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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.

Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr
Næstformand Peter Kinly, tømrermester
Kasserer Allan Østergaard, skorstensfejermester
Jens Blauenfeldt, bogtrykker
Gert Spender-Andersen, direktør
Søren V. Nielsen, udviklingschef
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

!

Den onde cirkel
”Er det om få år en magister,
der skal reparere mit hus
og en psykolog, som
skal servicetjekke min bil?”
Et stort tillykke til Aalborg Universitet,
, som i år optager 30 % flere studerende end i fjor, i alt 3.592. Af de
unge, som i 2010 indledte studierne
på Aalborg Universitet, havde de 56 %
taget deres adgangsgivende eksamen
i Region Nordjylland.
Et stort tillykke til de almene gymnasier, som i år på landsplan havde
5,3 % flere ansøgere end i 2010. Tæt
på 3.000 ansøgere til de almene,
nordjyske gymnasier giver en stigning på godt 4 %. Undervisningsministeriet skønner, at 89,9 % af de
nordjyder, som i 2009 blev færdige
med folkeskolens 9. klasse, vil tage
en ”ungdomsuddannelse” – 32,9 en
erhversfaglig. Tilbage står altså – også
på landsplan – omkring 11 % af en
årgang, der havner i kategorien ”uden
kompetence”.
Over for denne fremgang står den
alarmerende meddelelse om, at det
foreløbige tilmeldingstal fra Danske
Erhvervsskoler viser en tilbagegang
på over 5 % i forhold til 2010. Ifølge
Arbejdernes Erhvervsråd vil der i 2020
mangle 30.000 faglærte. Dansk Byggeri vurderer, at der i 2020 vil være
20.000 færre end i dag med en byggefaglig uddannelse.
Så er det, jeg spørger: Er det om få
år en magister, der skal reparere mit

hus og en psykolog, som skal servicetjekke min bil?
Det skræmmende billede er langtfra
nyt. Trods voksende ungdomsårgange
er ansøgertallet til erhvervsuddannelserne faldet med 28 % siden 2008.
Sideløbende er frafaldet vokset, så
det i dag er tæt på hver tredje unge,
som ikke gennemfører en påbegyndt
erhvervsuddannelse.
Det mest skræmmende er udviklingens
eskalering og manglen på en nytænkning, der kan sætte tingene på plads.
De gammelkendte, firkantede beskyldninger bliver gentaget og gentaget:
* L ærerne i folkeskolen ved for lidt
om håndværkeruddannelserne og
henviser bevidstløs til gymnasiet.
Samtidig mangler de forståelse
for, at de faglige uddannelser også
kræver betydelig kunnen inden for
f.eks. matematik og sprog. Nok til
at kunne udfordre selv de ambitiøse
elever i deres karrierevalg
*E
 rhvervsskolerne er ikke aktive nok i
deres tiltrækning af elever og evner
ikke at gennemføre et uddannelsesforløb, som er interessant for både
de ambitiøse og de ”tvangsindlagte”
*H
 åndværksmestrene forsømmer
deres samfundsforpligtelse til at

etablere det fornødne antal praktikpladser. Hvor mange forældre vil
lade deres barn begynde i gymnasiet, hvis de manglede sikkerhed for,
at 2. og 3. G også blev oprettet?
Vi befinder vi os i en ond cirkel.
Situationen skriger på nytænkning.
Jeg håber, at Undervisningsministeriets årlige Sorømøde i august bliver
et skridt på vejen. Temaet var i hvert
tilfælde ”Erhvervsuddannelserne og
Danmark i vækst”.
Danske Erhvervsskoleledere har foreslået en samlet indgang til ungdomsuddannelserne, så der bliver gjort op
med opdelingen i praktiske erhvervsuddannelser og boglige gymnasieuddannelser. Det skulle give et bedre
grundlag for valg af profession og
medvirke til at sænke frafaldet.
Håndværksrådet og erhvervsskolen
Mercantec i Viborg har i øjeblikket
et fælles projekt, ”Elitelærlinge”. Det
sætter fokus på samspillet mellem de
ambitiøse folkeskoleelever – og også
gerne gymnasieeleverne – og de faglige uddannelser. Resultatet imødeses
med spænding, fordi elitelærlingene
også kan være med til at give erhvervsuddannelserne et imageløft.

