Din forening
dine fordele
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Vi er til for dig
Aalborg Haandværkerforening er Nordjyllands største, tværfaglige erhvervspolitiske forening for små
og mellemstore virksomheder inden for håndværk,
byggeri, industri og service. Vore ca. 1.700 medlemmer repræsenterer primært virksomheder, men vi
har heldigvis også mange ”kulturmedlemmer”. De
interesserer sig måske mindre for erhvervspolitik
og mere for gode venners lag. Det skal de – og alle
andre – være velkomne til, for Aalborg Haandværkerforening vil gerne huskes som ”den fornøjelige
erhvervspolitiske forening”
Aalborg Haandværkerforening blev i november
1848 grundlagt som en protestforening – mod opløsningen af de indflydelserige håndværkerlaug. Og vi
protesterer stadig, når der især fra politisk hold rumles med forslag og planer, der vil forringe livsvilkårene for de små og mellemstore virksomheder, der
er den bevægelige rygrad i Danmarks beskæftigelse
og møder med langt den største del af praktikpladser
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til lærlinge. Vi protesterer, men langt hellere vil vi
være med til at påvirke udviklingen, mens tid er. Det
gør vi i samarbejde med det store netværk, vi har
opbygget.
Aalborg Haandværkerforening er til for medlemmernes skyld. Ikke blot ud fra et erhvervspolitisk
udgangspunkt, men også når der skal skabes festligt
samvær eller skaffes fordele, der luner i pengepungen eller på bundlinien. Derfor udgiver vi dette
skrift med fokus på alle de fordele og rabatter, håndværkerforeningen i samarbejde med Håndværksrådet har skaffet sine medlemmer.
Hvis du bruger ti minutter på læsningen, garanterer
vi, at du kan tjene en timeløn, som selv en statsminister vil misunde dig.
Svend Aage Suhr, formand

Siden stiftelsen i 1848 har Aalborg Haandværkerforening haft ni adresser
– siden 1988 i Håndværkerhuset i Kattesundet

Bliv medlem
og udnyt de
mange fordele

Hvis du endnu ikke er medlem af Aalborg Haandværkerforening med de mange
fordele, kan du hurtigt blive det. Gå ind på
hjemmesiden www.aalborg-hvf.dk og udfyld indmeldelsesblanketten under punktet
”Bliv medlem”.
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Håndværkerforeningens medlemmer
Aalborg Haandværkerforening havde i 2014 et samlet medlemstal på ca. 1.700 og er dermed Nordjyllands klart største erhvervspolitiske forening for små
og mellemstore virksomheder.
Målet er at fremme og støtte håndværkervirksomheder og mindre industrivirksomheder på tværs af faggrænser, og foreningen er således – uden at varetage
overenskomstmæssige spørgsmål - et supplement til
eksisterende brancheforeninger og laug.
Mange af aktiviteterne beskæftiger sig med foreningens ”hjertebarn”: Uddannelsen af fremtidens
håndværkere. 80 % af de efterspurgte praktikpladser
stilles til rådighed af små og mellemstore virksomheder.
Aalborg Haandværkerforening har tre
medlemskategorier:
• Laug og mesterforeninger
• Enkeltstående erhvervsmedlemmer
• Senior- og kulturmedlemmer

Langt de fleste medlemmer – ca. 1.400 – er kollektivt indmeldt af deres laug eller mesterforeninger:
• Aalborg Tømrer – og Murerlaug
• Aalborg Frisørlaug
• Dansk VVS Aalborg
• Aalborg Smedelaug
• Aalborg Maskinmesterforening
• Nibe Erhvervsråd
Lige nu har Aalborg Haandværkerforening 200
direkte indmeldte erhvervsmedlemmer, hvoraf mange
også er laugs- eller mesterforeningsmedlemmer. Med
”dobbeltmedlemsskabet ”tilkendegiver de deres personlige opbakning til håndværkerforeningens formål
og aktiviteter.
Med 120 senior- og kulturmedlemmer når foreningen op på det samlede medlemstal på ca. 1.700.
Gennem Aalborg Haandværkerforenings kombination
af erhvervspolitiske og sociale arrangementer bliver
alle medlemmer tilgodeset. Lokalt og på landsplan
gennem medlemskabet af Håndværksrådet.

