
 
AHF beretning 
 

Et år med markante holdninger 
Aalborg og Nørresundby Malerlaug blev en del af Aalborg Haandværkerforening, 
men TECHCOLLEGE vil stadig ikke have os med i bestyrelsen 
 
I det aktive år 2016 var der mange ting, som lykkedes for Aalborg Haandværkerforening, og foreningen, der 
nu repræsenterer 1.800 medlemmer, har været meget synlig i medierne. Vi har været med til at sætte 
nogle erhvervspolitiske dagsordener med markante holdninger. Nogle er aktuelle, andre har en længere 
tidshorisont. Nogle er overordnede inden for vort hjertebarn, de unges uddannelse, andre specifikt 
politiske. 
 
Året fik den bedst tænkelige start: Pr. 1. januar indmeldte Aalborg og Nørresundby Malerlaug sig kollektivt i 
Aalborg Haandværkerforening med 74 medlemmer. Som laugets oldermand, Jess Vestergaard Pedersen 
sagde: ”Ved at være en del af det fællesskab, Aalborg Haandværkerforening er udtryk for, står vi stærkere i 
det kommunale, politiske spil”. 
 
Malerfaget er et af dem, der ikke har repræsentation i TECHCOLLEGE’ bestyrelse, så indmeldelsen gav 
håndværkerforeningen endnu et argument, da den igen henvendte sig til skolebestyrelsen for at blive 
repræsenteret. I november fulgte afslaget. Skolebestyrelsen meddelte, ”at den eksisterende 
sammensætning i bestyrelsen repræsenterer skolens uddannelsestilbud”. Det er Aalborg 
Haandværkerforening absolut ikke enig i.  
 
Vi havde forventet, at foreningens ønske med malerlaugets indmeldelse var blevet genstand for en fornyet, 
seriøs drøftelse i bestyrelsen. Det skete tilsyneladende ikke, for det brev, som meddelte os afslaget, var ned 
til sidste komma enslydende med afslaget fire år tidligere. På repræsentantskabsmødet 29. marts i år blev 
bestyrelsen opfordret til at bide sig fast og gentage ansøgningen om fire år. Lige nu forholder vi os 
afventende. Der kan ske meget på fire år. 
 
 I februar 2017 orienterede Aalborg Haandværkerforening Undervisningsministeriet om forløbet, og i 
december fremsatte vi over for ministeriet et ønske om, at loven ændres, så der bliver mulighed for en 
bredere sammensætning af de tekniske skolers bestyrelser. 8. marts i år svarede ministeriet ”Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet har igangsat et udviklingsarbejde rettet mod bestyrelser på de selvejende 
institutioner, hvorfor styrelsen tager jeres synspunkter med i den videre betragtning”. 
 
Gæstelærerne i ny ramme 
 
2016 blev året, da foreningens gæstelærerordning i folkeskolen kom ind i ny rammer. Aalborg Kommunes 
erhvervsplaymaker, Thomas Overgaard, har taget gæstelærerordningen under sine vinger som en del af 
den samlede indsats for inspirere folkeskoleeleverne til at tage en erhvervsuddannelse. 
 
Resultatet er på nuværende tidspunkt en halv snes skolebesøg med elektriker Henrik Hedelund som fast 
deltager – suppleret med skiftende lærlinge fra nogle af byens håndværkeruddannelser. Det ligner en 
succes, og at indsatsen er dybt berettiget fremgår af de seneste tal for afgangselevernes valg af fremtid. 
I Aalborg har 17,8 % tilmeldt sig erhvervsuddannelserne. Det er en fremgang på 1,5 %, men stadig under 
landsgennemsnittet. 79,8 % vil fortsætte i gymnasiet. Det er 5,8 % over landsgennemsnittet. Så der er 
noget at tage fat på, og Aalborg Haandværkerforening gør alt, hvad der står i vores magt for at øge 



interessen for håndværkeruddannelsen. Det samme gør virksomhederne, for de begynder allerede nu at 
mærke manglen på faglært arbejdskraft. 
 
Film og rammeaftale 
 
For at gøre opmærksom på Aalborg Haandværkerforenings berettigelse og funktion blev der i sommeren 
2016 fremstillet en professionel videofilm med titlen ”Selvfølgelig er jeg medlem”. Projektet blev 
gennemført med økonomisk støtte fra Pension for Selvstændige og kan fortsat ses på foreningens 
hjemmeside. 
 
Sammen med Dansk Industri Aalborg, Dansk Byggeri Nordjylland, Dansk Erhverv, Byggesocietetet Aalborg 
og Erhverv Norddanmark har Aalborg Haandværkerforening for første gang indgået en aftale, der sætter 
rammerne for myndighedsbehandling i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har et ønske om at yde 
Danmarks bedste erhvervsservice; bl.a. gennem en god og effektiv sagsbehandling af planer inden for 
byggeri, miljø og brand/beredskab. I håndværkerforeningen ser vi den ny rammeaftale som en service, der 
kan være med til at skabe værdi. Kommunens mål er en ”kundetilfredshed på 90 %. Det er en smuk 
ambition, efter at Aalborg i Dansk Byggeris analyse af erhvervsvenlighed i 2016 blev placeret som nr. 91 – 
dog tre pladser bedre end året før. 
 
Ryan Air og Skills 
 
Samarbejdet med de øvrige, lokale erhvervsorganisationer udspiller sig i det daglige i Aalborg Erhvervsråd, 
og i sagens natur kan vi ikke altid være enige med rådets øvrige medlemmer. Det kom til udtryk i marts i år, 
da de syv erhvervsrepræsentanter tilkendegav deres uenighed med kommunen og byrådets flertal i ”Ryan 
Air sagen”. Lavprisselskabet vil nu beflyve Aalborg Lufthavn, men kommunens medarbejdere må ikke 
benytte det i officielt øjemed. ”Det er vores opfattelse, at beslutningen sender et helt forkert 
erhvervspolitisk signal – til såvel etablerede virksomheder i regionen som virksomheder, som overvejer at 
flytte til regionen….Det er vores opfattelse, at Aalborg Kommune ikke bør være aktiv part i en uenighed 
mellem en virksomhed og fagbevægelsen”. 
 
Aalborg Haandværkerforening var en af sponsorerne bag DM i Skills i Gigantium, som i januar i år tiltrak 
52.000 besøgende. Fra alle sider blev arrangementet rost, og for TECHCOLLEGE var det en succes. Skolen 
mødte med 19 deltagere inden for 13 fag, og fem af dem opnåede guldmedalje. 
 
Ny vedtægter 
 
I årets løb har bestyrelsen i samarbejde med Håndværksrådets chefjurist, Peter Andersen, arbejdet på 
ajourføring af Aalborg Haandværkerfornings vedtægter. Især repræsentantskabets sammensætning og 
funktion har været under lup. Ændringerne er vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts og er til 
endelig godkendelse på generalforsamlingen. 
 
Aalborg Haandværkerforening har som sit mål at være en ”festlig erhvervspolitisk forening”. Det afspejles 
af medlemsarrangementerne, som i 2016 blandt andre har været møde med borgmester Thomas Kastrup-
Larsen, besøg på Aalborg Teater, ”Sild & Jazz” og det traditionelle andespil. 
 
I november døde foreningens æresmedlem, malermester Poul Eriksen, 90 år. I 1980 blev han medlem af 
repræsentantskabet og var i flere perioder frem til 2010 dets formand. 1987-1992 var Poul Eriksen formand 
for Aalborg Haandværkerforening. 
 
Æret være Poul Eriksens minde. 