- fortsættes side 5....
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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 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
Klosterjorden 2, 9000 Aalborg
Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg

GVU

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
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Grundlæggende
VoksenUddannelse

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

Som formand for Aalborg Haandværkerforening og inden da mangeårig
ansættelse på Aalborg tekniske skole
har heller ikke jeg en mirakelkur. Jeg
håber, at de firkantede modsætningsforhold bliver afløst af ikke blot
ny tænkning, men også ny, gensidig
åbenhed. Et ændret undervisningssystem skal ikke blot sikre, at flere
får en uddannelse, men også at de
får den rigtige. For deres egen og for
samfundets skyld.
Rektor Søren Hindsholm fra Nørresundby Gymnasium har i et synspunkt
i NORDJYSKE tegnet et tankevækkende perspektiv, der tilfører diskussionen ny argumenter:
”…de teoretisk allerdygtigste og
håndværks- og teknikertalenterne
får uddannelsessystemet ikke fat i…
Det er noget værre skidt, for det er

to grupper Danmark også skal leve af
i fremtiden. De allerdygtigste skaber
nyt, og de fagligt uddannede skal
sikre at kreative danske designere og
ingeniører hele tiden kan samarbejde
med praktiske produktionslinier.
Uden dette samarbejde mister udvikling og design en livsnerve, og så
forsvinder både produktudvikling og
praktisk produktion til andre lande.
Det er nemlig en – udbredt – misforståelse, at en nation i længde
kan nøjes med at udvikle og designe
produkter og så bare lade andre lande
udføre dem.
Og Søren Hindsholm slutter med:
”Folkeskolerne skal være større – ja,
undskyld, jeg ved godt det er et ukorrekt synspunkt – og de må tilbyde
eleverne mere forskellige retninger,
der fører frem til deres videre uddan-

nelse… Altså nogle mere praktisk-produktionsorienterede og andre mere
boglige og kreative, f.eks. med mere
sprog, musik og naturvidenskab.”
Som formand for en forening, der har
de unges håndværkeruddannelse som
en mærke- og hjertesag, er jeg glad
for gymnasierektorens helhedstænkning. Og så synes jeg i øvrigt, at det
er interessant, at årets på landsplan
dygtigste mekanikerlærling kommer
fra Aalborg og indledte den faglige
uddannelse med en studentereksamen i baglommen. Så også et stort
tillykke til Miroslav Sojat på Stiholts
værksted.
Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforening

MEDLEMSARRANGEMENT
Tid: Lørdag den 17. september 2011, kl. 13.00-17.00
Sted. Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg

Frokost Jazz med New Orleans Four
Medlemspris kr. 120,- pr. person.
Glad musik sammensat med et lille godt traktement.
Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.
Tilmelding:
Kontoret tirsdag – torsdag kl. 09.00-12.00 på telefon 98120002,
eller på e-mail. aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
Senest den 8. september kl. 12.00.
Mødesponsor:

Først til mølle!

Venlig hilsen bestyrelsen
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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
� 2
 5. august kl. 16.30-18-30
Bestyrelsesmøde
� 1 7. september kl. 13.00-17.00
Frokostjazz
� 2
 9. september kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 1 4.-16. 0ktober
Bestyrelsesseminar
� 2
 5. oktober kl. 16.30-20.30
Fælles bestyrelsesmøde med Tømrer- og murerlauget

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

� 2
 7. oktober kl. 18.00-21.00
Repræsentantskabsmøde
� 2
 3. november kl. 19.00
Andespil
� 2
 4. november kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 2. december 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.

Servicemål

giver gode vilkår for vækst
Servicemål for kommunens erhvervsservice skal sikre aalborgensiske virksomheder gode
vilkår for vækst. Aalborg Kommune har opstillet servicemål, der synliggør, hvilken service
virksomhederne kan forvente i deres kontakt med kommunen.
Du har sikkert på et eller andet
tidspunkt været i kontakt med kommunen. Måske fik du vejledning, da
du i sin tid startede din virksomhed.
Måske skulle du bruge en byggetilladelse, da det blev trængt med plads.
Eller måske havde du behov for hjælp
til hurtigt at finde kvalificeret arbejdskraft. Hvad var din oplevelse af mødet
med kommunen?

”Langt de fleste af vores kunder
er heldigvis godt tilfredse med
forløbet, når de kontakter Aalborg
Kommune,” fortæller Lene Lykkegaard, konsulent i Aalborg Kommunes
Erhvervsafdeling og projektleder på
arbejdet med servicemål. ”Men vi
kan altid blive bedre. Det skal servicemålene bidrage til.”

Et løfte til erhvervslivet
Aalborg Kommune er indtil videre
den eneste kommune i Danmark,
der har formuleret servicemål for sin
erhvervsservice. Det er et initiativ,
der udspringer af Aalborg Kommunes Erhvervsplan og af visionen om
at være den erhvervsvenlige kommune.

