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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20   ·   9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

Der indvarsles hermed til 
Aalborg Haandværkerforenings 
generalforsamling

Torsdag 26. april 2012 kl. 18.00
i Aalborg Haandværkerforenings lokaler: 
Håndværkerhuset, Kattesundet 20.

Generalforsamlingen starter med et indlæg af direktør Knud Holm Niel-
sen, VINSA.

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2.  Beretning af formanden om foreningens virksomhed i regnskabs-

året.
 3.  Fremlæggelse af det af repræsentantskabet godkendte årsregn-

skab 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 re-

præsentanter
 10. Valg af 2 ”kritiske revisorer”
 11. Eventuelt.

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 18. april på telefon 98 12 00 02 
- 98 12 52 32 mellem kl. 9.00-12.00 (tirsdag-torsdag) eller på mail aal-
borg-hvf@aalborg-hvf.dk

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

Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr

Generalforsamling

Værksted1 - Vi har erfaringen 
og gå-på modet

Værksted1 v/Kurt Gregersen
Indkildevej 4 G - 9210 Aalborg SØ

Tlf: 98 16 99 68 - Mobil: 40 56 99 69

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER

FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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FORMANDEN HAR ORDET

Den seneste, officielle opgørelse vi-

ser, at der i Danmark er næsten 

10.000 unge, der mangler praktik-

plads. Tallet er alarmerende, og det 

er synd for både de unge og samfun-

det. Alle involverede må gøre en eks-

traordinær indsats, og der er i den 

grad brug for nytænkning. Den ek-

sisterende model er tilsyneladende 

uden overensstemmelse med det ak-

tuelle samfunds virkelighed, og der-

for vil der også i de kommende år 

være stor mangel på praktikpladser.

Som det er nu, findes der ved siden 

af det ordinære praktikpladsforløb 

mulighed for delepraktik, hvor som 

regel to håndværksmestre kan de-

les om en uddannelsesaftale. Nu har 

Aalborg Haandværkerforening rejst 

forslag om ”klyngepraktik”, hvor fem-

seks mestre inden for samme fag kan 

gå sammen om en praktikpladss.

Der skal ikke herske tvivl om, at 

håndværkerforeningen går ind for 

den ordinære praktikløsning. Alt an-

det - inklusiv skolepraktik – er og 

bliver nødløsninger, men i den nu-

værende situation er klyngepraktik 

endnu et halmstrå til de praktikplads-

søgende unge.

Ideen til klyngepraktikken er fostret 

af Aalborg Haandværkerforening og 

siden forelagt/sonderet hos relevante 

personer. Foreningens formand har 

bl.a. haft møde med formanden for 

folketingets børne- og undervisnings-

udvalg, Orla Hav, der lovede at bringe 

den politisk videre. Også Tech College 

Aalborgs praktikpladskoordinator, 

Ole Ervolder, har vist interesse for 

klyngepraktikken og tager den med i 

planlægningen af den nære fremtid. 

Projektet er naturligvis meget sty-

ret af en kommende lovgivning, men 

håndværkerforeningen betragter for-

slaget som et aktuelt bidrag til løs-

ningen af et stort samfundsmæssigt 

problem.

Et grundlæggende problem er, at 

mange håndværksvirksomheder i dag 

har usikker eller dalende ordretilgang 

og derfor ikke føler sig i stand til at 

binde sig til praktikaftaler, der stræk-

ker sig over tre-fire år. Betingelserne 

for at uddanne lærlinge er strenge 

med tilknytning til antal ansatte fag-

lærte og typer af arbejdsopgaver.

Klyngepraktik kan være en mulig-

hed for virksomheder, der i forvejen 

er godkendte som lærested, og som 

ønsker at påtage sig medansvar for 

uddannelsen af fremtidens håndvær-

kere.

Aalborg Haandværkerforenings 
”MODEL KLYNGEPRAKTIK”:
Efter grundforløbet på teknisk skole 

søger en given lærling praktiksted ud 

fra en udleveret liste over fem-seks 

læresteder og opsøger et af dem. 

Det første lærested har måske de 

fornødne arbejdsopgaver i fem må-

neder. Lærlingen er orienteret om 

sluttidspunktet og søger så selv ud 

fra listen det næste lærested. Sådan 

fortsætter forløbet, til den samlede 

praktiktid er opnået. Lærlingen skal 

altså selv være aktiv, men vil møde 

læremestre, som vil og kan påtage sig 

opgaven, når aktiviteten er der. I hele 

læreperioden afvikles de obligatori-

ske skoleophold.

Hele forløbet registreres i lærlingens 

uddannelsesbog, og efter opnået 

praktiktid registreres forløbet af et 

nyetableret praktikpladskontor på 

den tekniske skole, og svendebrevet 

kan udstedes efter aflagt svendeprø-

ve på skolen.

Aalborg Haandværkerforening vil 

fortsat udbrede ideen om klynge-

praktik. Forhåbentligt kan der opnås 

den fornødne støtte til en gennem-

førelse, men modstand kan i sig selv 

også være positiv. For hvad vil mod-

standerne i stedet foreslå for at brin-

ge erhvervsuddannelsessystemet i 

overensstemmelse med samfundsud-

viklingen? Når vi i fremtiden kommer 

til at mangle håndværkere, er der in-

gen til at producere, vedligeholde og 

reparere alle de nødvendigheder, der 

driver samfundet.

Svend Aage Suhr

Formand for

Aalborg Haandværkerforening
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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

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 

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

EUX = STUDENT + AUTOMATIKTEKNIKER

EUX = STUDENT + MURER

EUX = STUDENT + TØMRER

EUX = STUDENT + ELEKTRIKER

EUX = STUDENT + DATATEKNIKER

EUX = STUDENT + INDUSTRITEKNIKER

EUX = STUDENT + SMED

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 EUX-
elev hurtigt når et højt fagligt niveau – og bidrager til øget vækst i din virksomhed.

techcollege.dk/eux
Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg

Tlf. 7250 1000 · www.techcollege.dk

Anker Engelunds Vej 8 - 9200 Aalborg SV - Tlf. 9818 0088 - Fax 9818 0885 - www.bygma.dk

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Tema Verden Rundt
v/ Morten Kjær, Sigurd Müller Vinhandel

Vi skal smage to hvide og seks røde vine. 
Der serveres endvidere brød og ost.

Medlemspris pr deltager, 150,00 kr.

Tilmelding til kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00 på 
telefon 98120002 eller på email. Aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
- senest den 15. marts.

Begrænset antal pladser, så derfor først til mølle.....

Tid:Torsdag den 22. Marts kl. 19.00
Sted: Kattesundet 20, 9000 Aalborg

Vinsmagning 
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MEDLEMSARRANGEMENT

Venlig hilsen bestyrelsen

Skønt tiderne ikke er helt så lyse, som 

vi kan ønske os, skal vi vise rummelig-

hed på arbejdsmarkedet; sikre plads 

til medarbejdere med særligt behov, 

delvist sygemeldte, fleksjobbere, han-

dicappede og mennesker med anden 

etnisk baggrund en dansk. Rummelig-

hed giver mangfoldighed, og mangfol-

dighed bliver også i fremtiden en vig-

tig faktor i samfundet.

I forbindelse med legatfesten den 15. 

maj uddeler Aalborg Haandværkerfor-

ening og Aalborg Kommune for tredje 

gang ”Drop-in Prisen”, som belønning 

til en lokal virksomhed, der viser so-

cialt engagement og rummelighed. 

