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ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

Hanne Danielsen, oldermand i Aalborg Frisør og
Kosmetiker Laug siden 2008 fortæller inde i bladet
om laugets udfordringer. En af dem er at få de yngre
medlemmer til at forstå, at et laug ikke blot er en
”gammelmandsforening”.
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Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt:
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser,
artikler eller emneforslag til det førstkommende blad skal
være redaktionen i hænde senest tre uger inden udgivelsen.
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// mangler en elev.
// vil efteruddanne dine medarbejdere.
// har spørgsmål til din elevs skoleforløb.
// har brug for hjælp til at blive godkendt som praktikplads.
// har brug for hjælp til at udfylde en digital uddannelsesaftale.
// har glemt, hvornår din elev har fødselsdag, og gerne vil overraske med en
brunsviger med flødeskum og marcipanbånd.
På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!
Ring på 7250 5775
Vi snakkes ved mandag-torsdag 7-16 og fredag 7-13.

BLAD NR. 1 - 2019

 Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening

Nu hedder vi

SMVaalborg
Siden 30. januar har vores forening heddet
SMVaalborg – med Aalborg Haandværkerforening
som binavn. Logoet med passer og vinkel eksisterer også fortsat.

Vi kan ikke med eet slag kaste 170 års

arbejdere. Vi er den forening, som

tænkning (i politikersprog kendt som

traditioner over bord, og vi vil sand-

lokalt kæmper for, at de små og mel-

”paradigmeskift”). Vi ved, at f.eks de

synligvis stadig i vide kredse være

lemstore virksomheder bliver hørt,

små iværksættervirksomheder prio-

kendt som ”håndværkerforeningen”.

når det gælder arbejdsvilkår og ram-

riterer netværksopdyrkning som et

Men navnskiftet indvarsler en ny tid

mebetingelser. Konkurrencevilkår og

forretningsmæssigt springbræt meget

med et klart signal om, at vi ikke blot

overlevelse.

højt. Derfor er det i endnu højere grad
vigtigt, at SMVaalborg bliver et mø-

er en forening for håndværkere, men
at vi er Nordjyllands største erhvervs-

Det var nogle af de argumenter og sig-

dested for arrangementer, som på én

politiske forening for hele SMV-seg-

naler, der lå bag, da Håndværksrådet

gang formidler oplevelser, ny viden og

mentet: Alle små og mellemstore

i oktober 2017 skiftede navn til SMV-

socialt samvær.

virksomheder.

danmark, og siden navneskiftet har
den interesseorganisation med 18.000

Bestyrelsen og repræsentantskabet

Der findes i Danmark 270.000 virk-

medlemsvirksomheder oplevet tilgang

prioriterer den side af foreningens

somheder inden for den gruppe. Blot

fra ny brancher og virksomhedstyper.

tiltrækningskraft meget højt. Et godt

100.000 er medlem af en interesse-

Navnet ”Håndværksrådet” (og Aalborg

eksempel er medlemsarrangementet

organisation. Mange af de organi-

Haandværkerforening) har for enty-

”Fra Rød Aalborg til Cloud City” – et

sationsløse er mindre iværksætter-

digt signaleret ”håndværkere” og var

besøg på Den Game Spritfabrik her i

virksomheder, baseret på en idé, en

dermed ikke i takt med udviklingen og

foråret. Og der kommer flere…..

særlig, specifik viden og et forret-

mangfoldigheden inden for SMV.
Der skal nok være nogle, som tænker

ningsområde, der var ukendt for få
år siden. Indehaveren er ofte så com-

At vi nu i Aalborg tilpasser vort navn,

”Hvorfor nu lige det? Nyt navn og ny

puterkyndig, at hun/han hjemme fra

er også et signal om det fortsat tætte

strategi. Det gik da ellers meget godt”.

kontorstolen kan finde en nål i en

samarbejde med SMVdanmark og den

Ja, det gjorde det, men hvis vi blot læ-

høstak 1.000 km borte – og dermed

synergi, vi ønsker i samspillet mellem

ner os tilbage, mens håret bliver end-

også svarene på langt de fleste af de

det nationale og det lokale. I fælles-

nu mere gråt, sætter foreningen sin

spørgsmål, en virksomhedsindeha-

skab skal vi udvikle arrangementer,

overlevelse på spil. SMVaalborg føler

ver til stadighed må stille sig selv for

der formidler viden om aktuelle em-

en forpligtelse – også over for sam-

at leve op til formelle krav og for at

ner af interesse for især SMV’s dag-

fundet – til at varetage vore opgaver

følge med i samfundsudviklingen.

ligdag, og i fællesskab skal vi være i

på et nutidigt grundlag.

stand til at give enkeltmedlemmer
Disse ny virksomhedstyper har lige

svar på aktuelle spørgsmål.

så stort et behov for at kunne trække
på en forening som SMVaalborg, som

SMVaalborg har alene i kraft af nav-

et etableret byggefirma med 50 med-

neskiftet påtaget sig et ansvar for ny-

- fortsættes side 4 
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 fortsat fra side 3...

