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Læs om hans oplevelser på side 14
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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

TLF 9810 3535  - www.delikates.dk  

Østerbro 58      -       man-fre. Kl. 9.00 - 17.30 

# Pålæg og salater - dagens middag 
# Smørrebrød og anretninger  
# Alt i udskåret okse- og svinekød 
                                             Alt hjemmelavet 

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

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

20 mestre fra Aalborg Frisørlaug mødte op på Orkideen, da Aalborg Haandværkrfor-

ening og SKAT i september inviterede til orienteringsmøde med Pension for Selv-

stændige som sponsor.

Fra SKAT deltog Lis Larsen og Helle Madsen i den systematiske orientering om emner 

som salgsregistrering, kasseopgørelse/afstemning, regnskab, opbevaringspligt og 

TastSelv. Tilbagemeldingen fra de deltagende frisørmestre var særdeles positive.

- Det var et rigtigt godt og samtidig hyggeligt møde, og i bestyrelsen overvejer vi 

at arrangere tilsvarende møder for andre af vore brancher, fortæller formanden for 

Aalborg Haandværkerforening, Svend Aage Suhr.

Kaj Mathiassen fra SKAT har også positive tilbagemeldinger og siger: Håndværkerfor-

eningen er velkommen en anden gang. Det er den slags orienterende aktiviteter, vi 

meget gerne vil deltage i.

Frisørmestre
� møder�SKAT

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

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

ANTON LASSENS
EFTF. A/S

M A L E R F I R M A

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

Ordet KRISE hænger mig langt ud af 

halsen. Den økonomiske stagnation, 

der lige nu hærger verden, har langt 

de fleste af os ingen mulighed for 

at påvirke, men vi kan erkende, at vi 

lever i en NY tid; en tid, der sandsyn-

ligvis vil række et godt stykke ind i 

fremtiden, inden også den bliver til 

”de gode gamle dage”. I denne nytid/

nutid skal vi med den tilbageværende 

optimisme kæmpe for at forbedre de 

ting, vi har indflydelse på, og bekæm-

pe de initiativer, der trækker i den 

forkerte retning.

Vi har fået en ny regering. Endnu 

har den ikke haft den fornødne tid 

til i praksis at udmønte sine mange 

ideer til samfundets fremme. Et langt 

stykke må vi nøjes med at kigge i 

regeringsgrundlaget og lytte til politi-

kernes kommentarer til det. Nogle er 

uldne, andre smerteligt tydelige.

Regeringen har f.eks. meddelt, at 

den vil afskaffe det såkaldte hånd-

værkerfradrag på max. 15.000 kr. 

(for ægtepar/samboende 30.000 kr.). 

Loven blev vedtaget af Folketinget i 

juni og giver privatpersoner mulighed 

for at fradrage udgifter til arbejdsløn 

til håndværkere mfl.. Formålet med lo-

ven var dobbelt: Øget aktivitet blandt 

håndværkerne og dermed et vitamin-

tilskud til den indenlandske vækst og 

en aktuelt formindsket lyst til anven-

delse af sort arbejde.

Mange af de håndværkere, jeg har talt 

med, har oplevet den positive effekt 

af fradraget. I Sverige, hvor tilsvaren-

de ordning har eksisteret i tre år, har 

den der skabt i tusindvis af arbejds-

pladser. I Danmark bliver den pillet af 

bordet med årets udgang. Jeg vil op-

fordre flest mulige til at gøre brug af 

den inden da. Arbejde, som er bestilt, 

udført og betalt inden 1. januar 2011 

udløser stadig et håndværkerfradrag.

Med afskaffelsen har den ny regering 

sendt et negativt signal til alle de små 

og mellemstore virksomheder, som 

alle politikere ellers er enige om skal 

trække væksten de kommende år. På 

et helt afgørende punkt er det disse 

virksomheder, der påtager sig en 

samfundsopgave: De små og mellem-

store virksomheder uddanner 80 % af 

lærlingene fra erhvervsskolerne.

Når håndværkervirksomhederne over 

en længere periode har nedgang i 

ordremængden, daler også lysten – og 

evnen – til at indgå uddannelsesafta-

ler. Det er en ond cirkel.

Læsningen af regeringsgrundlaget 

efterlader ingen tvivl om, at der 

bliver sat fokus på etablering af flere 

praktikpladser. Forhåbentligt kan man 

ikke – i forlængelse af afskaffelsen af 

håndværkerfradraget – tvinge nogen 

til at etablere flere praktikpladser, hvis 

opgavemængden ikke er til det, og 

etablering af flere pladser i skoleprak-

tik er alt andet lige ikke nogen ideel 

løsning.

I regeringens oplæg nævnes uddan-

nelsesklausuler og flere udgifter til 

virksomheder, der ikke uddanner 

lærlinge, som et redskab.

På ét punkt er der grund til at rose re-

geringen. Den lægger op til treparts-

drøftelser om sikring af kvaliteten i 

erhvervsuddannelserne. Baggrunden 

er det meget store frafald, især på 

grundforløbet, og drøftelserne kan 

f.eks. dreje sig om mere lærerstyring, 

færre elever i klasserne og udvikling af 

flere faglige niveauer.

Undervisningsministeren i den foregå-

ende regering ønskede at gennemføre 

et 360 graders eftersyn af erhvervs-

uddannelserne, og Håndværksrådet 

bakkede stærkt op om ideen. I den ny 

regerings grundlag er eftersynet altså 

erstattet af en drøftelse. Til gengæld 

ønsker den et serviceeftersyn af 

indhold og rammer for de gymnasiale 

uddannelser.

Den 7. oktober besøgte børne- og 

undervisningsminister Christine 

Antorini (S) WorldSkills i London og 

var imponeret af de unge, danske 

håndværkeres færdigheder. ”Det viser, 

hvor høj kvalitet, der er i de danske 

erhvervsuddannelser”, kommenterede 

ministeren.

Når man efter et landsdækkende 

udskilningsløb sender de bedste unge, 

danske håndværkere til VM, demon-

strerer de naturligvis høj kvalitet, men 

de kan ikke tages til indtægt for de 

samlede erhvervsuddannelser. Mini-

steren har brug for flere besøgsople-

velser. I hverdagens Danmark.

Mængden af unge, som efter folke-

skolen vælger gymnasiet, er stigende. 

Færre søger en teknisk skole, hvor til 

- fortsættes side 5....
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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

GVU Grundlæggende
VoksenUddannelse

Bliv faglært uden at gå i lære!

