkerforeningens formand ønsket om, at tilsvarende emner af betydning for Aalborgs
håndværksfirmaer fremtidigt bliver
drøftet i rådet, inden de udmøntes.

Økonomisk
opbakning til
Iværksætterservice
Aalborg Haandværkerforenings projekt ”Iværksætterservice” er på vej fra
idé til virkeliggørelse. Projektet er baseret på videndeling mellem allerede
etablerede virksomheder og små og mellemstore virksomheder, der vil
udvikle ny produkter eller serviceydelser. Med en donation på 25.000
kr. fra Ole Friis Holding har foreningen den økonomiske opbakning til at
indlede processen.
I projektets første fase er håndværkerforeningens bestyrelse og arbejdsgruppen bag Iværksætterservice gået på jagt efter tre-fire medlemsvirksomheder, der vurderes til at have det fornødne innovative potentiale.
Når disse virksomheder er valgt, tilknyttes de erfarne virksomhedsejere,
der kan bidrage med kvalificering af ideer på vej mod præsentation for
blandt andre myndigheder og pengeinstitutter. Nordea har vist interesse
for projektet og er repræsenteret i projektgruppen. Det samme er Michael S. Dahl, som er professor i iværksætteri på Aalborg Universitet.
De øvrige medlemmer i gruppen er fra Aalborg Haandværkerforenings bestyrelse og
har alle en særlig baggrund for at give
gode råd til iværksættere. Søren
V. Nielsen er udviklingschef på
EUC Nord. Gert Spender har
erfaring som iværksætter og
er nu ansat i NOVI virksomheden TKS A/S, hvor han
deltager i udviklingen af
et banebrydende produkt,
Tongue Control System, og
er med til at søge midler
hos eksterne investorer.
Gruppens tredje medlem er
tømrermester og konsulent
Peter Kinly med erfaring fra
bestyrelsen i Nibe Erhvervsråd og nu næstformand i
Aalborg Haandværkerforening.
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VARELOTTERIETS
KOLLEKTØRER
FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

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

Bliv rustet til
fremtiden

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.

NYE MEDLEMMER
Centrum Fotolab
Steen Christensen, bagermester
Vejgaard Glas
Scantec Danmark ApS
Preben B. Olesen
Olra Høyer
Erik Nielsen
Nybolig Erhverv Aalborg
Jørn Martinus Bisgaard
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Kontakt skolen og hør mere
om dine muligheder.

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

�  Af Helle Schalek, juridisk konsulent, ASE

Efteruddannelse
– er det også for selvstændige?
Har du længe gået med et ønske om at
dygtiggøre dig selv og opdatere din viden til nytte for din virksomhed, så er
VEU-godtgørelse måske noget for dig.

dagpengesats svarende til 3.064 kr.
Med andre ord, du får tilskud fra det
offentlige, mens du er på kursus og
videreuddanner dig.

VEU-godtgørelse er med til at sikre, at
det ikke er økonomien, der afholder
dig fra at videreuddanne dig. VEUgodtgørelsen svarer til den højeste
dagpengesats, der i 2010 er på 3.760
kr. om ugen. Godtgørelsen nedsættes forholdsmæssigt, når du deltager i
undervisning mindre end 37 timer om
ugen. Som led i VKO’s dagpengereform, nedsættes ydelsen dog fra den
7. februar 2011 til 80 % af den højeste

Du kan få VEU-godtgørelse til en del
arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag
fra erhvervsuddannelserne og andre
uddannelser/kurser.
Det er en betingelse for at få VEU-godtgørelse til disse kurser, at du ikke har
for høj en uddannelse. Du må derfor
højst have en uddannelse, som svarer
til en erhvervsuddannelse – medmindre du ikke har brugt din uddannelse

erhvervsmæssigt i de sidste 5 år. Har du
en længerevarende uddannelse kan der
være mulighed for at få den såkaldte
SVU-ydelse (statens voksen uddannelse) til fagspecifikke kurser.
Du kan kontakte uddannelsesstederne
eller din a-kasse for råd og vejledning
om VEU-godtgørelsen, herunder hvordan du søger VEU-godtgørelse. Du kan
også finde flere oplysninger på www.
veug.dk eller på ASEs hjemmeside
www.ase.dk
Udover, at du selv som selvstændig
kan få VEU, så er der også en række
muligheder for dine medarbejdere.
Det betyder, at du med relativt få
udgifter kan videreuddanne dine
medarbejdere og dermed styrke din
virksomheds kompetencer.

GENERALFORSAMLING
Der indvarsles hermed til Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling

Torsdag 28. april 2011 kl. 18.00
i Aalborg Haandværkerforenings lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20.
Generalforsamlingen starter med et indlæg af Folketingsmedlem Orla Hav.
Dagsorden: 1.	Valg af dirigent
2.	Beretning af formanden om foreningens virksomhed i regnskabsåret.
3.	Fremlæggelse af det af repræsentantskabet godkendte årsregnskab til efterretning,
samt orientering om kontingent
4.	Behandling af indkomne forslag
5.	Valg af bestyrelse
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.
Medlemmer, som også ønsker af deltage i den lette fortæring efter generalforsamlingen, bedes af hensyn til serveringen meddele det til vort sekretariat senest onsdag den 20. 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.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr
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Livsvarig livrente er udbetaling
så længe, du lever – og lidt til
Mange lever længere end de tror. Derfor kan De Nye Livrenter fra Pension For
Selvstændige udbygges med livsvarig udbetaling til en efterlevende ægtefælle.

- vidste du det?
Nye regler giver nye muligheder. Kontakt derfor Pension For Selvstændige for
at tjekke, hvilke muligheder du har. Et besøg fra os koster nemlig ingenting.
Tlf. 33 93 86 00
pfs@pfs.dk
www.pfs.dk

Om Pension For Selvstændige

Pension For Selvstændige 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.

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

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