Kim G. Pedersen og Lene Lykkegaard fra Aalborg Kommune er stolte af servicemålene, der skal sikre erhvervslivet gode rammevilkår.
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”Servicemålene skal være med til
at gøre Aalborg Kommune endnu
mere erhvervsvenlig. Det er en række
klare formuleringer, som viser hvilke
services og ydelser vi tilbyder på et
bestemt niveau eller til en bestemt
tid. De viser iværksættere og erhvervsdrivende, hvad de kan forvente
af os som kommune,” forklarer Lene
Lykkegaard. ”Når vi melder klart ud, at
vi tilbyder en vis kvalitet i vores services, er det et løfte til erhvervslivet.
Det skal vi naturligvis holde.”

Større aktuelle
byggeprojekter i Aalborg
• 2219 ungdomsboliger, 264
almene familieboliger og 327 boliger til ældre og handicappede.
Samlet anlægssum 2,5 mia. kr.
• Musikkens Hus. Ca 1 mia. kr.
• Havnefronten etape 2 i forbindelse med Musikkens Hus.
Udbygning havnearealer ml.
Limfjordsbroen, Nordkraft,
Østerågade, Karolinelundsvej,
Strandvejen, Nyhavnsgade og
Slotspladsen. 286 mio. kr.
• Renovering af Vadum skole og
Klarup skole. 300 mio. kr.
• Renoveringer af øvrige skoler
samt institutioner og offentlige
bygninger. 275 mio. kr.
• Nørresundby havnefront. 40
mio. kr.
• City Syd. Egnsplanvej og infrastruktur. 156 mio. kr.
• Parkering og svømmehal ved
Gigantium. 103 mio. kr.
• Trafikforanstaltninger veje. 125
mio. kr.
• Nye børnehaver, vuggestue, legepladser, miljøforanstaltninger.
134 mio. kr.
• P-pladser, haller, grønne områder, cykelstier. 50-100 mio. kr.
Oversigten dækker alene igangværende eller projekterede byggerier, hvor kommunen er bygherre
eller støtter byggeriet.
Kilde: 3F Aalborg
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Koordineret sagsbehandling
Et andet mål med at opstille servicemål er at skabe en ramme, der gør det
let at koordinere sagsbehandlingen
internt i kommunen. Det ser Kim G.
Pedersen, afdelingsleder i Teknik- og
Miljøforvaltningen og projektets anden projektleder, store fordele i:
”Servicemålene giver os en struktur og
nogle retningslinjer, som definerer, hvad
god service betyder for os. Det gør, at
vi får et mere ensartet niveau, og at
man som kunde kan være sikker på den
samme gode behandling, uanset hvilken
medarbejder man betjenes af.”
Også på tværs af afdelinger
styrker servicemålene samarbejdet:
”Fx kan vi i Teknik- og Miljøforvaltningen tage ansvaret for, at kunden får
alle de tilladelser, der er nødvendige
for at sikre et byggeri, både byggetilladelse, miljøgodkendelse og brandsyn. Deri ligger en stor sikkerhed for
kunden,” fortæller Kim G. Pedersen.
Fem fokusområder
Indtil videre er der opstillet servicemål

for fem centrale erhvervsserviceområder. De dækker over de væsentligste
områder, hvor iværksættere og erhvervsdrivende kommer i kontakt med
Aalborg Kommune, nemlig etablering
og udvidelse, iværksættervejledning,
virksomhedsudvikling og vækst samt
rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I alle tilfælde kan virksomheden forvente information og vejledning, der er målrettet den aktuelle
situation, og klar besked om procedurer og sagsbehandlingstid allerede ved
første henvendelse.
Lene Lykkegaard runder af: ”Det er
vores opgave som kommune at sikre
virksomhederne så gode rammevilkår
som muligt. Og vi tror på, at vi ved
at give en god og fyldestgørende
service, skaber gode vilkår for vækst
og dermed øget konkurrenceevne for
vores virksomheder.”
Lær mere om servicemålene på www.
aalborgkommune.dk/servicemaal eller
hos Lene Lykkegaard på llj@aalborg.
dk og Kim G. Pedersen på kip-teknik@
aalborg.dk.

SØLVMEDALJE
Bestyrelse har i år tilført foreningen en ny fornem tradition. Med støtte
fra blandt andet Ejendomsmæglernes Fond, er der designet og produceret
et antal sølvmedaljer.
På den ene side ses
foreningens logo, på
den anden side teksten: HÅNDVÆRKETS
TRADITION OG FREMTID, endvidere plads til
indgravering af navn.
Medaljen er i år tildelt
ni legatmodtagere den
10. maj, og æresmedlem Frede Skrubbel
trang.