Hvad er GVU?
GVU er en måde at få en uddannelse på, som tager kortere tid end normalt.

På de forskellige colleger i Aalborg kan du uddanne dig til næsten alt lige fra 
bager til smed. Vi har flere end 75 forskellige uddannelser som du kan vælge 
imellem. Der er 9 forskellige colleger med hvert sit fagområde.

Du skal være mindst 25 år og have 2 års relavant erhvervserfaring.

Du skal ikke have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. 
Du skal altså ikke være lærling...

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

www.agricollege.dk 
www.autocollege.dk
www.construction-college.dk

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

www.metalcollege.dk
www.swcollege.dk
www.technology-college.dk

Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg

Telefon 7250 1000
www.techcollege.dk

Læs mere om GVU på:

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

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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Venlig hilsen bestyrelsen

MEDLEMSARRANGEMENT

AnDesPIl
Velkommen til det årlige andespil

Onsdag den 23. november 2011, kl. 19.00
I foreningens lokaler Kattesundet 20.

Der spilles om 20 ænder og to andre gevinster.
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gengæld mange af dem falder fra tid-

ligt i forløbet. Det er et reelt problem. 

Er uddannelsen for krævende, er 

undervisningen for ringe, eller møder 

eleverne med forkerte forudsætninger 

– og opfattelser af, hvad en håndvær-

keruddannelse indebærer?

Noget af det har Aalborg Haandvær-

kerforening ingen indflydelse på. Vi 

sidder jo hverken i regeringen eller 

i den lokale tekniske skoles besty-

relse. Til gengæld kan vi være med 

til at påvirke forventningerne ved at 

øge skolelevernes viden om livet som 

håndværker. Det gør vi med vort korps 

af gæstelærere inden for 17 fag, og 

på det seneste er der flere skoler, der 

sender bud efter os.

Både håndværkerforeningen, branche-

organisationerne og virksomhederne 

skal øge indsatsen for at ”markeds-

føre” uddannelserne, og vejlederne i 

skolerne skal ikke være i tvivl om, at 

de har opbakning fra mennesker, der 

ved, hvad en erhvervsuddannelse er 

og ved, hvad det betyder for samfun-

det at uddanne den fornødne mæng-

de af ny, dygtige håndværkere.

Ikke alle kan finde tid og plads til en 

lærling, og mit forslag er, at den nu-

værende ordning med

delepraktik mellem to-tre virksom-

heder udbygges, så den kan omfatte 

en hel klynge af virksomheder. Det 

bliver uddannelsen ikke nødvendigvis 

ringere eller mindre spændende af.

Regeringens tilsyneladende stærkeste 

kvinde, Margrethe Vestager, har en 

fortid som undervisningsminister og 

har i den funktion bl.a. besøgt Aal-

borg tekniske skole. Så hun bør have 

en viden om erhvervsuddannelsernes 

betydning. Nu har hun foreslået, at 

mængden af en ungdomsårgang, der 

søger ind på en kortere videregående 

uddannelse (KVU) øges fra 50 til 60 

%. Med de adgangsveje, der i dag er 

til KVU, er det ikke ligefrem et positivt 

signal til erhvervsuddannelserne.

Vil lever i en ny tid, men i ”gamle 

dage”, lå de tekniske KVU som en 

naturlig forlængelse af de tekniske 

skoler. I Aalborg var det Nordjyl-

lands Erhvervsakademi, der tog imod 

KVU’erne, og erhvervsakademiet lå i 

teknisk skoles regi. Der var en direkte 

sammenhæng mellem uddannelsen til 

tømrer og videreuddannelsen til byg-

getekniker.

Nu går tømreren med svendebrevet 

videre fra Construction College Aal-

borg til University College Nordjylland. 

Snobberi? Måske ikke, men duften af 

savsmuld er i aftagende.

Svend Aage Suhr

Formand for

Aalborg Haandværkerforening
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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

AKTIVITETSKALENDER
AALBORG

HAANDVÆRKERFORENING
2011 - 2012

�		 	23. november kl. 19.00
Andespil

�		 	29. november kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	22. december kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	19. januar kl. 18.00-20.00
Borgmestermøde

�		 	20. januar kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

�		 	23. februar 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

 Når det drejer sig om

Grafisk Produktion 
 er vi klar til samarbejde

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

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

NU ER 
IVÆRKSÆTTERSERVICE 
KØREKLAR
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.
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Legater Nu er det snart tid for indstilling af mulige 

legatmodtagere.

Legaterne uddeles i maj 2012. Læs om betin-

gelserne på vor hjemmeside: Aalborg-hvf.dk

Bestyrelsen.

Tag�en�lærling�
� og�få�opgaven
Skal der indbygges uddannelsesklau-

suler i de kommunale udbud for at 

skabe flere lærepladser i håndværks-

fagene? Spørgsmålet er aktuelt, og i 

adskillige af landets kommuner over-

vejes det seriøst. I Aalborg har flere 

byrådspolitikere luftet tanken, men 

Aalborg Kommune har som udbyder 

af renoverings- og nybygningsopgaver 

ingen formel holdning til spørgsmålet. 

Det har til gengæld Håndværksrådets 

administrerende direktør, Ane Buch:

- Hvis nye uddannelsesaftaler bliver 

en del af udbudskravene, vil virksom-

hederne være tvunget til at vente med 

at ansætte lærlinge, til den offentlige 

opgave er i hus.. Sådan et krav vil 

skabe problemer for de virksomhe-

der, der i forvejen uddanner lærlinge. 

Håndværksrådet vil derfor arbejde 

for, at uddannelsesklausuler renses 

for krav om nettotilvækst af lærlinge. 

Det giver simpelthen ingen mening, 

at virksomheder, der allerede løfter 

en opgave, tvinges til at tage nye lær-

linge ind i forbindelse med offentlige 

opgaver.

Man skal som bekendt ikke sparke en 

dør ind, som allerede står vidt åben. 

Der er faktisk ingen grund til, at kom-

munen tvinger virksomheden til at 

tage lærlinge, for det vil de små og 

mellemstore virksomheder allerede 

gerne. Det, kommunen kan gøre, er 

at åbne sin dør for de små og mel-

lemstore virksomheder ved at udbyde 

opgaverne, så de kan byde på dem.