Også når det handler om foreningens hjertesag: De unges uddannelse. Der er løbet meget vand gennem
fjorden, siden Aalborg Haandværkerforening i 1849 var med til at
etablere Aalborg tekniske skole, og
der er stadig brug for en stærk forening, der taler uddannelsens sag
og fokuserer på, at der også er lærepladser til de unge, der vælger at
uddanne sig inden for et stadigt bredere spekter af muligheder.
Aalborg bliver i øvrigt den første by,
som i sit navn kobler ”SMV” med
bynavnet. Den 11. april vedtager ge-

 Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening

Alliancen
Limfjord

og de unges ud

neralforsamlingen i Silkeborg Haandværkerforening navneskiftet til
SMVSilkeborg med hele to binavne:
Silkeborg Haandværkerforening og
Silkeborg Haandværkerforening af
1863.

Det endelige

navneskift

Naturligvis er SMVaalborg (Aalborg Haandværkerforening) som Nordjyllands største erhvervspolitiske forening for især de små og mellemstore
virksomheder aktivt med i Aalborg Alliancen, der
som et af sine overordnede mål har at fremskynde
etableringen af den tredje forbindelse over
Limfjorden.
Lige så naturligt har foreningen ik-

dere af, at Aalborg Kommune – som

ke nogen principiel holdning til for-

den eneste i Nordjylland - bidrager

Onsdag 29. januar kl. 18.07 var

bindelsens placering; vest eller øst

til finansiering af en infrastruk-

navneskiftet fra ”Aalborg Haand-

for Aalborg. For vore medlemmer

tuel løsning, som helt oplagt er en

værkerforening” til ”SMVaalborg”

har - blandt andet i kraft af deres

statsopgave.

endeligt. Den ekstraordinære gene-

geografiske spredning – forskelige

ralforsamling vedtog enstemmigt

holdninger til en kommende løs-

Alligevel er vi helhjertet med i Aal-

den nødvendige vedtægtsændring,

ning. Men een ting er de enige om:

borg Alliancen og kommunens løfte

som i al sin enkelhed består i, at

Den haster. Transporttid er en om-

om i de kommende 20 år at anven-

navnet Aalborg Haandværkerfor-

kostning, og ofte er der kun kunden

de 30 mio.kr. årligt fra dæknings-

ening alle de steder, hvor det op-

til at betale den. Derfor er tiden på

afgiften til at fremskynde en ny

træder i vedtægterne, bliver erstat-

vej til opgaverne i sig selv et kon-

fjordkrydsende forbindelse.

tet af SMVaalborg.

kurrenceparameter.
Den eksisterende kapacitet er ved
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Fremmødet til generalforsamlin-

Det kan ikke være nogen hemme-

at sande til, og kødannelse og lang-

gen indikerede, at der er bred op-

lighed, at SMVaalborg er modstan-

som trafikafvikling er en trussel

bakning i medlemsskaren til de

der af den kommunale dækningsaf-

mod det nordjyske erhvervslivs ud-

strategiændringer, der ligger bag

gift. Den er og bliver en ekstraskat

vikling.

udskiftningen af det 170 år gamle

på et erhvervsliv, der ikke direkte

navn. Ud over bestyrelsen deltog

har gavn af afgiftens provenu. Vi

Partnerne i Aalborg Alliancen for-

kun to medlemmer i afstemningen

har tidligere foreslået, at en del af

pligter sig til ud fra hver deres styr-

og dens entydige beslutning, så det

provenuet anvendes til belønning af

kepositioner at bidrage til at ned-

hele var afsluttet på 7 minutter.

virksomhedernes indgåelse af ud-

bringe ledigheden, lette adgangen

dannelsesaftaler, men byrådet for-

til kvalificeret arbejdskraft og for-

kastede ideen. Vi er også modstan-

bedre erhvervslivets rammevil-

H
 åndværkerforeningens direkte ”tilskud” til Aalborg Alliancen er et
fortsat løfte om synliggørelse og anbefaling af erhvervsuddannelserne
og en påvirkning af vore medlemsvirksomheder til at indgå endnu flere
uddannelsesaftaler. Samtidig vil vi arbejde for, at endnu flere af vore
medlemmer ansætter ledige akademikere.