Nu er iværksætterservice

køreklar

Aalborg Haandværkerforenings rådgivningsinitiativ
skal hjælpe ny ideer til verden. Nu er også SKAT
Nordjylland gået ind i projektgruppen.
Aalborg Haandværkerforenings etablering af ”Iværksætterservice” har
vakt betydelig opsigt på landsplan.
Foreningen har oprettet et netværk af
rådgivere, som ud fra egne erfaringer
stiller sig gratis til rådighed for små
og mellemstore virksomheder, der
ønsker at udvikle ny produkter eller
serviceydelser. Servicen er nu så godt
klædt på, at den er åbnet for henvendelser.

bliver sideløbende varetaget af de
lokale, kommunale erhvervskontorer.
Ikke en konkurrent
til kommunal service
- Vi er ikke ude på at udkonkurrere
kommunernes rådgivning, men at
supplere den målrettet som et tilbud
til Aalborg Haandværkerforenings
medlemmer. Vi har en styrke i, at der i
foreningen findes professionelle folk,
der med deres viden og erfaring kan

hjælpe iværksættere – både i eksisterende og ny virksomheder – med at få
afprøvet og realiseret ideerne, siger
Svend Aage Suhr, formand for Aalborg
Haandværkerforening og regionsformand for Håndværksrådet i Nordjylland.
Innovation og hjælp til iværksættere
har længe været en hjertesag for foreningen, men med lavkonjunkturerne i
byggebranchen tog den ny iværksætterservice form.
- Da vi begyndte at arbejde på ideen
for godt et år siden, var der meget lidt
at lave i byggebranchen og derfor god
tid til at tænke innovativt på fremtiden. Til en begyndelse tænkte vi netværket som et tilbud til eksisterende
virksomheder, men det henvender sig
mindst lige så meget til håndværkere,
der har planer om at blive selvstændige.
Nu er der altså åbnet for tilgang.
Yderligere information på Aalborg
Haandværkerforenings hjemmeside.

Udover erfarne rådgivere fra foreningens egen kreds deltager også
Michael S. Dahl, der på Aalborg Universitet er professor i ”iværksætteri”,
og også Nordea er repræsenteret
i projektgruppen. Senest har SKAT
Nordjylland tilsluttet sig.
- Det er et rigtigt godt initiativ, og
vi vil gerne stille os til rådighed. Det
passer utroligt fint med de tanker,
vi lige nu har. Der er i SKAT Nordjylland – og på landsplan – overvejelser
om, hvordan vi får en tættere kontakt til erhvervslivet. Det, vi arbejder
med, er en mere proaktiv profil, hvor
vi kan vejlede/informere om aktuelle
emner, inden de bliver et problem. Vi
ser Aalborg Haandværkerforenings
iværksætterservice som en mulighed
for at finde de rigtige kontakter, siger
Kaj Mathiassen fra SKAT Nordjylland’s
kundeservice.
Den service, Aalborg Haandværkerforening nu tilbyder sine medlemmer,

Professor Michael S. Dahl. Der er også mange iværksættere i håndværkerforeningerne.
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�  Af Poul Krabbe

Sundbynitten, der blev
æresmedlem i Aalborg
Den 13. september fylder
Poul Eriksen 90 år. Siden
1996 har han været æresmedlem af Aalborg Haandværkerforening. 1987-92 var
han foreningens formand,
og senere blev han formand for repræsentantskabet – ligesom han samtidig
var i Nørresundby Haandværkerforening

Hvordan gik det til, at en inkarneret
sundbynit, bestyrelsesmedlem i Nørresundby Haandværerforening – og
i øvrigt indtil for et år siden formand
for foreningens repræsentantskab
– blev formand for Aalborg Haandværkerforening? Som så meget andet
i Poul Eriksens liv handlede det om at
påtage sig et ansvar. Fra 1987 til 1992
var han formand i Aalborg og derefter
frem til 28. april i år medlem af repræsentantskabet og i flere perioder
dets formand. Som anerkendelse af
sundbynittens store indsats blev Poul
Eriksen i 1996 udnævnt til æresmedlem af Aalborg Haandværkerforening.
Poul Eriksen må antages at være
dansk mester i æresmedlemsskaber:
Ud over Aalborg Haandværkerforening
også Nørresundby Haandværker- og
Borgerforening, Aalborg og Nørresundby Malerlaug og Lions Club. De
fire foreninger er selvskrevne gratulanter, når ”Mester Eriksen” den 13.
september fylder 90 år.
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Poul Eriksen optrådte i en reklamekampagne for grossisten Svend Overgaard omkring 1970