Jeg vil vove den påstand, at jo flere 

kommunale opgaver, de små og mel-

lemstore virksomheder får mulighed 

for at løse, desto flere lærlinge kom-

mer i sving i de kommunale byggerier 

og renoveringsopgaver. Og det vil 

være lokale lærlinge.

Det vi være stærkt skadeligt for 

mængden af lærepladser, hvis kom-

munerne f.eks. forlanger, at virksom-

heder, der allerede har lærlinge, skal 

tage nye lærlinge ind, når de får en 

kommunal opgave, understreger Ane 

Buch.

Ane Buch, administrerende direktør i Håndværksrådet
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�		Af Poul Krabbe

-Vi�er�afhængige�af
samarbejdet�med�de�
små�og�mellemstore
Aalborg Kommunes bygningschef, Jens Hammer: 

Alle skal have en mulighed for at byde ind på opgaverne

Aalborg Kommune har ingen nedskre-

vet udbudspolitik, men den etable-

rede holdning er, at vi skal afsøge 

markedet ”passende”. Et udbud er en 

konkurrence på kvalitet og pris, og vi 

er meget opmærksomme på ikke blot 

at samarbejde med firmaer, vi alle-

rede kender fra den gode side. Alle 

skal have mulighed for at byde ind på 

opgaverne, og efter min mening gør 

vi meget for at tilrettelægge udbud-

dene på en måde, så også de små og 

mellemstore håndværksfirmaer har 

en reel mulighed for at være med. 

Vi er afhængige af samarbejdet med 

SMV’erne, og eftersom der i kommu-

nalt regi også er små og mellemstore 

opgaver ved siden af de noget større, 

vil der altid være noget, som er inte-

ressant at byde på.

Sådan kommenterer bygningschef, 

arkitekt, m.a.a. Jens Hammer den 

løbende diskussion om Aalborg Kom-

munes udbudspolitik og dens tilgæn-

gelighed for håndværkerfirmaerne. 

Han har siden 1994, da AaK Bygninger 

blev etableret, været bygningschef og 

dermed kommunens øverste ansvar-

lige for hundredvis af udbud.

AaK Bygninger under borgmesterens 

forvaltning har også lejekontrakterne 

med brugerne af den kommunalt 

skattefinansierede bygningsmasse; 

bl.a. 60 skoler, 175 daginstitutioner, 

ældreinstitutioner, specialinstitutioner, 

administrationsbygninger, museums- 

og kulturbygninger og mange flere. 

Til sammen dækker bygningerne over 

en million m2 – svarende til 10.000 

parcelhuse eller 180 fodboldbaner. 

Udover at administrere de mange leje-

mål har AaK Bygninger også ansvaret 

for deres vedligeholdelse samt alle 

funktionelle tilpasninger såsom om- 

og tilbygninger.

Spredning�af�udbydere
- Det er en byrådsbeslutning, at AaK 

Bygninger skal være et resultatcenter, 

der får alle sine timer honoreret, og i 

nogle situationer – især omkring stør-

re projekter – konkurrerer vi i Aalborg 

med private arkitekter og ingeniører, 

og i de tilfælde er det ikke os, der er 

ansvarlige for udbuddene.

AaK Bygninger låner arkitekter ud 

til kommunens fagforvaltninger og 

optræder som tekniske rådgivere 

eller totalrådgivere. Når en forvalt-

ning ønsker det, er det således AaK 

Bygninger, som projekterer, udbyder 

og varetager byggeledelse.

De tre store kommunale udbydere, 

foruden AaK Bygninger, er Skole- og 

Kulturforvaltningen, Ældre- og Han-

dicapforvaltningen og Familie- og 

Beskæftigelsesforvaltningen.

For håndværkerne betyder denne 

”spredning” af udbydere et mere 

besværligt overblik over mulige opga-

ver. Aalborg Haandværkerforenings 

bestyrelse ser gerne, at Aalborg Kom-

mune i lighed med andre af landets 

storbykommuner samler udbuddene 

på eet sted.
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Fire�udbudsformer
Aalborg Kommune opererer med fire 

former for udbud:

*  Underhåndsudbud med tre-fem ind-

budte til en konkret opgave

*  Indbudt, fagdelt entreprise anven-

des især ved større byggerier, og 

indbydelsen omfatter op til fem 

virksomheder fra hvert håndværks-

område

*  Hovedentreprise, hvor den valgte 

entreprenør selv tilknytter underle-

verandører

*  Totalentreprise, der især anvendes 

af fagforvaltningerne ved meget 

store projekter som f.eks. Gigantium 

og Nordkraft

- Efter min vurdering er der masser af 

muligheder for de små og mellemstore 

virksomheder i Aalborg Kommune, 

men vi har svingende budgetter, og 

i år er der ikke så mange penge til 

rådighed som i fjor, da kommunen fik 

ekstra puljepenge. Til gengæld kan vi 

samlet set glæde os over, at Aalborg 

har en meget stor byggeaktivitet; bl.a. 

de 2.500 ungdomsboliger, der bliver 

opført inden for de næste to-tre år, 

hovedsageligt med boligforeninger 

som bygherrer, siger Jens Hammer.

Min oplevelse er, at vi i AaK Bygnin-

ger har god kontakt til håndvær-

kerne. Mange henvender sig selv til 

de medarbejdere i AaK Bygninger, 

som sidder med opgaverne, eller til 

fagforvaltningerne. Andre følger med 

på kommunens hjemmeside. Vi har i år 

lidt færre henvendelser end i fjor, og 

det hænger nok sammen med, at der 

har været færre kommunale projekter 

at omtale i aviserne.

Bygningschef Jens Hammer delta-

ger i Aalborg Haandværkerforenings 

”borgmestermøde” den 19. januar og 

ser frem til dialogen.
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�		Af Poul Krabbe

Møbelpolstring, gammelt
håndværk med ny ideer

For Gurli Kollerup begyndte 

karrieren som møbelpol-

stret på aftenskolen. Nu 

har hun været selvstændig 

i Aalborg i snart ti år og 

sørger for gennem lærlin-

geuddannelse at føre faget 

videre

Møbelpolstrer Gurli Kollerup gør, hvad 

hun kan for at holde fast i sit fags 

traditioner og for at gøre dem til en 

del af nutiden. Når hun tager fat på 

et tungt arvestykke af en lænestol, 

genbruger hun mest muligt af det 

oprindelige materiale. Ikke for at 

rekonstruere, men oftest som et ele-

ment i et nyt indtryk, så stolen både 

repræsenterer tradition og nutid, når 

den indtager sin plads blandt kundens 

øvrige møblement. Gammelt hånd-

værk, ny ideer.