Der er medlemsarrangementer
for enhver smag. Fra andespil
til borgmestermøde
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Mærke- og hjertesager
Siden 1849, da Aalborg Haandværkerforening var
blandt initiatvtagerne til etablering af den første tekniske skole i Aalborg, har uddannelsen af fremtidens
håndværkere – og tiltrækningen til fagene – været
en hjerte- og mærkesag for foreningen. Ingen kan
efterhånden være i tvivl om, at det danske samfund
om få år mangler faglærte håndværkere. Gymnasierne (STX, HHX og HTX) ”sluger” efterhånden
over 70 % af de unge, som efter folkeskolen indleder en ungdomsuddannelse, og det at være elev på
en teknisk skole er tilsyneladende ikke ret attraktivt
for nutidens unge – trods erhvervsuddannelsernes
muligheder for videregående uddannelser.

Et andet, væsentligt led i synliggørelsen af håndværkeruddannelserne er den årlige legatfest i
byrådssalen. I 2014 blev der uddelt legater og priser
for 150.000 kr. Arrangementet er synligt i offentligheden og en kærkommen lejlighed til at fejre de
dygtige unge, der fører traditionerne ind i nutiden.
Uddannelse er dybest set forudsætningen for Aalborg Haandværkerforenings øvrige mærkesager.

Som den første forening i landet etablerede Aalborg
Haandværkerforening et gæstelærerkorps, der kan
tage ud i folkeskolerne og fortælle om håndværkeruddannelserne som indledning til interessante job
og karriereforløb. Mestre fra 17 brancher har meldt
sig som gæstelærere. Nu mangler vi blot, at skolerne
i større omfang tager imod tilbuddet, der også er
præsenteret i Aalborg Kommunes ungestrategi – et
udvalg, hvor håndværkerforeningen er i styregruppen.

Iværksætteri og innovation
De små og mellemstore virksomheder er iværksætternes rugekasse. Derfor etablerede Aalborg
Haandværkerforening for nogle år siden et særligt
iværksætterudvalg og har siden søsat projektet
”Iværksætterservice”. Det er baseret på videndeling
mellem etablerede virksomheder og iværksættere,
der ønsker at udvikle ny produkter og serviceydelser. Til projektet er knyttet en række erfarne erhvervsledere, der stiller deres ekspertise til rådighed
for mennesker med ny ideer og ønsket om at etablere egen virksomhed. Senest er SKAT Nordjylland
indtrådt i projektgruppen.

Legatfesten er et af årets højdepunkter. I 2013 blev kleinsmedelærling Martin Thomsen Mattesen
kåret som ”Håndværkets Højdespringer” og deltog senere på året
i WorldSkills 2013 i Leipzig

Den lokale erhvervspolitik
Aalborg Haandværkerforening er repræsenteret i
Aalborg Erhvervsråd, og for at sikre, at foreningens
repræsentant til enhver tid er i overensstemmelse
med medlemskredsens interesser og synspunkter, er
etableret det erhvervspolitiske udvalg. Det har nu ti
medlemmer, der også fungerer som ”backinggruppe” for foreningens repræsentation i erhvervskontaktudvalget hos SKAT og Vækstforum for Region
Nordjylland.
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Tilgængelige, offentlige udbud
Aalborg Haandværkerforening kæmper for, at de
offentlige udbudsrunder tilrettelægges på en sådan
måde, at også mindre virksomheder kan få del i
opgaverne. I dialog med Aalborg Kommune arbejder
vi for, at licitationer opdeles i fagentrepriser eller
mindre udbud. Foreningen har også været aktiv i
bestræbelserne på, at gøre udbuddene mere synligt
tilgængelige. Hvor de tidligere var spredt ud over
magistraterne, er de nu blevet samlet på eet sted.
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På håndværkerforeningens hjemmeside er Aalborg
Kommunes udbudsmaterialer og licitationer synlige,
og via direkte link er der lette adgangsveje til de
seneste udbud.