n,
dsforbindelsen

ddannelse
kår. Når det lykkes, vil nogle af de 600

hvervsuddannelserne og medvirke til

vore medlemmer kan fremskynde den

mio. kr. komme ”hjem” igen.

etableringen af endnu flere uddan-

stærkt savnede tredje limfjordsfor-

nelsesaftaler. Til gavn for samfundet

bindelse og samtidig mindske ledig-

At uddannelserne – og tiltrækningen

og til glæde for de unge. Det er med

heden, vil det være en stærk marke-

til dem – er vores hjertesag er på det

de kompetencer, vi er en aktiv del af

ring af, hvad Aalborg kan udrette, når

nærmeste en selvfølge. Vi er som en

Aalborg Alliancen. Hvis alliancen med

alle gode kræfter forenes.

del af SMVdanmark den lokale repræ-

en aktiv indsats fra SMVaalborg og

sentant for de små og mellemstore
virksomheder, som på landsplan møder med næsten 90 % af samtlige lærlingepladser. En aktuel analyse fra
AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) viser, at SMV i gennemsnit har
en lærling pr. fem faglærte. Ifølge de
nyeste krav fra AUB skal virksomheder som minimum have en lærling pr.
20-25 faglærte.
Håndværkerforeningens direkte ”tilskud” til Aalborg Alliancen er et fortsat løfte om synliggørelse og anbefaling af erhvervsuddannelserne og en
påvirkning af vore medlemsvirksomheder til at indgå endnu flere uddannelsesaftaler. Samtidig vil vi arbejde
for, at endnu flere af vore medlemmer
ansætter ledige akademikere. Allerede nu er der særdeles positive meldinger om akademikernes medvirken til
med deres særlige viden at skabe ny
dynamik selv i mindre virksomheder
i vort område.
SMVaalborg følger udviklingen tæt
og arbejder målbevidst for at forstær-

De unges uddannelse
vil for SMVaalborg
også være en hjertesag i Aalborg Alliancen

ke den: Tiltrække endnu flere til er-
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MEDLEMSARRANGEMENT

Det digitale
bogholderi og
administrative
lettelser
Onsdag den 15. maj 2019 kl. 17:00-20:00
Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV
Føler du også, at administration og papirarbejde er en tidsrøver i din virksomhed? Hvis
ja, så er du ikke alene… mange virksomhedsejere har haft søvnbesvær på grund af
virksomhedens økonomi og mange har følt sig
stressede over at have mange bilag liggende.
Derfor inviterer SMVaalborg og Beierholm til
arrangement som giver dig input til, hvordan
du kan få startet det digitale bogholderi og
opnå administrative lettelser i det daglige.

 Af Niels Jahn Knudsen, Kommunikationskonsulent Familie- og Beskæftigelsesf

Aalborg Alliancen:
Tæt samarbejde
med lokale
virksomheder
er nøglen til
succes

Minuba vil vise, hvordan deres ordre- og
sagsstyring til både mindre og større virksomheder skaber overblik, så du kan bruge dine
ressourcer effektivt og spare tid.
ProLøn vil vise, hvordan deres lønadministration, kan gøre din hverdag mere enkel uden
ubehagelige overraskelser. Herudover har
de mange brancheløsninger til netop håndværkere.
Beierholm vil vise, hvordan du med Beierholm
FOKUS kan spare tid og besvær i det daglige
samt få et overblik over din økonomi og samtidig få adgang til løbende sparring og rådgivning. Du undgår at miste vigtige kvitteringer og
kan bruge mindre tid på administration.

Vi

vil først og fremmest gerne
hjælpe med at skaffe kvalificeret
arbejdskraft. Aalborg Alliancen
forudsætter, at I tænker lokal
rekruttering. Så er vi klar til at
drøfte alle relevante løsninger.
Som medlem af Aalborg Alliancen
får virksomheden sin helt egen
konsulent i jobcentret.