Også på anden vis fører Gurli Kollerup 

det traditionsrige fag videre: Hun re-

krutterer og uddanner fremtidens mø-

belpolstrere. I de ni år, hun har været 

selvstændig, har hun foreløbig uddan-

net en lærling (som bestod svende-

prøven med ros). Lærling nummer to 

er på vej gennem uddannelsens ho-

vedforløb, der kombinerer praktik med 

skoleophold på Skive Tekniske Skole, 

og endnu en af de unge medarbejdere 

på værkstedet i Søndergade i Aalborg 

har meddelt, at hun gerne vil indlede 

uddannelsen.

- Selvfølgelig er det krævende til sta-

dighed at uddanne unge mennesker 

i en forretning af min størrelse. Der 

skal bruges tid og engagement, men 

jeg glæder mig over, at der er unge, 

som vil være med til at føre faget vi-

dere. Det er en del af min forpligtelse, 

og selvfølgelig er jeg glad for at møde 

unge mennesker, som brænder for mit 

fag, siger Gurli Kollerup.

-�Du�skal�da�være�møbelpolstrer
Gurli Kollerup er uddannet beklæd-

ningsdesigner og underviste i til-

skæring, da hun begyndte at gå på 

aftenskole hos FOF for af ren per-

sonlig interesse at lære noget om 

????????????



11

møbelpolstring. Hendes underviser 

var den i Aalborg så kendte møbel-

mand Christian Ravn, og da han nogle 

uger havde fulgt Gurli Kollerups flair 

for faget, sagde han: Du skal da være 

møbelpolstrer.

- Det tænkte jeg ikke så meget over, 

men en dag, jeg var på indkøb hos 

Salling, kom Christian hen til mig og 

sagde: Du har fået en læreplads, og 

du skal være i Brønderslev på tirsdag. 

Sådan blev det. Lærepladsen beskæf-

tigede sig primært med industriel 

møbelpolstring. Det var ikke lige, hvad 

jeg havde mest lyst til, og jeg ville i 

hvert tilfælde ikke bruge min uddan-

nelse på en fabrik. I dag kan se se, at 

det var en brugbar uddannelse. Meget 

af det, jeg lærte i Brønderslev, bruger 

jeg i mit daglige arbejde, og sidelø-

bende med lærlingetiden fortsatte jeg 

på aftenskolen for at få mere af det 

traditionelle fag med.

Som følge af sin tidligere uddannelse 

fik Gurli Kollerup merit på møbelpol-

streruddannelsen, og som 40-årig be-

stod hun svendeprøven i Skive. På det 

tidspunkt havde hun besluttet at blive 

selvstændig og rykkede for ni år siden 

ind i kælderen under sin brors for-

retning i Fynsgade. Efter to år flyttede 

hun ”hjem” til huset i Søndergade, da 

forretningslokalet under boligen blev 

ledig. I værkstedet er der ikke over-

vældende meget plads til fire, men det 

fungerer.

Gode�fingerkræfter
I beskrivelsen af møbelpolstrerud-

dannelsen kan læses, at den kræver 

armkræfter og fingersnilde.

- Det med armkræfterne er kun delvist 

rigtigt. De tunge løft klarer vi med 

hæve-/sænkeborde. Ellers havde jeg 

ikke kunnet holde i ti år. Det vigtigste 

er at have gode fingerkræfter, og jeg 

har af hensyn til håndværket været 

nødt til at lægge alle mine ringe på 

hylden.

Meget er ændret i møbelpolstrerfaget. 

Gurli Kollerup arbejder stadig med blår 

og krøluld til polstring for at genbruge 

mest muligt af det oprindelige møbel, 

men siden midten af 1950’erne, da 

skumplastmaterialerne kom frem, 

Møbelpolstrer Gurli Kollerup 

har snart ti års jubilæum 

som selvstændig og har 

også en uddannelse som 

 beklædningsdesigner
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Møbelpolstrerfaget er – ligesom tapetserfaget – ud-

sprunget af sadelmagerfaget, der udviklede sig gennem 

århundreder. I 1460 blev Landslauget for Sadelmagere og 

Tapetsermestre stiftet, og i 1600-tallet skulle en vordende 

mester have tilbragt mindst tre år på valsen. Først i 1839 

blev der anordnet mesterprøve for møbelpolstrene. Prøven 

bestod i at fremstille en lænestol med fjedre og krølhår

Møbelfjedrene begyndte at komme frem i første halvdel af 

det 18. århundrede og blev et væsenligt supplement til den 

hidtidige polstring med dyrehår. Som regel blev anvendt 

hestehår, der ikke blot var elastiske, men også utilgængeli-

ge for møl. Men også hår fra hunde, svin, kalv og okse har 

gennem tiden været med til at skabe bløde sæder.

Krølhår er et specifikt begreb for møbelpolstrene. I sin 

oprindelige form er det især mankehår og korte halehår 

fra heste. Især Rusland, Sydamerika og Østpreussen var 

tidligere storleverandører. Der opstod krølhårsspinderier. 

Efter kogning blev hårene snoet sammen for at opnå 

større elasticitet. Anvendelsen af krølhår blev stærkt be-

grænset, da de fra midten af 1900-tallet i vid udstrækning 

blev erstattet af skumplastmaterialer.

Skive Tekniske Skole er den eneste i Danmark, som har 

hovedforløbet for møbelpolstrere. Uddannelsen varer fire 

år, og for at komme ind på den skal man have en praktik-

plads eller en kvoteplads. Der er tale om en vekseluddan-

nelse med 2x5 uger skoleophold årligt og resten af tiden i 

praktik.

I Skive finder møbepolstreruddannelsen sted side om side 

med uddannelserne til autopolstrer og gardinmontører. 

Normalt er der en snes møbelpolstrere under uddannelse, 

men i år kun 15. Op mod en tredjedel vælger en anden 

karriere efter endt uddannelse.

Det begyndte med sadelmagerne

har de overtaget meget af de gamle 

naturmaterialers funktion.

- Selv på skolen i Skive bliver den 

afsluttende pikering lavet med skum, 

fordi det giver en smukkere afrunding 

af polstringen.