Prisen er på 5.000 kr. og kan gives til 

både private og offentlige virksomhe-

der. Et dommerpanel med repræsen-

tanter for håndværkerforeningen og 

kommunen udvælger den vindende 

virksomhed.

Alle interesserede kan indstille virk-

somheder til ”Drop-in Prisen”. Det 

sker ganske enkelt ved at udfylde et 

skema på Aalborg Kommunes hjem-

meside. Sidste frist for indstilling er 

den 15. maj.

Yderligere information om prisen kan 

fås på Aalborg Kommunes hjemme-

side eller hos:

Kirsten Hein, leder af virksomheds-

teamet i Jobcenter Aalborg, e-post 

khh-jobcenter@aalborg.dk,

tlf. 9931 5223

Rådmand Mai-Britt Iversen, e-post 

mbi-byraad@aalborg.dk, tlf 9931 2500

Drop-in prisen 2012

Rummelighed betaler sig – også i krisetider
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AKTIVITETSKALENDER
AALBORG

HAANDVÆRKERFORENING
2012

�		 	22. marts kl. 19.00 
Vinsmagning

�		 	27. marts kl. 16.30 
Fælles bestyrelsesmøde med Tøm-
rer- og Murerlauget

�		 	29. marts kl. 16.30  
Bestyrelsesmøde

�		 	29. marts kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

�		 	26. april kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�		 	26. april kl. 18.00 
Generalforsamling

�		 	15. maj kl. 19.00 
Legatuddeling

�		 	31. maj kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�		 	?? juni kl. 17.00 
Besøg på Garnisionsmuseet

�		 	28. juni kl. 16.30 
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

 Når det drejer sig om

Grafisk Produktion 
 er vi klar til samarbejde

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

IVÆRKSÆTTERSERVICE 
Aalborg Haandværkerforenings rådgiv-
ningsinitiativ skal hjælpe nye ideer til 
verden. Nu er også SKAT Nordjylland 
gået ind i projektgruppen.

Kontakt formand Svend Aage Suhr for 
yderligere information.

Erhvervslivets håndværkerfirma

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

TØMRER
SNEDKER • MURER

Aut. VVS INSTALLATØRBernhard 
Søren

A
S

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

AALBORG
GULVSERVICE APS

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

Vesterled 14  .  9000 Aalborg
Tlf. 98 16 80 23  .   Fax 98 12 30 41
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Nu samler Aalborg
Kommune alle sine
udbud på eet sted
Fra Aalborg Haandværkerforening 

har det længe været et ønske, at Aal-

borg Kommune samler alle sine ud-

bud af bygningopgaver på eet sted 

– på een hjemmeside - stedet for, at 

håndværksmestre som nu skal holde 

sig orienteret om aktuelle udbud hos 

både AaK Bygninger, Skole- og Kultur-

forvaltningen, Ældre- og Handicapfo-

valtningen og Familie- og Beskæfti-

gelsesforvaltningen. Torsdag den 19. 

januar kl. 19.47 i Haandværkerhuset 

meddelte borgmester Henning G. Jen-

sen, at den længe ønskede forenkling 

af overblikket vil være på plads inden 

sommerferien.

Borgmesteren og bygningschef Jens 

Hammer mødtes med 60 af for-

eningens medlemmer, og det var li-

ge inden slutningen af mødet, at et 

spørgsmål fra salen satte skub i be-

slutningen.

- Overvejer Aalborg Kommune i lighed 

med andre af de større kommuner at 

samle alle sine udbud på eet sted, så 

mestrene hurtigere kan få et overblik 

over udbuddene? lød spørgsmålet.

Jens Hammer svarede, at der da var 

nogle overvejelser, men at de ikke er 

afsluttet. Borgmester Henning G. Jen-

sen, der sad længere henne ved bor-

det, reagerede: ”Jeg troede, at vi alle-

rede nu havde truffet den beslutning. 

Vi kan godt love, at hjemmesiden er 

oppe at køre inden sommerferien. 

Ikke, Jens?”. Og Jens Hammer bekræf-

tede, at sådan vil det blive.

Dermed kom der er konkret og længe 

ventet resultat ud af årets borgme-

stermøde.

Tilliden og respekten
Borgmester Henning G. Jensen indled-

te med en slentretur ad ”Memory La-

ne” med historier fra tiden som barn 

og ung i Lindholm. Om de rygende 

skorstenes tid, respekten for arbejdet, 

venskaberne og sammenholdet.

- Værdierne fra min barndom har fulgt 

mig og mange andre fra den tid, og 

jeg tror, de har været med til at gen-

nemsyre hele den fantastiske udvik-

ling, Aalborg har gennemgået. Vi kan 

ikke noget, hvis ikke andre viser os 

tillid og respekt. Det skal vi gøre os 

fortjent til. Det er en ydmyg indgang 

til tilværelsen. Måske er vi i Aalborg 

hverken de klogeste eller de bedste, 

men vi skal gøre det, så godt vi kan.

Det er en kæmpefordel, at Aalborg 

ikke som andre byer er præget af en 

masse gamle dynastier, der sidder på 

det hele, og at vi ikke har et gammelt 

universitet med sammenspiste profes-

sorer. Det er medvirkende til, at vi har 

en dynamisk tilgang til tingene. Det 

er unaturligt, at vi i Aalborg er i gang 

med at bygge 72 % af alle de ung-

domsboliger, som er under opførelse 

i Danmark, men tiltrækningen af unge 

til de mange uddannelser i Aalborg, er 

Borgmester Henning G. Jensen og byg-

ningschef Jens Hammer lovede i Haand-

værkerhuset, at Aalborg Kommune inden 

sommerferien samler alle sine udbud på én 

hjemmeside
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vort største aktiv i en nødvendig be-

folkningsvækst.

Samtidig skaber uddannelse arbejds-

pladser og indtjening. Vi har i Dan-

mark 750.000, der står uden for ar-

bejdsmarkedet, skønt de har alderen 

til at være på det. Det er tankevæk-

kende og foruroligende, og i den si-

tuation er uddannelse vejen frem. Alle 

med evner for at gennemføre en el-

ler anden form for uddannelse, skal 

bruge dem. Et generelt højere uddan-

nelsesniveau trækker opad, så der bli-

ver plads i bunden til de svageste. Det 

er så lækkert, hvis vi alle sammen har 

noget at virke for, sagde borgmester 

Henning G. Jensen.

Skal de ud og kridte baner?
Spørgsmål fra salen: - Der er mange 

arbejdspladser i Aalborg Kommune. 

Kan I ikke gå forrest og ansætte nogle 

flere elever?

- Vi tager allerede mange, men gene-

relt er det jo sådan, at vi tager dem 

ind, giver dem en uddannelse, behol-

der dem i tre måneder og sender dem 

ud igen for at gøre plads til de næste. 

Vi kan jo ikke ansætte ubegrænset. Vil 

du have, at jeg skal sende dem ud til 

Lindholm IF og kridte baner? Nej, den 

bedste løsning er, at de unge kommer 

ud på det private marked. Vi lægger 

i kommunen vægt på at samarbejde 

med firmaer, der ansætter lærlinge, 

sagde Henning G. Jensen – uden i øv-

rigt at komme nærmere ind på begre-

bet uddannelsesklausuler i tilknytning 

til kommunale udbud som et middel 

til at skabe flere lærepladser i hånd-

værksfagene.