Tømrer og bygningskonstruktør Mads
Olesen er en af håndværkerforeningens
gæstelærere i grundskolen

Vi er, hvor det sker
Aalborg Haandværkerforening er aktivt med til at
sætte dagsordenen de steder, hvor der træffes beslutninger om de små og mellemstore virksomheders
livsvilkår og udviklingsmuligheder. Ved at gøre foreningens berettigede indflydelse gældende tilgodeser vi vore medlemmers interesser. Samtidig styrker
vi – forhåbentligt – medlemmernes forståelse for, at
netop deres forening har en mission.
På landsplan bliver interesserne kvalificeret tilgodeset af Håndværksrådet som repræsentant for 20.000
små og mellemstore virksomheder. På det lokale
plan lever håndværkerforeningen op til sin mission
ved at være aktiv i etableringen af netværk og i
valget af samarbejdspartnere og repræsentationer. Vi
er ikke nødvendigvis altid enige med de mennesker,
vi er i rum med, men debat og dialog er forudsætningen for ethvert fremskridt. Og som forfatteren
Lis Byrdal sagde: ”Det er godt at have få venner og
mange bekendte – og vide, hvem der er hvad”.
Aalborg Haandværkerforenings netværk
rummer i dag bl.a.:
• Håndværksrådet
• Aalborg Erhvervsråd
• Vækstforum Nordjylland
• Aalborg Kommune, udbud og licitationer
• Aalborg Kommune, Sundhedsrådgivningen
• Styregruppen for Aalborg Kommunes ungestrategi
• SKAT Region Nordjylland
• Nibe Erhvervsråd
• CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
• Huset Venture Nordjylland

• Aalborg Kongres & Kultur Center
• Aalborg Universitet
• Tech College Aalborg
• Aalborg Handelsskole
• University College Nordjylland
• AMU Nordjylland
• Pensionskassen for Selvstændige
• DANA, A-kasse
• TRYG Forsikring
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Håndværksrådet kæmper for SMV
De små og mellemstore virksomheder (SMV)
skaber flere ny job og flere praktikpladser end
Danmarks store virksomheder. Udviklingspotentialet eksisterer, men kan kun realiseres fuldt ud, når
politikerne og offentligheden har positivt fokus på
de små og mellemstore virksomheders livsvilkår og
rammebetingelser.

• Skattepolitik
• Socialt ansvar
• Udbud.

Håndværksrådet er den eneste danske hovederhvervsorganisation, som udelukkende kæmper for
SMV, taler deres sag over for politikere og presse
og sætter SMV forhold på den offentlige dagsorden.
Håndværksrådet har næsten 100 medlemsorganisationer og op mod 20.000 medlemsvirksomheder og
arbejder tæt sammen med Aalborg Haandværkerforening og de øvrige 60 lokale håndværks- og industriforeninger.

Læs om Håndværksrådets tilbud og aktiviteter på
www.hvr.dk

Ligesom Aalborg Haandværkerforening er Håndværksrådet til for medlemmernes skyld, og rådets
eksperter yder gerne individuel rådgivning inden for
en klang række spørgsmål. Virksomhedernes interesser varetages inden for områder som:
• Administrative byrder
• Digitalisering
• Ejerskifte
• Eksport
• Erhvervsuddannelser
• Fair konkurrence
• Finansiering
• Globalisering
• Håndværkerfradrag
• International erhvervsstruktur
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”SMV’erne skal geares til forandring og udvikling”
og ”Fair vilkår for SMV’erne”. ”SMV-vilkår på
dagsordenen” og ”Bedre hverdag for SMV’erne”.

Kontakt til Håndværksrådet:
Mail: hvr@hvr.dk
Tlf: 3393 2000
Fax: 3332 0174

Rabatportalen
Med 20.000 medlemsvirksomheder er Håndværksrådet
i en stærk forhandlingsposition, når der skal indgås
rabataftaler til glæde for medlemmerne. Rådets rabatportal, der er tilgængelig for alle Aalborg Haandværkerforenings erhvervsmedlemmer, bliver til stadighed
udbygget og rummer allerede nu en lang liste over
tilbud, der kan spare medlemmerne mange penge.

Førende leverandører indenfor de enkelte kategorier kan se deres fordel i at være repræsenteret på
Håndværksrådets rabatportal. Inden for ”brændstof”
medvirker således Statoil, Q8 og Shell, og i ”it, internet og telefoni” kan medlemmerne vælge mellem
rabattilbud fra TDC Partner, Telenor og 3Business.