- Det er ikke billigt at få udført møbel-

polstring. Det skal være noget, kun-

den virkelig vil for at bevare et møbel 

og give det en ny værdi. Nogle smider 

også gode, gamle stole eller sofaer 

væk, fordi der er sprængt en gjord, 

eller fordi en syning er gået op. Det 

er synd og skam, for en del af vores 

håndværk er jo også at udføre mindre 

reparationer.

Klassikere�og�tilbehør
Mange møbelklassikere fra arki-

tekter som Wegner, Mogensen og 

Klint har passeret arbejdsbordene 

i Polsteriet i Søndergade. Især for 

en halv snes år siden var mange af 

klassikerne gået i arv og trængte 

til en kærlig hånd for at bevare den 

oprindelige kvalitet. For tre-fire år 

siden var det opgangstider. Mange 

ville bruge penge – måske endda 

med bankens hjælp – på at få skabt 

et unikt møbel. I dag har markedet, 

ifølge Gurli Kollerup fundet et ”nor-

malt” leje, samtidig med at der er 

opstået en trend for mange puder 

og plaider i møbleringen. Og i Pol-

steriet kan kunderne få fremstilet 

det tilbehør i lige netop det stof, der 

harmonerer med resten.

I dag er der ifølge Gurli Kollerup 8-10 

selvstændige, faguddannede møbel-

polstrere i Aalborg området.

- Der har tidligere været flere, og da 

jeg blev selvstændig for snart ti år 

siden, var der god plads til os alle. Der 

var mange enmands-værksteder med 

erfarne møbelpolstrere, der havde 

hvert deres speciale. En del af dem er 

stoppet nu, men det er dejligt at se, 

at der hele tiden kommer ny, unge og 

veluddannede polstrere til.

Stine Matjhiasen 

er Polsteriets ekspert 

på symaskine
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Venlig hilsen bestyrelsen

Borgmesteren orienterer om den livlige erhvervsby, byen med mange plan-
lagte aktiviteter på alle niveauer og områder.

Eksempelvis de mange store byggeprojekter, som i høj grad kommer til at ska-
be aktiviteter for de små og mellemstore virksomheder i Aalborg Kommune.

Jens Hammer vil orientere om kommunens udbudspolitik nu og i fremtiden.

Der vil være masser af tid til spørgsmål og dialog.

Afslutningsvis serveres sandwich og vand/øl/vin efter behag.

Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00 på telefon  98120002, 
eller på e-mail: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk 
senest den 10. januar 2012

Mødesponsor: Pension For Selvstændige

MEDLEMSARRANGEMENT
Mød borgmester Henning G. Jensen og 
Jens Hammer, bygningschef, arkitekt m.a.a., Aa.K. Bygninger i Haandværkerforeningen

Aalborg en stærk erhvervsby
Tid: den 19. januar 2012, 
kl. 18.00-20.00

Sted: Håndværkerhuset, 
Kattesundet 20, 9000 Aalborg

- ikke kun for de store

Vi har længe glædet os til frokostjazz 

i Håndværkerhuset. Vi havde uhel-

digvis booked et sommerhusophold i 

Sønderjylland for at se sort sol. Begge 

arrangementer var den 17.september 

og vi måtte derfor vælge det, der trak 

mest i os. Det blev så Frokostjazz, 

som vi også havde fornøjelsen af, at 

deltage i sidste år.

Sort sol måtte vente og vi fik en un-

derholdende eftermiddag hvor New 

Orleans Four med passende pauser 

jazzede os gennem et par timer, hvor 

dansegulvet også blev slidt og en en-

kelt loftbjælke kunne blive ramt. 

Her blev trakteret med pølsebord, 

rigeligt med drikkevarer, lidt stole-

dans, hvor varelotteriet, der er en 

god støtte for Håndværkerforeningen, 

blev præsenteret for nye og gamle 

medlemmer. Der blev bortloddet to 

lotterisedler for udtrækninger det 

kommende halve år.

Pension For Selvstændige blev præ-

senteret som sponsor for arrange-

mentet.

Vor formand var fremme og demon-

strerede sine evner  som fortæller og 

sanger, suppleret af New Orleans Four 

gav os sin fortolkning en fransk/dansk 

finurlig vise. 

Tak til Aalborg Håndværkerforening 

for en god eftermiddag, som gerne 

må stå på programmet i 2012.

Hilsen fra Vestbjerg

Marianne og Poul G. Kristensen

Frokostjazz
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Tømrer�på�katederet
Mads Olesen: Jeg fortæller dem, at 

det ikke er nok at have håndelag for 

at blive håndværker. Der skal også 

et godt hoved til



15

Aalborg Haandværkerforenings gæ-

stelærerordning omfatter 17 fag. Mads 

Olesen, uddannet tømrer, har været 

ude som gæstelærer to gange i år. Det 

har været en god oplevelse

- Det er altid sjovt at få mulighed for 

at fortælle om de ting, der optager 

dig. Når du er inviteret til det, er du 

også nogenlunde sikker på, at der er 

nogen, som lytter interesseret. Så jeg 

har haft et par spændende oplevelser, 

hvor jeg som gæstelærer har fortalt 

om mit fag og det at være håndvær-

ker.

Sådan siger Mads Olesen. Han er 

uddannet tømrer, inden han i januar 

2010 blev bygningskonstruktør. I det 

daglige er Mads ansat i Pallisgaard 

A/S. I april var han sammen med 

gæstelærere fra seks andre fag på 

Højvangsskolen i Svenstrup, hvor 160 

børn fra 0. til 3. klasse deltog i en 

fagdag med emnet arbejdskendskab. 

I september var han på University 

College Nordjylland/Aalborg Lærer-

seminarium for at inspirere stude-

rende, der arbejdede med at skabe 

et undervisningsforløb i folkeskolen 

med integreret virksomhedsbesøg og 

håndværksgæstelærere.

Håndelag�og�et�godt�hoved
- På seminariet var de studerende 

interesseret i at finde ud af, hvordan 

min – og andre håndværkeres – viden 

kan udnyttes i folkeskolen. Det, kan 

jeg jo kun synes, er en rigtig god idé; 

at skoleeleverne, inden de træffer 

valg for fremtiden, også hører noget 

om håndværkene og deres uddannel-

ser, siger Mads Olesen.