En af mødedeltagerne spurgte til 

borgmesterens holdning til den igang-

værende debat om Aalborg Portlands 

yderligere begrænsning af NOx udled-

ningen og fik svaret:

- Først og fremmest synes jeg, at Ven-

stre og Konservative skal tage et an-

svar for miljøet og gå ind og påvirke 

debatten. Men jeg forstår ikke, at man 

vil pålægge cementfabrikken en straf 

for ikke anvende en teknologi, der 

ikke findes. Portland gør, hvad der er 

muligt og skal vel ikke straffes for det.

Aalborg ligger godt i svinget
Bygningschef, arkitekt m.a.a. Jens 

Hammer fortalte til en indledning om 

nogle af de markante byggerier, han 

som arkitekt inden ansættelsen hos 

Aalborg Kommune har haft ansvaret 

for.

AaK Bygninger, en afdeling med 15 

medarbejdere, har ansvaret for 1,1 

mio m2 bygninger i Aalborg kommune 

– svarende til 10.000 parcelhuse – og 

opkræver 300 mio kr. i intern husleje 

fra de institutioner, der benytter byg-

ningerne.

I et stort interview i Aalborg Haand-

værkerforenings medlemsblad, no-

vember 2011, fortalte Jens Hammer 

om de mange opgaver i AaK Bygnin-

ger. Siden interviewet er Jens Hammer 

og hans afdeling flyttet fra Rends-

burggade til Danmarksgade 19, der 

også rummer Aalborg Kommunes top-

sikrede, centrale datacenter.

Forud for sin gennemgang af AaK Byg-

ninger’s udbudsformer, sagde Jens 

Hammer:

- Vi gør meget, for at tilrettelægge 

vore udbud på en sådan måde, at de 

små og mellemstore håndværkerfir-

maer har en reel mulighed for at være 

med. Aalborg har bygningsmæssigt 

ligget godt i svinget, og for hånd-

værksmestrene må det jo gå godt 

nok. Der er i hvert tilfælde stort set 

ingen, der kontakter mig og spørger: 

Har I en opgave?

Efter sommerferien er der så endnu 

mindre grund til at ringe og spørge, 

eftersom samtlige udbud er samlet på 

én hjemmeside. Den melding var de 60 

tilstedeværende godt tilpas med, in-

den de og aftenens to gæster gik vide-

re til traktement og hyggeligt samvær.

I perioden fra 1. januar til 31. decem-

ber 2011 blev der for eleverne på Tech 

College Aalborg indgået 1.487 uddan-

nelsesaftaler. Det er en stigning på 

2,5 %; 36 flere end året før. Det stør-

ste antal var på Food College, hvor der 

blev indgået 409 aftaler – en færre 

end i 2010 – og inden for området vi-

ser opgørelsen ingen mangel på prak-

tikpladser. Der er balance for tjenere, 

receptionister og gastronomer. Til 

gengæld mangler der elever til ud-

dannelserne som detailslagter, bager, 

konditor og chokoladeassistent.

Billedet med manglende elever går 

igen på flere områder. Der er f.eks. 

for murerne i 2011 kun indgået 47 ud-

dannelsesaftaler. Det er fire færre 

end året før, og der mangler elever på 

området. Samme billede tegner der 

sig på metalområdet og på agri, hvor 

samtlige uddannelser har elevmangel.

Næst efter gastronomuddannelsen 

med 192 uddannelsesaftaler i 2011 

havde træfagenes byggeuddannelse 

det største antal uddannelsesaftaler i 

2011: 125, seks færre end året før. Der 

er balance mellem antal elever og an-

tal uddannelsesaftaler, og hvis der i år 

bliver behov for skolepraktik, har Tech 

College Aalborg en kvote på 22.

Manglen på praktikpladser slår igen-

nem på VVS-uddannelsen og blandt 

bygningsmalerne, i technology- og 

medieuddannelserne og blandt auto-

montører og mekanikere, mens der 

hos frisører og kosmetikere mangler 

elever til mesterlære.

Med til det brogede billede hører, at 

der på Tech College Aalborg i 2011 

”kun” var 291 aftaler, der blev påbe-

gyndt i skolepraktik. Det er 32 færre 

Der mangler både
praktikpladser og elever
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Aalborg Haandværkerforening ud-

deler årligt legater for 50.000 kr. 

til nyudlærte håndværkere. 

Kriterier og indstilling 
for modtagelse af 
Aalborg Haandværkerfor-
enings legat og medalje er 
følgende:
1.  Den nyudlærte svend skal ved 

svendeprøven inden for det 

seneste år have ydet en præ-

sentation, der i henhold til den 

for faget hørende bedømmel-

sesplan kan belønnes med Ha-

andværkerforeningens legat og 

medalje.

2.  Svenden skal være udlært af 

et lærested, der er medlem af 

Aalborg Haandværkerforening, 

enten som enkeltmedlem, el-

ler som medlem af et laug eller 

mesterforening der er medlem 

af  Haandværkerforeningen. 

Lærestedet skal have adresse 

i Aalborg Kommune, (Aalborg, 

Hals, Nibe og Sejlflod).

3.  Indstilling foretages af læreme-

steren og bilægges fyldestgø-

rende begrundelse.

Indstilling indsendes til forenin-

gens sekretariat Kattesundet 20, 

9000 Aalborg, senest den 15. fe-

bruar 2011.

Indstillingsskema findes 
på foreningens hjemmeside:
www.aalborg-hvf.dk 
under afsnittet legater. Skemaet 

kan udfyldes og indsendes elek-

tronisk, eller printes ud og indsen-

des med post.

Foreningens bestyrelse udpeger 

legatmodtagerne. Der afholdes 

legatuddeling tirsdag den 15. maj 

2012, kl. 19.00 i byrådssalen.

Der er ikke ændret procedure vedr. 

indstilling af de øvrige legater der 

uddeles samme dag.

Bestyrelsen

Aalborg Haandværkerforening

end i 2010 og således et fald på næ-

sten 10 %.

Den lokale indsats
er afgørende
Som en del af folketingets ”Aftale om 

flere praktikpladser i 2011” har Tekno-

logisk Institut gennemført ”Evaluering 

af skolernes praktikpladssøgende ar-

bejde over for ikke-praktikpladsgod-

kendte virksomheder”. Konklusionen 

er: ”Når erhvervsskolerne gør en aktiv 

indsats for at skabe flere praktikplad-

ser, har det en positiv effekt”.

Evalueringen, som indgår i regeringens 

videre arbejde med at styrke uddan-

nelsesgarantien, peger på, at direkte 

henvendelser fra skoler og elever er 

den vigtigste udløsende faktor for, at 

virksomheder beslutter sig for at blive 

godkendt som praktikplads og ansæt-

te en elev.

Ikke overraskende viser evalueringen, 

at det især er ordretilgangen, som er 

afgørende for  virksomhedernes op-

rettelse af praktikpladser. Men nogle 

virksomheder har også svært ved at 

vurdere, hvordan der kan skabes en 

praktikplads ud fra virksomhedens 

opgaver. Her kan skolerne spille en 

afgørende rolle ved at være med til 

at definere og afgrænse opgaver og 

synliggøre, hvad det koster at have en 

elev.