- Det er jo en lidt usædvanlig historie. Som bestyrelsesmedlem i Nørresundby Haandværkerforening var
jeg flere gange blevet opfordret til at
overtage formandsposten, men jeg
sagde nej tak. Jeg havde rigeligt at se
til i min malerforretning. Efter kommunesammenlægningen meldte jeg mig
ind i Aalborg Haandværkerforening,
og i 1980 kom jeg i repræsentantskabet. Det var ikke så farligt på det
tidspunkt, for foreningens aktivitetsniveau var beskedent, fortæller Poul
Eriksen.
I 1986 meddelte Aalborg Haandværkerfornings daværende formand,
Svend Guldberg, at han ville trække sig
på den efterfølgende generalforsamling. Ingen i bestyrelsen ønskede at
efterfølge ham, og så endte stafetten
i repræsentantskabet.
- Vi holdt adskillige møder om det.
Ingen havde lyst eller tid til at blive
formand. Heller ikke jeg, men da
det hele gik i hårdknude, lod jeg mig
overtale til at tage fem år på posten.
Nogen skulle jo gøre det.
Den gode handel
Da Poul Eriksen blev formand, holdt
Aalborg Haandværkerforening til i Erhvervenes Lokaler i Odd Fellow Palæet
på Boulevarden. Et enkelt kontorlokale var i 1981 blevet lejet af Aalborg
Handelsstandsforening. Pladsen var
trang for begge foreninger, og da
handelsstandsforeningen fremsatte et
godt tilbud, slog Poul Eriksen og hans
bestyrelse til. I 1981 havde foreningen
betalt 100.000 kr. for sin andel i lokalerne – en tiendedel af det samlede
ejerskab. Den blev i 1987 afregnet
med 350.000 kr. incl. løsøre.
Den ny foreningsadresse lå næsten
lige for: Håndværkerhuset i Kattesundet var blevet indviet den 4. december
1987. Poul Eriksen var med til at skabe
den samlede løsning for den selvejende institution Håndværkerhuset,
og på generalforsamlingen i 1988, da
han aflagde sin første formandsberet-

I sin ungdom tilbragte Poul Eriksen det meste af sin fritid i atletiklubben og på Aalborg Stadions løbebaner som en talentfuld mellemdistanceløber

ning, blev det besluttet at leje sig ind i
huset fra efteråret 1988.
Legatfesterne kom til
Poul Eriksens interesse for de unges
faglige uddannelse har altid været
stærk, og han har bl.a. været medlem
af malernes fagkomité. Frem til 1974,
da foreningen solgte sin imponerende
bygning, blev der hvert år uddelt

svendebreve og medaljer i ”Aalborg
Haandværkerforening” på Østeraa.
Så stoppede festen. Ganske vist holdt
Byggeriets Organisationer i Aalborg
legatfest i Aalborghallen i 1984 og
de følgende år, men Aalborg Haandværkerforening manglede et sted
at legatbelønne de dygtigste af de
nyudlærte.
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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

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
Aalborg Tømrerog Murerlaug
AKTIVITETSKALENDER
� 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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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

- Som formand havde jeg den glæde
at være med til den store legatfest på
Københavns rådhus. Jeg var utroligt
imponeret og fortalte om det i bestyrelsen, da jeg kom hjem. Resultatet
blev, at foreningen i 1989 sammen
med laug og mesterforeninger arrangerede legatfest i Det Lille Teater
i Aalborghallen. Den tradition er ført
videre til det imponerende niveau,
legatfesterne i byrådssalen er kommet op på.
Poul Eriksen blev selvstændig malermester i Nørresundby som 25-årig,
den 1. april 1946. Da opførelsen af
Hvorup kaserne og siden Nr. Uttrup
kaserne gik i gang i begyndelsen af
1950’erne havde Poul Eriksen malerentreprisen. Det blev begyndelsen på
firmaets voldsomme vækst. På et tidspunkt havde det 70 ansatte, afdelinger i Nørresundby, Hjørring og Århus
og en specialiseret industrilakeringsvirksomhed i Hjallerup. I den forbindelse blev to mangeårige medarbejdere optaget i firmaet: sønnen Vagn
Eriksen og Kurt Nielsen I perioder var
der også store opgaver på Færøerne
og Grønland. I 1990 trak Poul Eriksen
sig ud af firmaet Poul Eriksen A/S på
Øster Fælledvej, som i dag ejes af Kurt
Nielsen.
”Fattig men spændende”
Når Poul Eriksen fortæller om barndommen i Nørresundby, er overskriften ”Fattig men spændende”. Da han
blev født, havde hans forældre en
mælkerute i Nørresundbys østlige
bydel. Faderen døde af tuberkulose
og spansk syge, da Poul var to år, og
hans 27-årige mor stod alene med de
tre børn på seks, fire og to år. 15 år
senere døde også hun. Sideløbende
med skolegangen på Skansevejens
skole havde Poul alle de fritidsjob, han
kunne skrabe sammen for at bidrage
til hjemmets husholdning.
Ved udgangen af 7. klasse, skulle Poul
Eriksen have en læreplads, og en af
hans lærerinder, frøken Augusta Sørensen, talte med malermester Carlos

Som landsholdsløber i orientering fik Poul Eriksen i 1952 æren af at løbe en strækning – fra
Støvring Kro – med den olympiske fakkel på vej mod OL i Helsingfors.