På forhånd kan det være svært at 

vide, hvad de specielt vil høre noget 

om, når de får besøg af en gæstelæ-

rer. Jeg fortæller om min indstilling til 

selve det at tage en håndværkerud-

dannelse, og hvad der skal til for at 

blive en god håndværker. Det er ikke 

nok at have håndelag. Der skal også 

et godt hoved til. På seminariet var de 

noget overraskede over, at jeg i min 

uddannelse som tømrer også har fået 

undervisning i engelsk. Det, kunne jeg 

så fortælle dem, er en nødvendighed 

også at beherske sprog, når en tømrer 

i dag skal sætte sig ind i den mere 

teoretiske del af faget.

Gæstelærerordningen administreres af 

UU-Aalborg, og Mads Olesens besøg 

på Aalborg Lærerseminarium var en 

del af et kursus for de studerende i at 

undervise i det timeløse fag Uddan-

nelses-, erhvervs- og arbejdsmarkeds-

orientering.

Der�var�værktøj�med
Til Højvangsskolens fagdag den 13. 

april fik hver af gæstelærerne i et 

værksted besøg af to elevgrupper, 

som hver skulle ”undervises” i 45 

minutter.

- Når det er den aldersklasse, kan man 

godt være i tvivl om, hvad der fænger. 

Jeg havde taget noget værktøj med, 

og det var børnene interesserede i. Så 

fortalte jeg dem, at jeg er glad for min 

uddannelse og mit arbejde, og hvad 

det indebærer. Det gik helt godt.

På Højvangsskolen deltog ud over 

Mads Olesen kok Erik S. Andersen, 

skorstensfejer Mogens Pedersen, 

smed Poul Bobach, urmager Poul Eng-

mose, murer Erik Lauesen og bager 

Peter Nielsen – alle fra Aalborg Ha-

andværkerforenings gæstelærerkorps.

Tømrer�på�katederet



16

BLAD  NR.  4  2011

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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 

RENGØRING · KANTINEDRIFT · FACILITY SERVICE

Gasværksvej 26 A  ·  72 22 88 88 

LANDSDÆKKENDE

www.ida-service.dk

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
�		 	14. december 2011

Julefrokost - sang - musik - under-
holdning

�		 	18. april 2012 
Generalforsamling i Håndværkerhu-
set. Fællesspisning.

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

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

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16
Aalborgvej 356  •  9362 Gandrup

v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16

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

legatfest i byrådssalen 17. maj mod-

tog Birita L. Simonsen udmærkelsen 

”Håndværkets Højdespringer”, og 

hendes kollega fra Salon Hårklip, Jane 

Alstrøm fik et af foreningens legater 

på 5.000 kr.. Nu har de to igen været 

på guld-jagt.

Da der i september var DM i damear-

bejde i Herning, løb Jane Alstrøm med 

det samlede danmarksmesterskab, 

og desuden fik hun DM-guld i fire 

underkategorier. Birita L. Simonsen 

tog guldet i kategorien ”Trend Cut” 

på personlig model og kom også 

på podiet, da ”Årets New Coming” 

skulle kåres. Vinderen her blev Line 

B. Andersen, og den tredje placering i 

kategorien gik til Jeanette B. Nielsen. 

Det betød, at Salon Hårklip i Aalborg 

tog sig af alle tre placeringer blandt de 

kommende stjerner, og da Lene Høyer 

Marklund tog sølv i både ”Trend Cut” 

og brude-frisure, ryddede salonen på 

Kastetvej i Aalborg på det nærmeste 

præmiebordet i Herning.

Guld til Aalborg

Også på herresiden vandt Aalborg 

guld, da Kim Valentin Kjærgaard fra 

Salon Chao Chao vandt kategorien 

”Trend Cut”.

Jane Almstrøm 

på guldjagt...

I forbindelse med formandsmøder i 

Roskilde for Danmarks Håndværker- 

og Industriforeninger blev Thora og 

Harald Olesens Legat uddelt til seks 

dygtige, unge håndværkere. Legaterne 

er ment som en hjælp til videreuddan-

nelse og eventuelt etablering af egen 

virksomhed.

Blandt legatmodtagerne var Per Mad-

sen fra Aalborg – indstillet til hæderen 

af Aalborg Haandværkerforening. Han 

blev færdig som klejnsmed i 2006 og 

læser nu til Energi Teknonom. Det er 

en ny uddannelse for energispeciali-

ster, der kan rådgive om udførelse af 

komplekse energi-indeklimasystemer. 

Per Madsen, der modtog et legat på 

15.000 kr., planlægger allerede nu 

etablering af egen virksomhed.

Birita L. Simonsen på guldjagt...
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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

MÅLRETTEDE KURSER
- for dig og dine ansatte

Aalborg Handelsskole

Eksempler på kurser:
- IT-kompetencer 1. del
- Officepakken
- Fra idé til tryk med CS4
- 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 om kurserne
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.

HUSK
Der kan søges 

VEU-godtgørelse 
efter gældende 

regler

Uafhængighed betaler sigwww.ase.dk . tlf. 7013 7013

Skift til en fria-kasse, der kansit håndværk!
ASE er for dig, som vil have en a-kasse, der er fri for politik, fri
for religion – og fri for høje priser. ASE sikrer dig op til
16.293 kr./md. før skat, hvis du bliver arbejdsløs.
I Nordjylland hjælper Jannie Ringgaard med individuel rådgiv-
ning om netop din situation. Har du f.eks. både lønarbejde og
eget firma, kan du være omfattet af helt særlige regler.
Ring 7013 7013 eller meld dig ind direkte på ase.dk.
Vi klarer alt det praktiske, hvis du vil skifte til os. 

 ASE - din erfarne a-kasse partner

Skift til ASE
Den uafhængige a-kasse, der  

kan sit håndværk!
ASE har 100.000 selvstændige medlemmer og kend-
er a-kasse lovgivningen til fingerspidserne. Vi kan 

derfor give dig den bedste rådgivning og vejledning, 
når du får brug for det.

Skal du fx ansætte en medarbejder, giver vi dig en 
gratis annonce på jobindex.dk, samt hjælper dig 

med at udvælge og ansætte den bedste person til 
jobbet. Læs mere om dine fordele på www.ase.dk.

Meld dig ind på www.ase.dk eller ring 7013 7013

AALBORG
FRISØRLAUG

AKTIVITETSKALENDER

�		 	20.�november:�
 Julestue på Orkideen

Kontakt lauget på tlf. 98 77 05 04
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Det røde bånd var af kosmetikerne 

behandlet med beroligende dufte, 

saksen var en steril sutursaks fra 

tandklinikassistenterne, og sakse-

føreren var Jane Alstrøm, som ved 

frisør-DM i Herning hjemførte fem 

førstepladser.