Det foranstående skal overordnet hjælpe med
at du kan fokusere mere på det, du brænder
for – servicere dine kunder!
Deltagelse er gratis og vil slutte af med en
sandwich og en øl/vand.
Tilmelding til: info@aalborg-hvf.dk
senest den 1. maj 2019. Først til mølle…
Venlig hilsen bestyrelsen
Mødesponsor:
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Jesper Dahlgaard: Håndværkerforeningens
medlemmer er gode til at oplære nye
medarbejdere og tage socialt ansvar.
(Foto: Lars Horn Baghuset)
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forvaltningen, Aalborg Kommune
Jobcentret indtager en central rolle i ud
møntningen af Aalborg Alliancen. Vi har
spurgt Jesper Dahlgaard, der er leder af
Jobcentret i Aalborg, hvad virksomhe
derne kan forvente i forbindelse med
Aalborg Alliancen

kan indgå i Aalborg Alliancen. Her er

”Vi håber, at rigtig mange af Håndvær-

somheder en gevinst i at få ansat personer

kerforeningens medlemmer nu går ind

med en længerevarende uddannelse. Erfa-

i Aalborg Alliancen. I er lokalt forank-

ringen er, at det ofte fører til øget indtje-

rede. I er tæt på jeres medarbejdere, I er

ning og flere arbejdspladser. Jobcentret vil

gode til at oplære nye medarbejdere og

gerne finde en egnet kandidat, og der mas-

tage socialt ansvar”, indleder jobcenter-

ser af muligheder for få støtte til at prøve

chef Jesper Dahlgaard.

idéen af”, forklarer Jesper Dahlgaard.

Derfor er der mange måder virksomhe-

Tænk også i småjobs

derne kan indgå i Alliancen. Som det

Det er i dag muligt at lave jobs på me-

første område peger Jesper Dahlgaard

get få timer. Jesper Dahlgaard opfordrer

på rekruttering.

virksomhederne til at tænke i, om man

det vigtigt at tænke ud af boksen.
”Som jeres formand Svend Aage Suhr jo
også har skrevet i Nordjyske, så er der
f.eks. for mange små og mellemstore virk-

ikke har forskellige småopgaver, som
”Vi vil først og fremmest gerne hjælpe

er svære at få løst i en travl hverdag.

med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Jobcen-tret har mange ledige, der ikke

Aalborg Alliancen forudsætter, at I tæn-

umiddelbart er klar til et fuldtidsjob og

ker lokal rekruttering. Så er vi klar til

for hvem få timers arbejde om ugen vil

at drøfte alle relevante løsninger. Som

være et step ind på arbejdsmarkedet.

medlem af Aalborg Alliancen får virksomheden sin helt egen konsulent i

” Selv om man kun kan arbejde få timer,

jobcentret. I vil altid få svar inden for

giver det et kæmpe løft for dem, at få en

24 timer, og vi udsøger relevante kan-

rigtig lønseddel i hånden og samtidig ople-

didater inden for 72 timer. Er der
brug for et kursus for at den ledige

ve at virksomheden har glæde af det, som
de laver”, forklarer Jesper Dahlgaard.

får de nødvendige kompetencer, så
finder vi også ud af det”, understreger han.

Han lover samtidig, at ordningen er meget lavbureaukratisk for virksomheden.

Gerne flere unge faglærte

Tænk også på medarbejderne

En af vejene til at løse manglen

Jesper fortæller, at Jobcentrets Sygedag-

på kvalificeret arbejdskraft er

pengehus har stor succes med at lave

at få flere unge i gang inden

arrangementer for arbejdsgivere om-

for håndværkerfagene.

kring reglerne omkring sygedagpenge,
så arbejdsgiverne kan undgå at miste

”Vi vil rigtig gerne hjælpe med

refusion. De har også nogle velbesøgte

at skaffe unge mennesker til

arrangementer omkring forebyggelse af

jeres virksomheder. Jobcentret
vil gerne hjælpe med at skaffe

stress hos medarbejderne. Så kontakt
endelig Sygedagpengehuset.

flere lærlinge. Det kan også
være ufaglært arbejde. Vi har
f.eks. en del unge, der kender

Ring til Rune

arbejdet i byggebranchen gen-

Mulighederne for at indgå i

nem projektet Byg i Nord”, for-

Aalborg Alliancen er mange,

tæller Jesper Dahlgaard.