Madsen. 1. april 1936 indledte Poul
den femårige læretid med en løn på 4
kr. om ugen det første år. Svendeprøven blev i 1941 bestået med bronzemedalje, der blev overrakt i Aalborg
Haandværkerforening store sal.
Tanken om at blive selvstændig mester var allerede modnet – og delvist
afprøvet: I læretiden drev Poul Eriksen
uden for arbejdstiden selvstændig forretning sammen med andre lærlinge

Olympisk fakkelbærer
Som 15-årig blev Poul Eriksen meldt
ind i atletikklubben AIK Aalborg, og
Aalborg Stadion blev hans foretrukne
opholdssted i fritiden. Han udviklede
sig som en god mellemdistanceløber
og deltog i mange stævner uden for
Nordjylland. Da orienteringssporten
blev introduceret herhjemme i 1940,
deltog Poul Eriksen i det første løb i
Lundby Bakker, og i 1951 debuterede
han på landsholdet.

Da den olympiske fakkel på vej mod
OL i Helsingfors 1952 passerede Nordjylland, fik landsholdløberen Poul Eriksen æren af at bære den en strækning
med start ved Støvring Kro. På ruten
havde han følgeskab af en transmissionsvogn fra Danmarks Radio med den
legendariske reporter Gunnar ”Nu”
Hansen.
Når Poul Eriksen ser tilbage på de 90
år, er det med en følelse af taknemmelighed; taknemmelighed rettet mod
de mange mennesker, som undervejs
har givet ham en hånd og et ansvar.
Trods alderen er han stadig i vigør.
Han går til gymnastik og klatrer stadig
på taget på det landsted, han de
seneste 11 år har haft i Trudslev ved
Løkken. Og selvfølgelig er æresmedlemmet aktiv deltager i Aalborg Haandværkerforenings arrangementer.
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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
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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

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
Aalborg
FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER
� 2 8. september kl. 18.30:
	Møde med SKAT og PFS på Restaurant Orkideen.
� 2
 4. oktober kl. 18.30:
Fyraftensmøde på Orkideen.

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

� 2
 0. november:
Julestue på Orkideen
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

Fælles fokus på livet
som håndværker
”Det er ikke selve uddannelesforløbet og en gennemgang af fagene, der bør være i højsædet, når man går
i dialog med de unge om en erhvervsuddannelse. Der
bør være større opmærksomhed på, hvad det vil sige at
være håndværker”.
Sådan lød et af synspunkterne, da
Aalborg Kommunes skole- og kulturforvaltning den 1. juni indbød til
dialogmøde om etablering af flere
praktikpladser for unge. Helt ekstraordinært var Aalborg Haandværkerforening inviteret med ”udvidet
bemanding”. Fra bestyrelsen deltog
Svend Aage Suhr, Peter Kinly og
Søren V. Nielsen og blev fra Håndværksrådet suppleret med den uddannelsespolitiske ansvarlige, Heike
Hoffmann.
Heike Hoffmann og Håndværksrådet
ønsker bl.a. mere prestige i erhvervsuddannelserne og følger med interesse det elitelærlingeprojekt, som i
Viborg sætter fokus på de ambitiøse
og dygtigste unge. Det er vigtigt, at
der er de rigtige uddannelsestilbud til
alle unge, så de bliver udfordret, hvor
de er. Samtidig er det mestrene, der
er ansvarlige for, at der bliver praktikpladser, og Håndværksrådet vil støtte
mestrene, så de er bedre klædt på til
praktikrollen og således medvirker til,
at frafaldet mindskes.

Generelt var der blandt de 13 deltagere i dialogmødet enighed om at
fokusere på og samarbejde om ”Hvor
er der huller?” og ”Hvad kan vi gøre
endnu bedre?”
Det blev pointeret, at det er vigtigt,
at folkeskolelærerne har viden om erhvervsuddannelserne, da de har stor
indflydelse på de unges valg. En af
mødedeltagerne mener, at gymnasiet
profitterer af, at de unge i højere grad
i dag presses videre fra 9. klasse, og
at forældrene opfatter gymnasiet som
tre trygge år, hvor et erhvervsvalg kan
udsættes.