Ceremonien indgik i den officielle åb-

ning, 12. oktober, af Style & Welness 

College Aalborg og Dental College 

Aalborg på Rørdalsvej 10. Som uddan-

nelseschef Helle Vestergaard Nielsen 

sagde i sin velkomst: Danmarks nyeste 

skole for frisører, kosmetikere og 

tandklinikassistenter.

I sin lykønskningstale sagde older-

manden for Aalborg Frisørlaug, Hanne 

Danielsen, bl.a.:

- Dagen i dag er højdepunktet på 

en lang rejse. Det er frisøruddan-

nelsens fjerde adresse inden for 

det seneste halve århundrede. Den 

første frisørskole var i Sankelmarks-

gade. Så fulgte skolen i Stormgade, 

hvor jeg begyndte min uddannelse, 

og siden frisørskolen på Vester Fæl-

led Vej i Nørresundby. Nu er adres-

sen Rørdalsvej.

Med indretningen af den ny skole 

er næsten alle frisørlaugets ønsker 

om det perfekte opfyldt. Det er en 

ramme, som kun kan virke inspire-

rende på de lærere og elever, der får 

deres gang her. Men ligegyldigt, hvor 

smuk rammen er, vil det altid være 

dens indhold, der betyder noget. 

Selve uddannelsen og resultatet af 

den. Nu har I rammerne. Brug dem til 

fagets fremme.

Lars Mahler, direktør for Tech College 

Aalborg (tidligere Aalborg tekniske 

skole) sluttede talerrækken:

- Vi lever i en verden, hvor mode, 

drømme, image og branding aldrig har 

haft bedre vilkår. Verden ligner mere 

og mere en temapark – en verden fuld 

af kropslig velvære og et smukt udse-

ende. Det er det, vi prøver at favne i 

de her ny huse.

En�verden�fuld�af�kropslig
velvære�og�smukt�udseende

Oldermanden for Aalborg 

Frisørlaug, Hanne Danielsen, 

sagde bl.a.: - Dagen i dag er 

højdepunktet på en lang rejse. 
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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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

MARKEDSFØRINGSØKONOM

FINANSØKONOM

SERVICEØKONOM

PBA I SPORTSMANAGEMENT

PBA I INT. HOSPITALITY MANAGEMENT

PBA I INT. HANDEL OG MARKEDSFØRING

EKSPORTBACHELOR 

FINANSBACHELOR

DESIGNTEKNOLOG

MULTIMEDIEDESIGNER

DATAMATIKER 

PBA I WEBUDVIKLING

PBA I SOFTWAREUDVIKLING

IT-TEKNOLOG

PRODUKTIONSTEKNOLOG

INSTALLATØR EL

INSTALLATØR VVS

AUTOMATIONSTEKNOLOG

ENERGITEKNOLOG

 PBA I PRODUKTUDVIKLING 

LABORANT

BYGGETEKNIKER

BYGNINGSKONSTRUKTØR

ADMINISTRATIONSBACHELOR

UDDANNELSER DER KAN ÆNDRE DIN TILVÆRELSE. STUDIESTART FEBRUAR 
OG SEPTEMBER. STUDIEVEJLEDNING TLF. 7269 1330 OG 7269 1332 
ELLER LÆS MERE PÅ WWW.UCN.DK 

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.  

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
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Hvorfor møder man som forbruger 

så sjældent en håndværksmester, der 

aktivt vil sælge de ydelser, denne har 

liggende på hylderne..?

Når jeg skiver ”aktivt” mener jeg, at 

jeg meget sjældent møder et solidt 

- aktivt, kreativt og målrettet - hånd-

værkersmester-budskab i medierne. 

Ét der kort og godt fortæller, at 

f.eks. tømrermesteren, murermeste-

ren, VVS- eller el-installatøren kan 

levere ydelser, som jeg muligvis er 

køber af, hvis jeg bliver opfordret 

gennem en annonce i dagblad eller 

lokalavis, på TV- eller radiospot, 

gennem nettet eller noget så vildt 

som på facebook.  

Eller endnu vildere: Møder en ak-

tiv rigtig levende håndværker på en 

messe - det eneste medie, hvor sæl-

geren - håndværkeren - kan møde den 

potentielle kunde ansigt til ansigt. Og 

på stedet slå en handel af - eller i det 

mindste få mulighed for at give den 

besøgende et godt tilbud.

I øvrigt: jeg nævner ikke ”telefon-

bogen”, idet jeg mener, at det medie 

er en uddøende sag. Telefonbogens 

opgaver er jo overtaget af internet-

tet, hvor man kan Google sig til stort 

set hvem og hvad som helst. Dertil er 

telefon- og opslagsbøger forrygende 

dyre medier. 

Annoncer�der�virker�er�ikke�en�
sag�for�gør-det-selv-folk
Jeg ser da ind i mellem små hjem-me-

lavede ”visit-kortannoncer” i dag-

blade og lokalaviser og ingen tvivl: De 

Salg og markedsføring
- hvor svært kan det være?

håndværksmestre, der anvender den 

form, får hen-vendelser på baggrund 

af disse. Der-for kan jeg også undre 

mig over, at ikke flere benytter sig 

af den form for markedsføring. Dog 

uden at stille op med en anden ”visit-

kortannonce”! En sådan flytter næppe 

alverden på ordremængden. 

Nej, skal der hentes kunder, så det 

batter, kræver det altså at hånd-

værksmesteren bevæger sig ud over 

visitkortsstadiet og gør-det-selv 

niveauet og satser større, hvad angår 

såvel annonceformat, kreativ / grafisk 

udformning m.v. Dertil skal der jo også 

gøres grundige over-vejelser med 

hensyn til, hvilket budskab der skal 

formidles - og hvordan. 

Det�kan�let�blive�svært�og�dyrt!
Jo, pludseligt begynder det altså at bli ve 

svært, og det hele kalder på kræfter 

udefra - en reklamekonsulent, et bureau 

eller anden specialist udi kommunika-

tion / reklame. Det koster! En del koster 

meget! Og nogle koster for meget!

En almindelig håndværkerreaktion kan 

være: Det er for indviklet og for dyrt. 

Vi dropper reklameriet, vi gør som vi 

plejer - venter på at kunderne kommer 

af sig selv. Og så spørgsmålet: Gør de 

det..? Svaret er: sandsynligvis, men 

kommer der nok..? Og er ordrerne at-

traktive nok? 