- Evalueringens konklusioner er ikke 

overraskende. I Aalborg Haandværker-

forening har vi altid troet på, at det 

er det lokale samspil mellem skole, de 

lokale uddannelsesudvalg, virksomhe-

der og de unge, der skaber nye prak-

tikpladser. Mulighederne – og omkost-

ningerne - skal være synlige, og de 

tekniske skoler skal med rådgivning 

Der mangler både
praktikpladser og elever

og varetagelse af mest muligt papir-

arbejde gøre det lettere for mestrene 

at overskue konsekvensen af at indgå 

en uddannelsesaftale, siger håndvær-

kerforeningens formand, Svend Aage 

Suhr.

At den fælles, lokale inspiration og 

indsats giver resultater, oplevede 

Aalborg Haandværkerforening med 

sin 2010-kampagne ”Tag medansvar 

for de unges uddannelse og fagenes 

fremtid”. Alene den kampagne kaste-

de 30 uddannelsesaftaler af sig.

INDSTILLING 
TIL LEGATER
fra Aalborg Haandværkerforening

Nu er det tid for indstilling 
af legatmodtagere
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�		Af Poul Krabbe

Bryggeren med de
 mange uddannelser
Claus Søgaard havde svendebrev som butiksslagter, kok og 

tjener, inden han i 2004 åbnede Søgaards Bryghus. Siden 

har han taget uddannelse som diplombrygger og dørmand 

og kan nu også kalde sig brandbilschauffør

Claus Søgaard har tre svendebreve: 

Butiksslagter (1981), kok (1986) og tje-

ner (1994). Han har også diplom fra 

Den Skandinaviske Bryggerhøjskole i 

Valby i 2007, og i 2011 kunne han ef-

ter 14 dage på AMU-Nordjylland også 

skilte med at være autoriseret dør-

mand. Alle fem uddannelser bliver 

brugt i Claus Søgaards hverdag som 

indehaver og leder af Søgaards Bryg-

hus på C.W.Obels Plads i Aalborg.

Claus Søgaard er født i Løgstør i 1962, 

men opvokset i Islandsgade 9 i Aal-

borg, og da han gik i slagterlære, var 

det hos slagtermester Jørn Falk i Gra-

vensgade – og Falk er i dag kødan-

svarlig i bryghusets køkken. De to før-

ste uddannelser kom i brug, da Claus 

og Lisa Søgaard (uddannet kok) i 1990 

overtog Roslev Kro på Salling. I 1997 

rykkede parret til Hotel Pakhuset i Ny-

købing Mors og istandsatte hotellet 

fra inderst til yderst. 

Da hoteldriften var i god gænge, hav-

de Claus Søgaard brug for flere ud-

fordringer. Det blev til planerne om at 

supplere hoteldriften med et røgeri og 

et bryggeri. Da de ikke kunne realise-

res, var tiden inde til endnu et skift. 

Hotelparret ville også have bedre tid 

til børnene, så farvel’let til Nykøbing 

blev et goddag til en autocamper, som 

familien kørte rundt i Europa med et 

halvt år.

Og nu begynder Søgaards Bryghus og 

året 2004 at nærme sig samen med 

beretningen om et mikrobryggeri, der 

årligt brygger et sted mellem 400.000 

og 500.000 liter godt øl og i dag har 

23 ansatte.

”Jomfruhumle” og de andre
- Jeg havde jo tænkt på at lave et 

bryggeri, men kunne ikke kende for-

skel på under- og overgæret øl, så en 

klogere kammerat mente, at jeg til en 

start skulle finde en brygmester – og 

så naturligvis nogle lokaler. Som barn 

af Aalborg kendte jeg Folkekøkkenet 

på C.W.Obels Plads, som efter luknin-

gen kom til at rumme Café Parasollen. 

Nu var der planer om at flytte være-

stedet Parasollen til Boulevarden, og 

så slog jeg til, fortæller Claus Søgaard.

Ombygningen af det tidligere folke-

køkken var omfattende. Ikke blot skul-

le der være en god restaurant (med 

hele dyrekroppe af godt kød hæn-
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gende i kølerum synligt for gæsterne). 

Men der skulle også anskaffes et to-

talt bryggeudstyr med synlige kobber-

kedler og med lagertanke i lokaler på 

østsiden af Doktorens Gyde. Det ud-

styr blev hjemkøbt fra Tyskland.

Den 13. august 2004, kl. 11.31. blev det 

første krus af det første bryg tappet. 

Det var ”Jomfruhumle”, en pilsnerøl 

med 4,8 % alkohol og rigelige mæng-

der af Saaz humle. Jomfruen er stadig 

på Søgaards ølkort og er en af stolt-

hederne.

- En almindelig pilsner er i virkelig-

heden det sværeste at lave, for kun-

derne har en klar idé om, hvordan en 

pilsner skal smage. De accepterer dog, 

at vores smager af ”mere”, fordi vi 

bruger mere humle og også ekstragod 

malt. Med alle de andre øltyper er det 

anderledes. De fleste af dem er ”hu-

sets” opfindelser. Jeg har en idé om, 

hvordan de skal smage og se ud, og så 

er det op til brygmesteren at fortæl-

le mig, om det kan lade sig gøre. Så 

smager jeg på øllet. Det skal man da.

38.000 liter lagertanke
I dag bliver der brygget et halvt hun-

drede forskellige øl. Halvdelen bærer 

de smukke etiketter, designet af Leo 

Griffin, og på fadølsanlægget er der 

6-8 varianter. Resten er ”fantombryg” 

til andre, mindre bryggerier. Den del 

af forretningen tog fart, da Claus Sø-

gaard i 2005 fik eget tapperi i gården 

ved Doktorens Gyde. Den ugentlige 

produktion er på 7.000 – 10.000 li-

ter. Et bryg er på minimum 1.000 liter, 

men som regel 2.000. Kapaciteten på 

lagertankene er 38.000 liter.

- Omsætningen i Søgaard Bryghus ApS 

er steget i alle årene, så noget må 

jeg jo gøre rigtigt. Selvfølgelig har jeg 

også fået lussinger undervejs. Det får 

man jo, når man kaster sig ud i ting, 

man ikke har forstand på. Jeg husker 

stadig den dag, da vi måtte hælde 

18.000 liter øl i kloakken.

I de otte år har Claus Søgaard haft ad-

skillige professionelle brygmestre. I 

øjeblikket er det en kvindelig mester 

fra det tyske bryggeri Felsenkeller, 

og jagten er gået ind på yderligere en 

brygmester; gerne fra USA, England 

eller Belgien.

Iværksætterne
Tilbagelænet stil og tilfredshed med 

allerede opnåede resultater er i mod-

strid med Claus Søgaards iværksæt-

tende natur. I april rejser han sammen 

med Lisa og et af børnene til Sydafri-

ka. For 28. gang!! Med støtte fra Da-
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nida etablerede han sammen med lo-

kale samarbejdspartnere for nogle år 

siden en ”lodge” for bl.a. at tiltrække 

turister til lokalområdet. Sammen med 

Lisa har han uddannet personalet, og 

Claus Søgaard ejer stadig 16 % af pro-

jektet.

Og nu vi er ved Lisa. I de første godt 

seks år knoklede hun sammen med 

Claus i bryghusrestauranten, men i 

august 2010 fik hun ”sit eget”, da fa-

milien overtog Penny Lane på Boule-

varden. Siden da har hun fordoblet 

omsætningen, og forretningen be-

skæftiger nu ti fastansatte.