Gå ind på www.hvr.dk/rabatportal og se den komplette liste.

Dine fordele fra A til Z
Der er kontante fordele ved at være medlem af Aalborg Haandværkerforening. Her er en liste over 22 af
de mest markante. Nogle af dem er udelukkende for

foreningens erhvervsmedlemmer – f.eks. Håndværksrådets rabatportal – mens andre kan udnyttes af alle
medlemmer.

Advokat:

AHF har samarbejdsaftale med Advokatfirmaet
Vingaardshus A/S, der sikrer vores medlemmer
juridisk bistand lokalt på højt niveau. Du får et gratis
formøde, og klar besked på din juridiske udfordring.
Advokatfirmaet beskæftiger 22 advokater. Kontakt
advokat Peter Lau Lauritzen, e-mail: pll@vingaardshus.dk, eller advokat Henrik Sørensen, telefon
46929200. Se mere på www.vingaardshus.dk
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A-kasse:

AHF samarbejder med DANA, som er de selvstændiges a-kasse. Find alle aktuelle tilbud til dig og din
virksomhed på www.dana.dk - Kontaktperson er
områdechef Marianne Bang Poulsen,
Telefon 27738456, e-mail: mbp@dana.dk

Administrativ assistance:

AHF samarbejder med Huset Venture Nordjylland,
som er en socialøkonomisk støttet virksomhed.
Venture tilbyder at løse opgaver inden for følgende
områder: Økonomi, administration, bogholderi,
momsregnskab og lønadministration. IT & grafisk:
fjernsupport af PCère, PC-reparation, hjemmesider
og tryksager. Kompetenceudvikling: afklaring og
kurser samt jobskabelse.
Kontakt Huset Venture, direktør Inger Steen
Møller, Bouet Møllevej 16, 9400 Nørresundby,
telefon 99301616. www.hv-nord.dk

Blad:

Carnè service:
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Foreningen udgiver bladet ”Håndværk & Uddannelse” fire gange årligt og udsendes med brevpost
til medlemmerne samt politikere og pressen. Bladet
indeholder artikler om aktuelle emner og virksomhedsportrætter. Endvidere orientering om foreningens kommende aktiviteter. Bladet kan også læses
på vor hjemmeside: www.aalborg-hvf.dk

Spar tid og penge i Tolden. Med et ATA Carnet undgår
du at sidde fast i tolden, når du flytter vareprøver og
værktøj over landegrænser.
Kontakt Aalborg Håndværkerforening, Maj-Britt
Holme, telefon 98125232, e-mail: sekretariat@pc.dk
Hjemmeside www.hvr.dk

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 foreningskonsulent Thomas Birger
Hansen, Håndværksrådet, telefon 32630355,
e-mail: hansen@hvr.dk Hjemmeside www.hvr.dk

Forsikring:

AHF har indgået en samarbejdsaftale med TRYG
som giver store rabatter til vore medlemmer.
Kontakt erhvervsassurandør Filip Steenberg,
telefon 22208109 eller Esben Nedermark, telefon
22208174, Vester Havnepromenade 5, 2. sal,
9000 Aalborg. Hjemmeside www.tryg.dk

Iværksætteri og innovation:

AHF stiller sit netværk af erfarne virksomhedsejere
og ledere til rådighed for iværksættere og eksisterende virksomheder, der gerne vil have sparring til
deres nye forretningstiltag og udvikling. Kontakt
formand Svend Aage Suhr, telefon 98120002,
e-mail: info@aalborg-hvf.dk Læs også mere på
hjemmeside www.aalborg-hvf.dk

Jazzclub:

AHF er foreningsmedlem i den lokale Jazzclub
Satchmo, hvilket betyder at håndværkerforeningens
medlemmer kan deltage i samtlige arrangementer til
medlemspris med fine rabatter. Jazzclubben har et
fyldigt program fordelt over hele året.
Se programmet på www.jazzclub-satchmo-aalborg.dk
Kontaktperson: Ulrik Petersen, telefon 41490736.