Kan vi selv gøre noget for at gøre 

ordrerne flere og bedre, kan håndvær-

keren spørge sig selv. Svaret er ”ja”!

Brug�en�weekend�på�at�møde�
potentielle�kunder�-�brug�
�messemediet!�Det�er�let!
Mød kunderne ansigt til ansigt. Snak 

med dem, rådgiv dem på stedet aftal 

et møde hos dem eller aftal på stedet 

at fremsende et tilbud til dem.

Så let kan det være: 

At udstille på en messe er en enkel 

sag: Køb et standareal og få gode råd, 

hvad angår indretning af standen hos 

arrangøren - el, lys, skiltning, inven-

tar, evt. tæppe m.v. Der er også gode 

råd at hente med hensyn til hvilke 

produkter / ydelser, der er egnet til at 

blive præsenteret på standen. 

Når så åbningsdagen oprinder, hand-

ler det blot om, at komme i snak med 

de dele af messegæsterne, der viser 

John Nørgaard, 

messe- & udstillingschef 

Aalborg Kongres (Messe) & Kultur Center
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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.

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

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

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

Bliv rustet til 
fremtiden

Kontakt skolen og hør mere 
om dine muligheder.

NYE MEDLEMMER
Drejer Byg ApS v/ Torben Drejer, 
 Skørping 

Polsteriet v/ Gurli Kollerup, Aalborg

Virksomhedsnetværket VISNA  
v/ netværkschef Kurt Holm Nielsen

Tom Thylkær, Aalborg 

Kærsholm Entrepenør v/Louis Bonde, 
Storvorde

VARELOTTERIETS
KOLLEKTØRER

FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Af underdirektør Lars Kvistskov Larsen, 

Pension For Selvstændige

Det er vigtigt at holde sig for øje, 

at der ikke er vedtaget nye regler 

for pensionsindbetalinger endnu og 

der sker formentligt ikke noget nyt, 

der får virkning i 2011. Men selvom 

intet er vedtaget endnu, viser det 

nye regeringsgrundlag lidt om, hvad 

der kommer til at ske i forhold til din 

Ny�regering�får�betydning�for�din�pension
pensionsopsparing og de fremtidige 

muligheder for opsparing.

Fradrag�på�sundhedsforsikrin-
ger�forsvinder
Regeringen vil fjerne skattefradraget 

for arbejdsgiverbetalte sundhedsfor-

sikringer. Hvis beskatningen kommer 

til at ske hos den enkelte, så skal 

vedkommende betale cirka 90 kroner 

om måneden mere for sin sundheds-

forsikring, hvis vedkommende betaler 

topskat. Betaler man ikke topskat, bli-

ver beløbet lidt mindre. Hvordan virk-

somhedsejere bliver stillet, ved man 

ikke noget om endnu. Men hvis alle 

medarbejderne i virksomheden ikke er 

omfattet af sundhedssikringen, er den 

allerede skattepligtig i dag.

Nyt�loft�på�fradrag�for�opspa-
ring
Sparer du i dag op på en livsvarig pen-

sion, kan du indbetale så meget, du vil 

og samtidig få fradrag for hele belø-

bet. Regeringen har luftet muligheden 

for, at årlige indbetalinger til livsvarig 

pension over et vist beløb, ikke skal 

kunne trækkes fra. Men der kommer 

hele tiden nye meldinger – så man ved 

intet konkret endnu.

Efterløn�og�folkepension
Regeringen vil gennemføre den reform 

af efterlønnen, som blev præsenteret 

tidligere i år.

Det betyder, at :

•  den periode, hvor du kan være på 

efterløn, forkortes fra fem til tre år

•  du skal være ældre for at gå på 

efterløn

•  din efterløn bliver mindre, jo større 

pensionsopsparing du har

•  du kan få udbetalt de penge, du har 

indbetalt til efterløn – næste år

•  du skal være ældre for at få folke-

pension. Er du for eksempel født i 

1974, kan du først få folkepension, 

når du er fyldt 69 år.

Derfor�dette�råd
Fortsæt med at spare op til pension, 

som du plejer. Planlægger du at sætte 

større ekstra-beløb ind på din pen-

sion, kan det være en ide at gøre det, 

inden reglerne for fradrag laves om. 

Betaler du til efterløn, anbefaler jeg 

dig at blive ved med det indtil videre. 

Især hvis du er lidt oppe i årene og 

ikke har så lang tid til du kan gå på 

efterløn.

interesse - eller bedre: vær aktiv - 

kontakt dem selv, når de kommer 

gående på gangen. Folk har stort set 

altid en positiv opfattelse af en aktiv 

sælger, der er en del af en messe. 

Min oplevelse, hvad angår håndvær-

kere, er i øvrigt den, at der er en skjult 

sælger i enhver af dem. I et halvt år, 

har vi haft håndværkere i hjemmet i 

forbindelse med en gennemgribende 

renovering. Flere af disse turde jeg 

godt ansætte som sælgere. 

Få�emner�og�ordrer�lige�på�
�stedet
Statistisk set står udstillerne på mes-

serne i Aalborg Kongres & Kultur 

Center altid med op til 50 værdifulde 

emner, når en forbrugerrettet messe 

lukker og slukker efter tre dage. Oven 

i emnerne kan de fleste notere sig 

flere konkrete ordrer - vi hører ofte 

om udstillere, der har hentet over 100 

ordrer!

Brug�også�de�små�lokale�
�messer!
Små messer i lokalområderne kan i høj 

grad være værd at deltage på. De ar-

rangeres ofte af lokale idrætsfor-enin-

ger, borgerforeninger eller erhvervs-

forninger og er derfor genstand for en 

stor loyal lokal opbakning. 

Aalborg�Haandværkerforening�
har�en�messerådgiver�i�
�inderkredsen�-�brug�ham!
 Formanden for håndværkerforenin-

gens repræsentantskab, Frede Skrub-

beltrang er en særdeles erfaren mes-

seudstiller (tæt på 50 års erfaring udi 

messer bærer Frede på), og han deler 

gerne ud af sin viden om mediet. Især 

på det praktiske plan. 

John Nørgaard, 

messe- & udstillingschef 

Aalborg Kongres (Messe) & Kultur 

Center
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Pension er et spørgsmål 
om tillid - PFS giver råd

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

Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisatio-
ner 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 skræd-
dersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.

Hvem 
stoler 
du på?

www.pfs.dk