Claus Søgaards grundholdning er: ”Du 

skal behandle andre, som du selv vil 

behandles, og da han i 2011 beslutte-

de at tage uddannelse som dørmand, 

var det ikke for at blive bedre til at 

tage førergreb, men for at få indblik i 

anvendt psykologi i tilspidsede situa-

tioner. F.eks. hvis der skulle komme 

nogle provokationer til den telt-okto-

berfest, som Claus Søgaard de to se-

neste år har været alene om at arran-

gere på C.W.Obels Plads. Indtil nu har 

der været fredeligt, skønt der bliver 

indtaget store mængder godt øl.

Gør Aalborg kendt
Oktoberfesten er et af bryggerens ini-

tiativer til lokal feststemning, og på 

mange andre måder er Søgaards Bryg-

hus synligt. Det er brygget øl med lo-

kale etiketter til f.eks. sejlskibet LOA, 

til Aalborg Zoo og til Utzon Center. 

Helt speciel var ”Egtvedpigens Bryg” i 

2008; verdens dyreste øl, 2.121 kr. for 

en smukt emballeret og nummereret 

flaske. Kan der også trækkes gæster 

til udefra, er det godt. Claus Søgaard 

har præsenteret sit øl i Oslo, deltager 

på de årlige øl-festivaler og har tæt 

kontakt til Danske Ølentusiaster. I fjor 

var det lykkedes ham at få årsmødet i 

”Privaten Braugasthöfen und Hotels” 

til Aalborg, og han sørgede for, at de 

60 tyskere fik oplevet Aalborgs attrak-

tioner.

- Jeg vil gerne være med til at finde 

på aktiviteter, der kan være med til at 

gøre Aalborg kendt, og jeg synes, at 

flere af mine kolleger i byen godt kan 

være mere aktive. Det er fint nok at 

betjene gæster, men der skal gøres 

noget mere for at trække dem til by-

en, mener Claus Søgaard.

Der er to større bygningsprojekter på 

programmet i år. Claus Søgaard har 

fået lov til at bygge ud i gården ved 

Doktorens Gyde. Der er god brug for 

ekstra plads, og i projektet indgår og-

så flytningen af to kølerum i tilknyt-

ning til restauranten. Det giver plads 

til en nyindretning, så stilen går mere i 

retning af ”engelsk pub”. (”Udefra lig-

ner vi ikke helt et sted, hvor man bare 

går ind og drikker en øl på vej til en 
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fodboldkamp på Aalborg Stadion”). De 

ny tider er der allerede taget lidt hul 

på. Søgaards Bryghus har nu åbent 

alle ugens dage – også søndag aften.

”hr. Søgaard”
Blandt ølkortets mange valgmulighe-

der er der også flaskeøllen ”hr. Søga-

ard”, en frisk, frugtigt duftende ale på 

6,5 %. Den kunne passende være en 

hyldest til manden med de mange ud-

dannelser, men faktisk har den fået 

navnet ved en tilfældighed:

Et af ”fantombryggerierne” mødte 

med sin recept på et bryg, men sma-

gen blev ikke præcist som bestilleren 

havde tænkt. Claus Søgaard syntes, 

den smagte fortrinligt, så i stedet for 

at diskutere mere gik han i gang med 

at fjerne etiketterne på de allerede 

flaskede øl og sætte ny på med nav-

net ”hr. Søgaard”. Siden er øllet blevet 

lagret et år. Denne artikels forfatter 

(med en ikke ringe ølerfaring fra bl.a. 

Belgien) skal hilse og sige, at resulta-

tet er tæt på at være fremragende

Siden den 3. februar kan Claus Søgaard også kalde sig 

”brandbilschauffør”. 

På nettet fandt han ud af, at der i den tyske by Em-

merich, 870 km syd for Aalborg, stod en 8-cylinder 

brandbil, bygget i Florida i 1971. Så var ideen fostret. 

Brandbilen skal ombygges til rullende fadølsanlæg med 

8-10 haner – som et festligt og tørstslukkende indslag i 

f.eks. firmafester.

Den 2. februar kørte Claus Søgaard til Emmerich, og 

efter en prøvekørsel var den handel på plads. Det var 

tanken, at han selv ville køre den hjem til Aalborg, men 

efter de mange års stilleståen skulle bilen lige justeres. 

Derfor ankom den på lastbiltræk til Aalborg en uge se-

nere.

Og nu brandbilschauffør
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Den 17. februar var det 38 år, siden 

Aalborg Haandværkerforening solgte 

sin bygning på Østeraa. Køberen var 

restauratør Eigil Johansen fra Aarhus, 

og købsprisen var 1.350.000 kr.. Si-

den da har ”Haandværkerforreningen” 

med de stolte festtraditioner haft 

skiftende ejere, og efter at Bio 5 for-

lod Østeraa 27/Ved Stranden 1 fulgte 

en periode, hvor den ellers så smukke 

bygning var præget af forfald.

Nu lysner det. Det ejendomsselskab, 

MA Ejendomme, der nu ejer bygnin-

gen, arbejder med udvikling af stue-

plan og 1. sal. Projektet er langsigtet 

og langvarigt, og mens planerne mod-

nes, er ejerne gået i gang med at ind-

rette og udleje bygningens 2. sal som 

kontorfællesskab. Indgangen med 

trappe og elevator ligger op til Jørgen 

Olufsens Gaard (”Ellen Marsvin”) og 

bærer navnet ”Det gamle Haandvær-

kerhus” og er også prydet med Aal-

borg Haandværkerforenings logo.

- Adressen Østeraa 27 er en væsent-

lig del af Aalborg historie, og ved nu 

at anvende betegnelsn ”Det gamle 

Haandværkerhus” vil vi gerne yde et 

bidrag til historiens bevarelse, siger 

direktør Ejner Andresen, MA Ejendom-

me.

Det bliver ikke blot udefra, de svund-

ne håndværkertider markeres. Den 

”Det gamle
Haandværkerhus”

i ny form
brede fællesgang på 2. sal er blevet 

udsmykket med en lang række foto-

grafier fra Aalborg Haandværkerfor-

enings arkiver. Med hjælp fra en grafi-

ker er de bragt op i fotostatstørrelse, 

og en spadseretur ad gangen er et 

gensyn med bygningens historie.

- Da Ejner Andresen henvendte sig til 

håndværkerforeningen, blev vi i besty-

relsen enige om, at vi gerne vil støtte 

hans idé, så nu bliver en del af for-

eningens historiske billeder synlige for 

andre end arkivaren, siger Aalborg Ha-

andværkerforenings formand, Svend 

Aage Suhr.

Det var den 10. april 1867, Aalborg Ha-

andværkerforening, flyttede ind i byg-

ningen med adressen Ved Stranden 1. 

Den tidligere fløj ud mod Østeraa var 

forfaldet og blev nedrevet, så i1883 

byggede håndværkerforeningen en ny, 

og i 1885 blev den udvidet med tilbyg-

ninger. Den helt store udbygning og 

renovering i 1937 gav ”Haandværker-

foreningen” den form og facade, som 

stort set også er eksisterende i dag.

De første ti måneder efter salget i 

1974 havde Aalborg Haandværker-

forenings sekretariat stadig til huse 

i bygningen. Derefter flyttede det til 

Sct. Mortens Gade og i 1982 til Erhver-

venes Lokaler, Odd Fellow Palæet på 

Boulevarden. I 1988 solgte foreningen 

sin andel i Erhvervenes Lokaler og le-

jede i stedet lokaler i det nyrestaure-

rede Haandværkerhuset på hjørnet af 

Borgergade og Kattesundet.