Mange måder at være med i Alliancen
Jesper Dahlgaard understreger, at der

Jesper Dahlgaard opfordrer derfor
virksomhederne til at kontakte
Rune Jensen på 9931 5200 eller
ruje-jobcenter@aalborg.dk.

mange måder, hvor virksomhederne
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 Af Poul Krabbe

Flere uddannels
og færre elever
På landsplan manglede der ved årsskiftet 9.500 praktikpladser. Det er 1.000
færre end i maj 2018 og næsten 4.000 færre end i 2016. Det går den rigtige vej,
men er stadig lang fra godt nok. Alligevel har de svært ved at få armene ned på
TECHCOLLEGEs praktikcenter i Nørresundby. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler
(og dermed løfte om en ordinær praktikplads) er for 2019 nået op på 2.300 – 500
flere end det strategiske mål. Tilsvarende er antallet af elever i skolepraktikken nede
på 300, hvor det tidligere har ligget på omkring 400.
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-Der er flere årsager til den positive

og muligheden understøtter den

Men der er også malurt i bægeret.

udvikling i Aalborg. Konjunkturerne

vekseluddannelse, som er et bæ-

Datauddannelserne (IT supporter,

har udviklet sig positivt, og det er gå-

rende element i den danske model

datatekniker infrastruktur og data-

et op for virksomhederne, at de skal

for erhvervsuddannelse. Næsten

tekniker programmering) er Praktik-

stemple ind med praktikpladser for

halvdelen af praktikcentrets elever

centrets Achilleshæl. Godt 100 elever

at modvirke den truende mangel på

er ude i sådanne aftaler, og indtil

fra de tre uddannelser er i gang med

faglærte. Samtidig gav trepartsafta-

nu viser det sig, at 70 % af de elever

skolepraktikken i Nørresundby. På

len i 2018 mulighed for at konvertere

fortsætter i samme virksomhed i et

Syddansk Erhvervsskole er det tilsva-

delaftaler til korte aftaler, fortæller

restlæreforhold eller en ny kortere

rende tal over 500.

praktikcenterchef Per D. Kristensen.

aftale.

De mange delaftaler om kortere va-

Malerne løbet stærkt

rende praktikophold i virksomheder-

Det er især i byggesektoren frem-

og det er et paradoks, at så mange

ne er nu erstattet af aftaler, der som

gangen i uddannelsesaftalernes an-

elever kommer i skolepraktik, for

regel varer et år til halvandet.

tal slår igennem. Tømrerne er efter-

der er stort set fuld beskæftigelse til

spurgte, og det samme er malerne.

dem, når de har afsluttet den popu-

-Ved at eleverne nu er ude i længe-

Hvor der normalt indgås op til 60 af-

lære uddannelse. Der er altså mange

varende praktikophold, lærer de og

taler med malerelever, er antallet i år

virksomheder, der venter på datatek-

virksomhederne hinanden at kende,

93.

-Med sine fem år er datauddannelserne de længste af EUD uddannelserne,
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sesaftaler
i skolepraktik
TECHCOLLEGEs praktikcenter flyttede 1. januar 2018 fra Lindholms Brygge, hvor det har været siden centrets etablering i 2013.
Den ny adresse er Teglværket 2 i Nørresundby, hvor bygningsmassen deles med skolens autouddannelser. Der er god plads
og en fin sammenhæng mellem værksteder og undervisningslokaler, og flytningen gav mulighed for at samle TECHCOLLEGEs
skolepraktik på ét sted. Centret yder i dag skolepraktik til 19 uddannelsesområder.

nikere, men ikke vil være med til at

til at uddanne dem med de rette kva-

At øge kendskabet til dem er en af vo-

uddanne dem. I vores område er der

lifikationer. Selv om uddannelserne

re store udfordringer.

samtidig virksomheder, der tager rig-

nu er 22 år gamle, er der stadig mange

tigt mange elever for selv at være med

virksomheder, som ikke kender dem.

Opsøgende frisørelever
Alle elever på prakticentret er fortsat
aktivt søgende på praktikpladser, og i
januar blev indledt et pilotprojekt, der
satte jagten i system. Opdelt i geografiske områder fik landsdelens frisørsaloner besøg af 17 praktikpladssøgende
frisørelever. Resultatet kendes endnu
ikke. De frisørmestre, som ikke med det
samme meldte en praktikplads ud, blev
inviteret til speeddating på praktikcentret tirsdag den 12. marts kl. 9-14.
-Speeddating er for alle typer virksomheder, der overvejer at tage en
lærling. På den dag kan de møde og få
en snak med en potentiel lærling, opleve praktikcentret og få information

Praktikcenterchef Per D. Kristensen: Det
er gået op for virksomhederne, at de skal
stemple ind med praktikpladser, hvis de vil
være med til at forhindre fremtidens truende
mangel på faglært arbejdskraft.