Zigzag dig gennem fordelene og zoom ind på den zone, der giver dig de største fordele.
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Kulturelle aktiviteter:

akkc.dk

Foreningen har fordelt over året en række forskellige arrangementer med foredrag, virksomhedsbesøg
m.m. tilpasset medlemmernes ønsker og behov. Vi
er endvidere medlem af AKKC`s Klub Harlekin,
hvilket betyder at vore medlemmer har fordele ved
køb af billetter til diverse arrangementer i Aalborg
Kongres og Kulturcenter.
Se vore medlemsarrangementer på:
www.aalborg-hvf.dk eller kontakt formand Svend
Aage Suhr på telefon 98120002.

Legater:

AHF råder over en fond: Aalborg Haandværkerforenings Fællesfond. Afkastet fra formuen anvendes
til legater til unge dygtige håndværkere, og uddeles
en gang årligt i byrådssalen. Ansøgninger til fonden
sker via foreningens hjemmeside under punktet
legater, www.aalborg-hvf.dk
Kontaktperson er formand Svend Aage Suhr,
telefon 98120002.

Medlemslokalerne:

Foreningen har hjemsted i Håndværkerhuset, Kattesundet 20, 9000 Aalborg. Vi råder her over to smukke medlemslokaler, som udover at være rammen om
mange af vore arrangementer, også kan benyttes af
vore medlemmer til særlige aktiviteter.
Kontakt formand Svend Aage Suhr,
telefon 98120002, for yderlig information.

Medlemsarrangementer:

I løbet af året afholdes en lang række arrangementer
for vore medlemmer og gæster. Aktiviteterne spænder vidt lige fra Frokostjazz, vin- og ølsmagning,
besøg på virksomheder og museer samt foredrag.
Læs om aktiviteterne i vort medlemsblad, som udsendes fire gange årlig med post. Kan også læses på
hjemmeside: www.aalborg-hvf.dk
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Pension:

Som selvstændig skal du selv sørge for pension og
forsikring. Derfor tilbyder Pension for Selvstændige
dig et gratis og uforpligtende pensionstjek, hvor du
sammen med vores rådgiver gennemgår ønsker, krav
og behov. Så ved du, om du er på rette vej med din
opsparing, eller hvad der skal til for at få en økonomisk tryg alderdom. Læs mere på www.pfs.dk.
Kontakt Pension for Selvstændige,
telefon 33938600, e-mail: pfs@pfs.dk

Rabat på indkøb:

Med foreningens tilknytning til Håndværksrådet kan
vore medlemmer tilmelde sig Rabatportalen, som
er en af landets mest rummelige indkøbsforeninger.
Se alle mulighederne på Håndværksrådets hjemmeside www.hvr.dk Kontaktperson er Lisette Andersen,
Håndværksrådet, telefon 32630348,
e-mail: l.andersen@hvr.dk

R abatportalen a/s
Revision:

AHF har samarbejdsaftale med revisionsfirmaet
BEIERHOLM. Aftalen giver adgang til Beierholms
mange ydelser særlig målrettet små og mellemstore
virksomheder. Du får et gratis formøde, og kan efterfølgende drage fordel af Beierholms revisorer og
skatte-/moms specialister. Læs mere på
www.beierholm.dk. Kontaktperson statsaut. Revisor
Niels Jørgen Kristensen, telefon 96347831,
e-mail: NJK@beierholm.dk

Sangforening:

Aalborg Haandværker Sangforening er et mandskor
bestående af ca. 40 sangere. Der øves hver tirsdag
fra september til midt i maj, i lokalerne i Nørresundby på hjørnet af Nygade og Vesterbrogade. Kommende sangere kan kontakte formand Leif Simoni
Jørgensen på telefon 20429019 eller
e-mail: leifsj@stofanet.dk
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Social Ansvarlighed:

Foreningen har en samarbejdsaftale med CABI –
Center for Aktiv beskæftigelsesindsats. Har du brug
for værktøjer til at hjælpe sygemeldte kollegaer
i virksomheden og gavne bundlinien? Savner du
sparring med andre virksomheder, der tager socialt
ansvar – så kan du få gratis viden, netværk og rådgivning hos CABI.
Læs mere på www.cabiweb.dk Kontaktperson netværkskoordinator Katrine Thorup Kølkjær, telefon
51172634, e-mail: ktk@vinsa.dk

Sunde arbejdspladser:

Aalborg Haandværkerforening er tilknyttet Aalborg
Kommunes sundhedsrådgiver, som tilbyder gratis
rådgivning om, hvordan du kan sætte sundhed på
dagsordenen i din virksomhed. Kontakt: Sundhedsrådgiver Inge Kjeldgaard på telefon 99311918,
e-mail: ik-sbu@aalborg.dk

Teater:

Aalborg Teater tilbyder foreningens medlemmer en
hyggelig aften både foran- og bag kulisserne. Kom
med på rundvisning og mærk magien – besøg kostumeloft, malersalen, skuespillergarderoberne og stå på
Store Scene. Vi kan nyde en lækker anretning i Teatercaféen. Kontaktperson: Formand Svend Aage Suhr,
telefon 98120002, e-mail: info@aalborg-hvf.dk

Varelotteriet:

Varelotteriet blev dannet i år 1887 af en række
håndværkerforeninger i Danmark og er derfor også
tæt tilknyttet Aalborg Haandværkerforening, som
hver år modtager et betydeligt beløb fra lotteriet til
legater og andre velgørende formål. Køb derfor lodder i Varelotteriet. Se hvor du finder udsalgssteder/
kollektører på www.varelotteriet.dk Kontaktperson:
formand Svend Aage Suhr, telefon 98120002,
e-mail: info@aalborg-hvf.dk
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Aalborg Haandværkerforening er
aktiv i sin kommunikation – både gennem medlemsbladet og dagspressen
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Målrettet synlighed
Kommunikation en væsentlig del af hverdagen. De
små og mellemstore virksomheders livsvilkår og
udfordringer skal være synlige for omverdenen,
og foreningens medlemmer skal til stadighed have
mulighed for at følge aktiviteter og holdninger. På
landsplan tegner Håndværksrådet den overordnede
politik over for politikere og medier, og den lokale
opfølgning styrker gennemslagskraften.
Aalborg Haandværkerforning udgiver fire gange
årligt sit medlemsblad. Her kan hentes informationer
om arrangementer, om bestyrelsens holdninger og
initiativer og bl.a. i virksomhedsportrætterne læsestof om ”hverdagen på værkstederne”.
Bladet kan også læses på Aalborg Haandværkerforenings hjemmeside (www.aalborg-hvf.dk), der også
rummer information om arrangementer, foreningens
historie, bestyrelsessammensætning, repræsentantskab og tilbud om rabatordninger. Via hjemmesiden
er der desuden links til samarbejdspartnere som
Håndværksrådet, Pension for Selvstændige, Varelotteriet og Aktive Kvinder. Der er også information
om kommunale udbud og f.eks. Aalborg Kommunes
udstedelse af holdetilladelser til håndværkerbiler.
En væsentlig del af kommunikationen kan planlægges, men der er til stadighed situationer, som
kræver øjeblikkelig handling for at placere Aalborg
Haandværkerforenings holdninger i det offentlige
lys. Eksempelvis omkring regeringens afskaffelse
(og senere genindførelse) af håndværkerfradraget
var håndværkerforeningen synlig med debatindlæg
i medierne, og vi forsømmer aldrig en mulighed for
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at ytre vores mening om erhvervsuddannelserne og
om politiske forslag til påvirkning af praktikpladssituationen.
Det er foreningens formand, Svend Aage Suhr, som
i overensstemmelse med bestyrelsen er ansvarlig
for kommunikationen, og gennem en årrække har
journalist Poul Krabbe været tæt knyttet til Aalborg
Haandværkerforening som medlemsbladets journalistiske redaktør og som kommunikationsrådgiver.

Aalborg Haandværkerforening benytter enhver
lejlighed til at gøre sig
synlig – bl.a. på forårsmessen i Aalborg Kongres
& Kultur Center i samarbejde med Håndværkerhusets foreninger til bevaring
af gamle håndværk
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Det er mens du tjener penge
at du skal spare op til pensionen
Uanset hvilken retning dit liv tager, er det vigtigt, at
du fra starten har besluttet dig for at spare op til din
pension. Jo før du kommer i gang; jo større valgfrihed
får du.
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Med en Velfærdspakke fra Pension for Selvstændige
får du pension med lave omkostninger og fordelagtige
forsikringer og sundhedssikring med i købet.
Så er kursen lagt.
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