Med markeringen og udsmykningen 

af ”Det gamle Haandværkerhus” på 

Østeraa 27 er en ring sluttet.
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Aalborg Haandværkerforening har 

indgået samarbejdsaftaler med Virk-

somhedsNetværk for Socialt Ansvar 

(Vinsa) og Center for Aktiv Beskæfti-

gelsesIndsats (CABI)

- Vi er en forening, som hele tiden ud-

bygger vort netværk for at give med-

lemmerne adgang til viden og mu-

ligheder. Samarbejdet med Vinsa og 

CABI handler dybest set om socialt 

ansvar og giver konkret mulighed for 

at sænke fraværet, at uddanne unge 

og at fastholde medarbejdere, som 

mistrives, fortæller håndværkerfor-

eningens formand, Svend Aage Suhr.

Tilbuddet er ment som en service til 

håndværkerforeningens medlemmer. 

De kan henvende sig til de to organi-

sationer og få professionel vejledning 

i, hvordan de skal forholde sig i givne 

situationer, og hvordan de kan for-

bedre deres personalepolitik. Forenin-

gens medlemmer kan også deltage i 

Vinsa’s regionale arrangementer, hvor 

der bliver sat fokus på socialt ansvar; 

f.eks. gennem rekruttering af medar-

bejdere på særlige vilkår samt fasthol-

delse af medarbejdere, som på grund 

af f.eks. sygdom eller andre person-

lige problemer er i fare for at forlade 

arbejdsmarkedet.

At være ungeparat
- Jeg ser også de to samarbejdsafta-

ler som endnu en styrkelse af Aalborg 

Haandværkerforenings indsats på ud-

dannelsesområdet. Ikke alle virksom-

heder er fulgt med tiden i deres måde 

at tackle lærlingeproblemer på, og 

hvis de ikke lærer at gøre det i tide og 

på socialt ansvarlig vis, kan proble-

merne vokse og i sidste ende udvikle 

sig til et mislykket eller afbrudt ud-

dannelsesforhold.

Virksomhederne forventer med god 

ret, at de unge er uddannelsesparate. 

Så må lærlingene også have lov til at 

forvente, at virksomhederne er un-

geparate; at de har viden, forståelse 

og vilje til hurtigt at få løst eventuelle 

knuder, siger Svend Aage Suhr.

Siden Aalborg Haandværkerforening i 

begyndelsen af januar indgik aftalen 

med Vinsa og CABI, har også Dansk 

Byggeri indgået aftaler for at ”gøre 

det lettere for erhvervet at styrke og 

udbygge den nuværende indsats på 

det sociale område”.

Aalborg Haandværkerforning formidler 

gerne kontakten til Vinsi og CABI, men 

medlemmerne kan også kontakte de 

to organisationer direkte.

Vinsa
Vinsa – VirksomhedsNetværk for Socialt Ansvar – 

dækker hele landet og arbejder med social ansvarlig-

hed ud fra virksomhedernes forskellige behov og kul-

turer – og på virksomhedernes præmisser. Netværket 

tæller godt 2.000 virksomheder og samarbejder på 

tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. Vinsa er 

uafhængig af partipolitik og interesseorganisationer.

”Netværket skal virke som drivkraft i arbejdet med at 

begrænse social udstødning, styrke integrationen på 

arbejdspladsen og forebygge, at medarbejdere mister 

kontakten til arbejdsmarkedet. Det sker gennem en 

række forskellige nationale, regionale og lokale akti-

viteter”.

CABI
CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats – er et 

frit tilgængeligt og landsdækkende viden- og formid-

lingscenter med egen bestyrelse. Siden 2001 har cen-

tret været en selvejende institution under Beskæfti-

gelsesministeriet.

CABI leverer viden, metoder og inspiration til jobcen-

tre og virksomheder med henblik på, at virksomhe-

derne rummer medarbejdere, der ikke kan arbejde på 

ordinære vilkår – uanset om virksomhedernes fokus 

ligger på forebyggelse, fastholdelse eller rekruttering

med fokus på

 socialt ansvar
To ny 
netværk
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SuNDE ARBEjDSPLADSER 
– GRATIS RåDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vo-
res arbejdsplads. Sundhed er ikke kun 
noget, der drejer sig om det derhjem-
me – 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 vo-
res arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hver-
dagen – små skridt giver ofte bedre re-
sultater på langt sigt end store forkro-
mede projekter.
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan 
du kan sætte sundhed på dagsordenen 
i din virksomhed.
Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjel-
gaard, tlf. 99311918 eller send en mail 
til ik-sbu@aalborg.dk

AALBORG TøMRER-
OG MuRERLAuG

AKTIVITETSKALENDER
�		 	7. marts kl. 14.30 

Besøg hos HOK Nørresundby v/ 
Erik Toppenberg

�		 	18. april 2012 - Generalforsamling
�		 	10. maj 2012 - Landsmøde
�		 	10. august 2012 - Sommerudflugt
�		 	29. august 2012  

Laugs golf, Blokhus
�		 	12. septeber 2012  

Medlemsmøde - firmabesøg
�		 	26. oktober 2012 - Torskegilde
�		 	12. december 2012 - Julefrokost
Der vil i god tid blive udsendt en indby-
delse til de forskellige arrangementer, 
men reserver allerede nu datoerne i 
din kalender.

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

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16
Aalborgvej 356  •  9362 Gandrup

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

PALLE MØRCH ApS
98 12 86 66

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

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

ISO 9001

cer t i f
iceret

Annonce 9x12,5 cm CMYK  18/02/05  12:46  Side 1
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•  Gå forrest som leder: Vis et godt ek-

sempel og tal med medarbejderne 

om, hvordan arbejdet med social 

an svarlighed går godt i spænd med 

jeres mål og strategier. Fx ved at 

skabe sammenhold, engagement og 

tryghed.

•  Start i det små: Begynd med udfor-

dringer, som passer til jer. Start fx 

med at se på, om I har højt fravær, 

konflikter eller dårlig trivsel?

•  Lær af andre: Mange har været nybe-

gyndere før jer. Få gode råd hos Vin-

sa eller CABI og find inspiration på 

socialtengagement.dk, inden I tager 

hul på opgaven.

•  Få opbakning fra medarbejderne: 

Hvis I åbner dørene for personer, 

som har brug for ekstra støtte, er 

det medarbejderne der står med op-

gaven i hverdagen. Det skal de være 

med på.

•  Brug mentorer og lav god introduk-

tion: Personer, som har været ledige 

eller sygemeldte i længere tid, har 

ofte brug for ekstra støtte i den før-

ste tid på en ny arbejdsplads. Her 

kan mentorer og en plan for intro-

duktionen være en god hjælp.

•  Sæt mål og følg op: Aftal klare mål 

internt, med jobcentret og med den 

ledige, når I åbner dørene op for 

kontanthjælpsmodtagere og syge-

meldte i arbejdsprøvning og løntil-

skud. Aftal fra starten, hvordan I føl-

ger op undervejs.

•  Det lykkes ikke hver gang: Måske når 

I ikke jeres mål med første forsøg på 

at hjælpe udsatte medarbejdere el-

ler ledige. Det skal I ikke lade jer slå 

ud af. Lær af, hvad der gik skævt, og 

kom op på hesten igen.

Lær af andre hos Vinsa!
Vinsa – VirksomhedsNetværk for So-

cialt Ansvar er et netværk med arran-

gementer og erfa-grupper, som ar-

bejder med social ansvarlighed ud fra 

virksomhedernes forskellige behov og 

kulturer. Og på deres præmisser.