Der var enighed om det vigtige i at udfordre de unge på deres valg, så gymnasiet ikke blot vælges pr. automatik.
Der var opmærksomhed på, at begrebet ”mønsterbrydere” kun fungerer
den ene vej; at det er vanskeligt for et
barn af forældre med akademisk uddannelse at få lov til eller blot at få øje
på andre muligheder end gymnasiet.
DM for lærlinge
i Aalborg 2013?
Fra dialogmødet kom en opfordring
til Aalborg Kommune om at overveje
at byde ind på værtskabet for DM for
lærlinge i 2013. Det vil være med til at
synliggøre erhvervsuddannelserne og
at kaste et positivt lys på området.
Hvert år holdes der en uddannelsesmesse for eleverne fra 8., 9. og 10.
klasse og deres forældre. På dialogmødet blev det foreslået, at der i
fremtiden inviteres ”rigtige” håndværkere med på messen, så de unge
kan få et billede af, hvad det vil sige
at være håndværker. Forslaget blev

Kommunalt udbud
og praktikpladser
Svend Aage Suhr udtrykte på håndværkerforeningens vegne ønske om,
at de kommunale projekter udbydes
som fagentrepriser og ikke kun som
hovedentrepriser. Det vil give også de
mindre firmaer mulighed for at byde
på opgaverne og dermed også tage
fat på den udfordring, det er at skabe
flere praktikpladser.
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Erhvervslivets håndværkerfirma

Bernhard
Søren
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SNEDKER • MURER
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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
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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

(naturligvis) støttet af Aalborg Haandværkerforening og ligger i tråd med
foreningens tilbud om ”mesterbesøg”
i skoleklasserne – et tilbud som i de
første to år kun er blevet sparsomt
benyttet af skolerne.
Og hvordan er så nutidens unge? De
er oftere end tidligere kendetegnet
ved at være hurtige, kræve udfordringer og zappe rundt. Der var blandt
mødedeltagerne generel enighed om,
at vi er nødt til at forholde os til det
faktum, hvis vi vil hjælpe de unge, og
hvis det skal lykkes at finde ny veje. I
forlængelse af det blev der bl.a. stillet

skarpt på: Vi ønsker, at de unge skal
være uddannelsesparate, men omvendt må vi også spørge ”Er vi (ungdomsuddannelserne og erhvervslivet)
ungeparate?”
AHF tilbudt plads i
Unge-strategi-gruppen
I forlængelse af mødet hos Skoleforvaltningen blev der 23. august holdt
møde i Unge-strategiens ledergruppe
(under Jobcenter Aalborg/Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen). Aalborg Haandværkerforning var repræsenteret af bestyrelsesmedlem Gert
Spender..

Legaterne
er skattefri
På juni-mødet i SKATs regionale virksomhedskontaktudvalg bad Aalborg
Haandværkerforenings formand,
Svend Aage Suhr, om uddybning af
retningslinierne for beskatning af
legater – især de legater, foreningen
uddeler til den årlige legatfest.
De senere år har Aalborg Haandværkerforening fortalt de unge legatmodtagere, at deres legater er skattefri,
men andre steder i landet tolkes
reglerne anderledes. Tiden er inde til
fælles fodslag.
For SKAT falder håndværkerforeningens legater til de nyuddannede
håndværkere ind under ”anerkendelseslegater/hædersgaver” og betragtes
som ”engangsudbetalinger for anerkendelse af modtagerens fortjeneste”.
Beløb til og med 25.000 kr. er skattefri. Beløb over medregnes med 85
%, og løbende flerårige udbetalinger
beskattes som personlig indkomst.

Eftersom de største af de legater,
der uddeles i forbindelse med Aalborg Haandværkerforenings årlige
legatfest er på 10.000 kr., vil foreningen fortsat fortælle legatmodtagerne, at deres belønning helt i
overensstemmelse med reglerne er
skattefri.
Reglerne for andre legater
Ved et legat forstår SKAT ”en ydelse
fra en fond mv., en institution fra det
offentlige”. Der er forskellige typer af
legater og af beskatningen af dem.
Her bringes en oversigt:
Uddannelseslegater
Almindelig skattepligt
Særregel for gæstestuderende, som er
statsborger og hjemmehørende i visse
udviklingslande.
Studierejselegater
Rejseudgifter: Skattefrie, hvis de medgår til dækning af sædvanlige udgifter

Blandt mødets temaer var ”Hvad kan
vi gøre for at få flere unge til at tage
en håndværkeruddannelse? Kan vi
etablere samarbejde om konkrete
projekter for at få særlige grupper i
gang? Skal der gøres noget særligt for
unge med anden etnisk baggrund end
dansk? Og i givet fald hvad? Er sociale
klausuler vejen frem?
På mødet blev det foreslået, at Håndværksrådet/Aalborg Haandværkerforening på linie med LO og DA får en
plads i Unge-strategi-gruppen.