fra vore medarbejdere. For os og vore
elever er det en mulighed for at mødes
ansigt til ansigt og måske skabe de
første relationer på vej mod praktikpladsen, siger Per D. Kristensen.
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Kystens Perle

STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000 Aalborg

Traditionel dansk mad
også som take away

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vi har åbent hele året
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

Den lige vej til job

GRATIS
RÅDGIVNING
Har du brug for tips til, hvordan du kan
fastholde dine medarbejdere eller tackle
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du
at vide mere om fx virksomhedspraktik,
mentorordninger for unge eller den nye
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.
Vi er et landsdækkende videns- og
netværkshus, og vi tilbyder blandt andet:
	Gratis telefonisk rådgivning om
fleksjob, sygefravær, mentor- eller
seniorordninger og meget andet. Vi
bliver ugentligt kontaktet af 15-20
virksomheder på vores hotline,
som vi hjælper med konkrete
problemstillinger i virksomheden.
	Gratis medlemskab af et
landsdækkende virksomhedsnetværk.
Over 3.440 er medlemmer af
VirksomhedsnetværkCabi, som
afholder cirka 30 gratis arrangementer
om året fordelt over landets fem
regioner.
	Gratis viden, tips og nyheder. Cirka
5.000 medarbejdere abonnerer på
vores nyhedsbrev til virksomheder.
Læs blandt andet om arbejdsmiljø,
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer,
integration og fleksjob.
Du kan læse mere og tilmelde dig vores
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på
telefon 8612 8855.

Målrettede kurser
og erhvervsuddannelser
Inden for: Byggeri l Transport og logistik l Ejendomsservice
Servicefagene l Det grønne område l Proces og automatik
Organisationsudvikling l IT l Elektronik og teknologi

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C /
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855
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Administration stresser
håndværkere og andre
SMV-virksomheder
Håndværksfirmaer og andre mindre og mellemstore virksomheder stresser over
administrative byrder og papirnusseri, viser en ny undersøgelse. Men ved at arbejde
smartere og bruge digitale værktøjer er der både tid og penge at spare. Det gælder
bare om at få øjnene op for mulighederne.
For meget papirarbejde

kunder og øge indtjeningen, men som

masse bøvl og desuden frigør tid til

Købskvitteringer, der hober sig op –

ender med at bruge dyrebar tid på at

forretningen ved at benytte en løs-

hvis de da ikke lige forsvinder, dagen

betale kreditorfakturaer, indberette

ning som denne,” fortæller Thomas

inden de skal bogføres. Ekstraopga-

moms og nusse med bilag:

Nic. Nielsen.

kevis af papirfakturaer, der skal gen-

”De er typisk ikke motiveret af admi-

nemgås og godkendes, inden de bliver

nistration. Og samtidig er det også så-

Gå hjemmøde: Spar tid og penge på
administrationen

betalt. Det kender de fleste hånd-

dan, at de mennesker, som er dygtige

Ifølge Thomas Nic. Nielsen mangler

værksvirksomheder til.

til at skabe forretninger, ikke altid er

mange håndværkere en hjælpende

dem, der er bedst til at administrere

hånd i forhold til at få overblik over

Og den gammeldags administration

og sætte i system. Så der går faktisk

de digitale muligheder, som bestemt

stresser virksomhederne. Det viser en

uforholdsmæssigt meget tid med det

ikke kun egner sig til store virksom-

undersøgelse udført af revisions- og

– ofte sent om aftenen, hvor træthe-

heder. Her kan alle være med. Der-

rådgivningsvirksomheden Beierholm.

den også melder sig,” fortæller han.

for holder SMVaalborg sammen med

ver, der ikke bliver faktureret. Stak-

For eksempel har 36% følt sig stres-

Beierholm et gå hjemmøde den 15.

set over følelsen af at bruge for meget

Spar tid og penge med digitale løsninger

tid på papirarbejde i forhold til det ar-

Men der findes digitale løsninger, der

virksomheden helt konkret kan få

bejde, der skaber værdi for kunderne

letter administrationen, for eksempel

gavn af de digitale muligheder.

og virksomheden.

Beierholms on-line service, Beierholm

Bilagene bliver væk

FOKUS. Så kan man scanne bilag ind

Læs om arrangementet på side 6.

med telefonen og få dem ud af verden

Den oplevelse genkender Thomas Nic.

med det samme. Erfaringen viser, at

Nielsen, der er statsautoriseret revi-

man får det gjort, for telefonen er i

sor hos Beierholm. Han hjælper man-

forvejen lige ved hånden. Skal bilaget

ge håndværksfirmaer med at holde

godkendes af fx mester, kan han gøre

styr på regnskabet:

det med et enkelt klik fra sin app eller skærm.