Vinsa dækker hele landet og tæller 

godt 2.000 virksomheder. Det er gra-

tis at være medlem.

I Nordjylland har Vinsa Nord over 400 

medlemmer, bl.a. Bilka, Aalborg Port-

land, IDA Service, Migatronic A/S og 

Aalborg Flagfabrik.

Vinsa samarbejder på tværs af bran-

cher og virksomhedsstørrelser og er 

uafhængige af partipolitik og interes-

seorganisationer.

Læs mere på www.vinsa.dk

Hotline til hjælp fra CABI!
CABI – Center for Aktiv Beskæftigel-

sesIndsats er et landsdækkende vi-

den- og formidlingscenter under Be-

skæftigelsesministeriet, som hjælper 

virksomheder med at ansætte med-

arbejdere, der behøver noget særligt, 

og med at fastholde dem, som er sy-

gemeldte, trives dårligt eller på anden 

måde er ved at miste taget i arbejds-

livet.

Du kan ringe eller skrive til CABI’s hot-

line og få hjælp nu og her, hvis du står 

over for en udfordring af den slags! 

Skriv til ln@cabiweb.dk, eller ring på 

8620 8384 og stil dit spørgsmål!

CABI leverer viden, metoder og inspi-

ration til jobcentre og virksomheder 

med henblik på, at virksomhederne 

rummer medarbejdere, der ikke kan 

arbejde på ordinære vilkår – uanset 

om virksomhedernes fokus ligger på 

forebyggelse, fastholdelse eller re-

kruttering.   

Læs mere på www.socialtengage-

ment.dk og www.cabiweb.dk

SåDAN KOMMER Du 

GODT I GANG MED DET SOCIALE ENGAGEMENT!
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NYT SAMARBEjDE:

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

Kursusafdelingen

Eksempler på kurser:
- IT-kompetencer 1. del
- Officepakken
- Fra idé til tryk med CS5
- It-supporter / superbruger

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. 

Eksempler på kurser:
- Engelsk
- Tysk
- Andre sprog - ring gerne!

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

Eksempler på kurser:
- Grundlæggende regnskab
- Budgettering
- Årsregnskab
- Navision C5

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

Læs mere på 
www.ahkurser.dk eller 
kontakt os på tlf. 9936 4740

Lederuddannelser:
- Grundlæggende lederuddannelse
- Projektlederuddannelse
- Økonomi for ledere

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

KURSER

MÅLRETTEDE KURSER - for dig og dine ansatte

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

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

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88

Email: egj@egj-revision.dk

Annonce 45 x 64 mm.indd   1 03/02/10   12:55:15
VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

NYE MEDLEMMER
Gudumholm Blomster v/Kirsten Jensen
Malerfirmaet Kim Raunkilde 
v/Kim Raunkilde, Nibe
AMV-Hvidevareservice 
v/Jesper Ravn Jensen, Aalborg
Nord Inventar ApS  
v/Kenneth Nielsen, Aars
Klausen Fisk og Handelskompani 
v/Mogens Klausen, Blokhus
Vikingerne ApS v/Lone Lillie, Sulsted
MA-Ejendomme  
v/Ejner Andresen, Aalborg
Skagen Trådindustri I/S 
v/Knud Erik Frederiksen, Aalborg
Aalborg Anlægsgartneri ApS 
v/Frank Andersen, Aalborg
Johns Køkken 
v/Line Gravengaard, Aalborg
Lund Thomsen 
v/Kirsten Schumacher, Svenstrup
Klitgaard Ure, Aalborg
Kim Sjørup, Nørresundby
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Af Jakob Rom Johansen, kommunikati-

onsmedarbejder, CABI – Center for Ak-

tiv BeskæftigelsesIndsats

Hvad gør du, hvis en medarbejder lidt 

for ofte melder sig syg? Eller hvis du 

har mistanke om, at en af dine lær-

linge drikker for meget? Du kan vælge 

at fyre dig ud af problemerne, men 

du kan også hjælpe medarbejderne i 

stedet. I det lange løb betaler det sig 

bedst – også for dig selv.

Nogle gange er det vanskeligt. Hvor-

dan tager man fx lige hul på en svær 

samtale med en medarbejder, der er 

syg lidt for tit, og som måske også har 

problemer på hjemmefronten?

Nu kan medlemmer af Aalborg Haand-

værkerforening få svar på spørgsmål 

som disse – både nu og her, når det 

brænder på, og hvis du vil forberede 

dig på situationerne på forhånd. 

Hjælpen er blevet mulig gennem et 

nyt samarbejde mellem Aalborg Ha-

andværkerforening og to uafhængige 

institutioner under Beskæftigelsesmi-

nisteriet: Vinsa – Virksomhedsnetværk 

for Socialt Ansvar og CABI – Center for 

Aktiv BeskæftigelsesIndsats.

Vinsa og CABI har til opgave at sprede 

viden om og erfaringer med social an-

svarlighed blandt virksomheder over 

hele landet. Derfor får medlemmerne 

af Aalborg Haandværkerforening stil-

let følgende til rådighed, som de kan 

bruge kvit og frit:

Medlemmer af Aalborg 

Haandværkerforening får nu 

gratis adgang til forskellige 

arrangementer og rådgivning 

om socialt ansvar, fx om 

 sygefravær og ansatte, der 

mistrives.

Nyt tilbud: 

Få gratis hjælp 
til svære opgaver

 med medarbejderne!

- fortsættes side 21....
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Restaurant

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

Tlf. 98 15 89 68

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

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

www.aalborg-hvf.dk

KOMPETENCEuDVIKLING
Sæt fokus på kompetenceudvikling i 
din virksomhed.
Kontakt Håndværksrådet på telefon 
33932000, hvis du vil vide mere eller 
guides videre. Vi har informationsma-
teriale på vort kontor, Kattesundet 20, 
9000 Aalborg.

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

UCN TEKNOLOGI 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV

www.ucn.dk

INDUSTRI

• 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 (grafi sk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i E-konceptudvikling - 1½ år 

PBA står for en Professionsbacheloruddannelse, som 
man kan tage som en 3½ års fuld uddannelse eller som 
en 1½ års overbygning (top-up) på en erhvervsakademi-
uddannelse. 

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

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

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

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

Alt i malerarbejde

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

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

Alt i malerarbejde

NYT SAMARBEjDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale 
med TRYG som giver store rabatter 
til vore erhvervsmedlemmer. Kontakt 
erhvervsassuramdør Jonas Møller Lar-
sen, TRYG, på telefon 41 86 21 75 og 
hør mere om aftalen.
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•  Netværksgrupper

•  Arrangementer

•  Hotline med rådgivning

•  socialtengagement.dk og vinsa.dk 

med værktøjer og viden

•  Nyhedsbreve m.m.

Svend Aage Suhr, formand for Aalborg 

Haandværkerforening, opfordrer med-

lemmerne til at bruge tilbuddet fra 

CABI og Vinsa.

”Socialt ansvar handler om at nære 

omsorg for sine medarbejdere – til 

gavn for dem selv, selvfølgelig, men 

også for forretningen. Medarbejdere, 

der er syge, utilfredse eller på anden 

måde mistrives, går måske ikke den 

ekstra meter for sin arbejdsgiver,” si-

ger han.

Socialt ansvar betaler sig hos 
kommunen
For virksomhederne kan der også 

være god økonomi i at tænke socialt 

ansvar ind i forretningen. Det kan fx 

betyde, at man får flere opgaver hos 

kommunen, da mange kommuner stil-

ler krav deres leverandører om social 

ansvarlighed.