til rejse mellem Danmark og studiestedet.
Udgifter til kost og logi: Skattefrie,
hvis de medgår til dækning af sædvanlige omkostninger til logi, kost og
småfornødenheder på studiestedet.
Evt. anvende satser i LL § 9 A, stk.
2. Desuden dokumenterede udgifter
til undervisning og anden betaling til
studiestedet.
Legater til videnskabeligt arbejde
Betingelse: Forskeruddannelse, der
kan sidestilles med ph.d. Skattefrie.
Legatet skal anses for at medgå til
dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder.
Legater med understøttelsesformål
Altid indkomstskattepligtige medmindre skattefrit efter reglerne i LL § 7.
Legater fra sociale fonde
Uddelinger fra godkendte sociale
fonde (LL § 7, nr. 22) – ikke oplysningspligt
Enkeltpersoner, der er i en socialt vanskelig situation eller har brug for hjælp
til sygdomsbekæmpelse. Kan modtage
max. 10.000 kr. skattefrit pr. fond.
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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.

Kontakt skolen og hør mere
om dine muligheder.

BL AD NR. 3 2011

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

�  Af Anders Friis, forsikringschef i ASE

Bedre regler
for selvstændige
ASE har i mange år kæmpet for politisk opmærksomhed på selvstændiges
dagpengerettigheder. Nu har indsatsen båret frugt på et væsentligt område.
Det var et kæmpe gennembrud, da
selvstændige i 1976 fik adgang til
arbejdsløshedsdagpenge gennem
a-kassen. Alligevel har ASE stort set
lige siden kæmpet med politikerne
for at få gjort reglerne mere smidige.
ASE mener nemlig på linje med de
fleste selvstændige, at det kræver alt
for meget dokumentation at få ret til
dagpenge som selvstændig.
Udtræde af ægtefællevirksomhed
Driver du virksomhed sammen med
din ægtefælle, har det traditionelt
været meget svært at udtræde og
få dagpenge. Hvis omsætningen fx
falder, og den ene af ægtefællerne må
udtræde, kræves et væld af dokumentation, før han eller hun kan få
dagpenge. Ofte er det endda helt
udelukket at få dagpenge på grund af
reglerne. Det samme gælder for efterløn. Det har skabt megen frustration.

Spørg os, hvis du er i tvivl!
Har du spørgsmål til dine rettigheder,
er du naturligvis altid velkommen til
Kampen fortsætter
at ringe eller skrive til os! Det gælder
Og så skal jeg ikke glemme at tilføje,
i øvrigt også, hvis du har idéer til emOrganisering
ogregelforgennemførelse
bestyrelsesat der til
trods for det nye
nerafomkring
selvstændige, du mener,
og
foreningsarbejdet
i
Aalborg
Haandværkerforening,
slag fortsat er meget, der kalder på
ASE bør rejse enten politisk eller i
med udgangspunkt imedlemmernes/virksomhedernes
medlemmernes/virksomhedernes
forbedring. Lige nu arbejder vi på at
pressen.
”livscyklus”
skabe politisk opmærksomhed omkring deForeningsarbejdet
vanskeligheder,
det(Håndværker
giver at og kan
Vi træffes
70 13 for
70
13
hver dag fra
HIF
Industriforening)
udtrykkes
viaindsatsområen livscyklus
i en Håndværkerforening
udtrykkes
viakan
enpå
livscyklus
der,
med
udgangspunkt
i
medlemmernes
behov,
som
vist
i
det
efterfølgende.
skulle dokumentere
etmed
endeligt
ophør
for indsatsområder,
udgangspunkt
i medlemmernes
behov, som
vist i detkl.
efterfølgende.
9.00–16.00,
fredag
9.00–15.00.
Dette giver en fornuftig
med virksomheden
for at indsigt
få reti de
tilopgaver en aktiv forening udfører for sine medlemmer.
Det
er
en
Det og
er samtidig
samtidig
en motiverende
motiverende model
model for
for arbejdet
arbejdet ii foreningens
foreningens bestyrelse.
bestyrelse.
dagpenge
efterløn.
i din a-kasse og få mere at vide om,
hvordan du konkret skal forholde dig.

Derfor har ASE vedholdende lagt op
til, at man erstatter de voldsomme
dokumentationskrav med en tro og
love erklæring. Det betyder, at man
får ret til dagpenge ved, at begge
ægtefæller skriver under på, at der
ikke længere er arbejde til dem begge
i virksomheden.
S
PF

Netop dette er nu blevet vedtaget politisk, og det hilser vi naturligvis meget
velkommen! Er du i den situation,
at enten du eller din ægtefælle må
udtræde af virksomheden, så tag fat
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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.