”Jeg oplever ofte, at de sidste bilag
mangler, når regnskabet skal gøres

Beierholm FOKUS taler sammen med

op. Det er især fysiske indkøb, der gi-

både økonomisystemet og fx time-

ver rod. Håndværkere er jo meget på

sag-systemer, så ekstratimer kan bli-

farten og bruger penge undervejs. Der

ve registreret med det samme i stedet

kan nemt gå kvitteringer tabt i forbi-

for at gå i glemmebogen. Endelig giver

farten.”

Beierholm FOKUS også mulighed for

En tidsrøver

maj kl. 17-20 – med fokus på, hvordan

hurtigere og bedre rapportering samt
nem adgang til sparring med revisor.

Samtidig ser han også det pres, der
hviler på virksomhedens leder, som i

”Samlet set vil jeg vurdere, at en

bund og grund brænder for at betjene

håndværksvirksomhed slipper for en

Fakta
36%

har oplevet stress ved fø-

lelsen af at bruge for meget tid
på administrativt arbejde.

43% har oplevet stress af at
have store bunker af bilag liggende.

29% drømmer af og til om at
lave noget helt andet for at slippe for administration.
Kilde: Beierholm

11

!
e
r
e
d
n
i
v
e
lad

g
e
g
n
a
m
a
Meg
7

PALLE MØRCH A/S

HUSK

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
 Energimålere
 Servicering af alle målertyper
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 Af Poul Krabbe

AT MEDDELE ÆNDRINGER
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i medlemsoplysninger til sekretariatet
på e-mail. Info@smvaalborg.dk
Så hjælper du os og dig selv.

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

På jagt
efter de

længevarende
praktikaftaler

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Trepartsforhandlingerne 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets
parter rummede blandt meget andet
et afsnit om erhvervsuddannelserne
skolepraktikordninger.
Af aftalen fremgår blandt meget andet, at det er en grundlæggende hovedregel, at praktikuddannelsen skal
være omfattet af en længerevarende
uddannelsesaftale og dermed være
lønnet beskæftigelse i uddannelsesøjemed. Målet er en begrænsning af
virksomhedsforlagt undervisning,
delaftaler og korte uddannelsesafta-

67586

RIV NED.
BYG OP.
GENTAG

ler.
DELAFTALER kan kun indgås én
gang for den enkelte elev i samme
virksomhed.
KORTE UDDANNELSESAFTALER
kan kun indgås op til 2 gange mellem
den enkelte elev og samme virksomhed med mulighed for 3. gangs dispensation med godkendelse fra det
lokale uddannelsesudvalg.
Aftalen trådte i kraft 1. januar 2018.

VI STÅR BAG DEM,
DER KAN DERES HÅNDVÆRK.
STARK Aalborg
Håndværkervej 5 • 9000 Aalborg • Tlf. 9631 0500

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

6.00 - 17.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

Køb varerne i forretningen eller på STARK.dk
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Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedkerDet naturlige
valg når
skal vælges
entreprenør,
storentreprenør
ellerder
hovedentreprenør

rentreprenør, storentreprenør
eller hovedentreprenør

tømrer/snedke-

Kaolinvej 8 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 60 12 80 00 · www.pallisgaard.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

REPRÆSENTANTANTSKAB

VVS-installatør
Torben Hansen

HØJEFFEKTIVE PUMPER
& PUMPELØSNINGER

Aalborg- og Nørresundby Malerlaug
Morten Gadegaard

Hos DESMI producerer, sælger og servicerer
vi pumper og pumpeløsninger inden for bl.a.:

Ordfører
Mogens Kjeldsen 		

98 25 94 75

Aalborg Frisørlaug
Hanne Danielsen
Aalborg Smedelaug
Oldermand
Søren Rønnov Nielsen
Aalborg Tømrer- og Murerlaug
Jens Peter Nielsen
Nibe Erhvervsråd
Kristen Langkjær
Maskinmesterforeningen
Jan Blæsbjerg

•
•
•
•
•

Marine
Industri
Forsyning
Spildevand
Osv.

Vores landsdækkende serviceafdeling
servicerer, vedligeholder og reparerer
alle pumpetyper, uanset fabrikat.

24 / 7 / 365
Kontakt vores serviceafdeling på:
+45 70 23 63 63.