I dag bruger over halvdelen af lan-

dets kommuner sociale klausuler, når 

de udliciterer opgaver. Kommunerne 

kræver fx, at virksomhederne rummer 

langtidsledige, ledige uden tilknytning 

til arbejdsmarkedet eller tager i mod 

elever og lærlinge. Det kan også være 

krav om, at virksomhederne skal have 

personale- og arbejdsmarkedsmiljøpo-

litikker.

Så ved at geare virksomheden til at 

tage et socialt ansvar, kan man kom-

me i betragtning til kommunale opga-

ver. Og det er nu muligt gennem Aal-

borg Haadværkerforening.

Aalborg Haandværkerforening vil aktivt være med til at 

sætte dagsordenen, de steder hvor der træffes beslut-

ninger af betydning for de små og mellemstore virksom-

heders dagligdag og udvikling. Kun når vi står stærkt i 

vort lokalområde og gør vor berettigede indflydelse gæl-

dende, tilgodeser vi medlemmernes interesser. Samtidig 

styrker vi medlemmernes forståelse af, at netop deres 

forening har en mission og arbejder til gavn for dem.

For at leve op til forventningerne er Aalborg Haand-

værkerforening aktiv i dannelsen af netværk, i valget af 

samarbejdspartnere og i repræsentationen de steder, 

hvor meninger dannes, og beslutninger træffes.

Ved årsskiftet arbejdede Aalborg Haandvær-
kerforening aktivt sammen med blandt andre:
* Håndværksrådet, HIS udvalg m.fl

* Aalborg Erhvervsråd med diverse udvalg

* Vækstforum i Nordjylland, Dialoggruppen

* Aalborg Kommune, udbud og licitationer

* Aalborg Kommunes Sundhedsrådgivning

* Nordjyske folketingspolitikere

* Regions- og kommunalpolitikere

* Styregruppen for Aalborg Kommunes ungestrategi

* SKAT Region Nordjylland

* Hals Erhvervsforening

* Nibe Erhvervsråd

* Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar, Vinsa

* Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, CABI

* Huset Venture, Nordjylland

* Aalborg Kongres & Kultur Center

* Aalborg Universitet

* Tech College Aalborg

* Aalborg Handelsskole

* University College Nordjylland

* AMU-Nordjylland

* Varelotteriet

* Pensionskassen for Selvstændige

* DANA, A-kasse

* TRYG forsikring

Foreningens netværk dækker erhvervslivet i hele Nordjyl-

land i kraft af tæt samarbejde med de øvrige håndvær-

kerforeninger tilsluttet Håndværksrådet. Dette netværk 

har ca. 1.700 medlemmer, og regionsformand er Svend 

Aage Suhr, formand for Aalborg Haandværkerforening.

Og ikke mindst alle vore medlemmer og laug

Netværk og samarbejde er
nødvendige, når vi vil være
med til at sætte dagsordenen

- fortsat fra side 19...
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BRuG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har mulighed 
for at benytte vore lokaler til visse ar-
rangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr på 
telefon 98 13 53 10, eller
email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

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

Stil skarpt 
på målet

Vi sigter mod arbejdsmarkedet med uddannelser indenfor:

Byggeri • Transport og logistik • Elektronik og teknologi • Service- 

fagene • Det grønne område • Flygtninge/indvandrere • Arbejdsmiljø 

og energiforbedringer • Proces og automatik • Organisationsudvikling • 

IT • Ejendomsservice

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

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

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

Kystens Perle

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

Velkommen i en helt ny - gammel
Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye fl otte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.

Glæder os til at se dig på 

AALBORG
FRISøRLAuG

AKTIVITETSKALENDER
�		 	29. februar 2012: 
  Fyraftensmøde med at være klar til 

arbejdstilsynet, f.eks. APV og APB 

skema. på Orkideen kl 18.30 -21.00

Kontakt lauget på tlf. 98 77 05 04

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemme-
side www.aalborg-hvf.dk
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I godt 40 år har først Aalborg Tøm-

rermesterforening og senere Aalborg 

Tømrer – og Murerlaug haft lokalerne i 

Hasserisgade 7 som omdrejningspunkt 

for sine mange aktiviteter. I fremtiden 

er laugets adresse ”Håndværkerhuset, 

Kattesundet 20, 9000 Aalborg.

Siden 1. januar 2009 har Aalborg Tøm-

rer- og Murerlaug været laugsmed-

lem af Aalborg Haandværkerforening. 

Ved optagelsen sagde oldermand Ib 

Kjeldsen: ”Vi føler i lauget, at vores 

faglighed styrkes som medlem af en 

forening, der er repræsenteret på de 

steder, hvor initiativer søsættes, og 

afgørelser af betydning for håndvær-

kerfagene træffes”.

Aftalen mellem lauget og håndvær-

kerforeningen indebærer, at Aalborg 

Tømrer- og Murerlaug til møder og ar-

rangementer kan benytte de lokaler, 

Aalborg Haandværkerforening har le-

jet i Haandværkerhuset.

Forud for flytningen har laugsbestyrel-

sen sammen med Aalborgs lokalhisto-

riske arkiv gennemgået arkivalierne, 

så alt af værdi vil blive opbevaret for-

svarligt og professionelt, så efterti-

den kan granske i historien – og den 

er lang.

Aalborg Tømrer- og Murermesterfor-

ening så dagens lys på en stiftende 

Tømrer- og murerlauget
 flytter i Haandværkerhuset

generalforsamling den 27. april 1885. 

Til en start havde foreningen to for-

mænd og to sekretærer – et hold fra 

hvert fag. I 1914 blev foreningen delt i 

Aalborg Tømrermesterforening og Aal-

borg Murermesterforening.

I 1990 blev BYG, Byggeriets Arbejdsgi-

vere, etableret, og BYG-Aalborg blev 

med Ib Kjeldsen som første formand 

den lokale sammenslutning af de ak-

tive tømrer-og murermestre. Med de 

fagpolitiske interesser samlet under 

én hat var tiden i 2000 inde til igen 

at samle de to mesterforeninger i én: 

Aalborg Tømrer- og Murermesterfor-

ening. 

I 2008 blev det besluttet at ændre 

navnet til Aalborg Tømrer- og Murer-

laug, og således endte mesterfor-

eningen fra 1885 med at blive et laug, 

skønt laugsvæsenet blev afskaffet i 

1862. Allerede i 1848 blev Aalborg Ha-

andværkerforening stiftet i protest 

mod Rigsforsamlingens planer om 

ubetinget næringsfrihed – og dermed 

afskaffelse af laugsvæsenet. 



Afs.: Aalborg Haandværkerforening
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Vil DU nøjes med 
nødrationer?

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

(  Tjen penge, mens du kan  )

Det er let at sige, man altid skal sikre sig økonomisk 

til livet efter arbejdslivet. Det er sværere at få det 

gjort. Derfor tilbyder PFS særlige pensionstilbud, 

skræddersyet til selvstændige.

PFS er stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og 

TEKNIQ. Velfærdspakken fra PFS fi ndes i forskellige 

udgaver, så du kan vælge netop den ordning, der 

passer dig bedst. Udover pensionsopsparing får 

du også sundhedssikring og andre forsikringer, der 

sikrer dig, hvis du bliver ude af stand til at passe dit 

arbejde i kortere eller længere tid.

Men du skal selv tjene pengene, mens du kan. 

Så hjælper vi til med resten.