Sangforeningen
Henrik Gertsen
Poul Krabbe

Repræsentantskabsmøder
afholdes den anden onsdag i marts
og november måned.
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PROVEN TECHNOLOGY

www.desmi.com
P R OV E N T E C H N O LO GY

MARINE & OFFSHORE

INDUSTRY

OIL SPILL RESPONSE

DEFENCE & FUEL

UTILITY
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INDSTILLING

INDSTILLING
AF KANDIDATER
Foreningens medlemmer kan indstille
kandidater til modtagelse af legater.
Se yderlig på hjemmesiden: Aalborg-hvf.dk afsnit legater.

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

SUNDE ARBEJDSPLADSER
– GRATIS RÅDGIVNING

- FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION

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.

Start her, hvis du vil opdateres med nyeste viden. I Center for Karriere og Uddannelse sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser
og uddannelser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard,
tlf. 99 31 19 18 eller send en mail til:
ik-sbu@aalborg.dk

MÅLRETTEDE KURSER

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 2788 6014 - jlb@ah.dk

ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI
SALG OG KOMMUNIKATION
FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING
LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

Kursussekretær
CAMILLA BACH
Tlf. 9133 3302 - cab@ah.dk

www.ahkurser.dk

ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER
SPROG OG INTERNATIONALISERING
BLIV BEDRE TIL SPROG OG KULTUR
IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE
FÅ SUCCES MED DIN VIRKSOMHED

BLAD NR. 1 - 2019
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 Af Poul Krabbe

De 170 år

blev fejret

AKTIVITETER

29. november markerede Aalborg

Musikken blev – som det efterhånden

Haandværkerforening, at det var 170 år,

er en tradition til stiftelsesfesterne

siden 23 håndværksmestre stiftede for-

– leveret af et veloplagt Lime River

eningen. Et særtillæg til NORDJYSKE på

Jazzband.

selve fødselsdagen fortalte om forenin-

2019

gens historie og om de aktuelle mær-

Hvad festdeltagerne ikke kunne vide

kesager, og om aftenen deltog et bredt

på det tidspunkt, blev det den sidste

Repræsentantskabsmøde

udsnit af medlemmerne og inviterede

fest i Aalborg Haandværkerforening.

gæster fra bl.a. Varelotteriet, Pension

To måneder senere skiftede den

for Selvstændige og SMVdanmark i fe-

170-årige navn til SMVaalborg – med

sten i Papegøjehaven. En fest, der fuldt

Aalborg Haandværkerforening som

ud levede op til målet om at være en

binavn.

 	13. marts kl. 16.30

 	27. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	Ultimo april
Besøg på Cloud City ”Spritten”
Annonceres senere
 	24. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	24. april kl. 18.00

Generalforsamling

 	7. maj kl. 19.00
Legatuddeling



1 5. maj kl. 17.00
Medlemsarrangement Beierholm

 	29. maj kl. 16.30

Bestyrelsesmøde



1 2. juni kl. 17.00
Borgmestermøde

 	26. juni kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

 	12. oktober kl. 13.00
Sild og jazz

Øvrige medlemsarrangementer
annonceres senere elektronisk.
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”fornøjelig erhvervspolitisk forening”.
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... FORDI VI ELSKER GOD UNDERHOLDNING

24. - 28. APRIL

16.-18. MAJ

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

ANNE SANNE LIS
TORSDAG 16. MAJ

GIGANTIUM

CIRKUSREVYEN
5. - 8. SEPTEMBER

SAMARBEJDSAFTALE
MED ADVOKATFIRMAET
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet
Vingaardshus A/S, der sikrer vores
medlemmer juridisk bistand lokalt og på
højt niveau.
Som medlem af Aalborg Haandværkerforening får du et gratis formøde, og klar
besked på din juridiske udfordring.

LYSET OVER

SKAGEN
Musicalen om de kendte malere

27. OG 28. SEPTEMBER

STARWARS IN
CONCERT
1. OG 2. OKTOBER

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S
beskæftiger 22 advokater, der bl.a. har
følgende arbejdsområder:
 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret

 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret

 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret

 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte

 Køb og salg af virksomheder

FRE/LØR 15. NOV. - 7. DEC

Europa Plads 4, Aalborg
Billet: Tlf. 99355566
man. - tors. kl. 10-16 fre. kl. 10-15
AKKC.DK

20. - 24. NOVEMBER

Se mere på www.vingaardshus.dk.
Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr.
46 92 92 00 for et uforbindende møde med
oplysning om, at du er medlem af Aalborg
Haandværkerforening.”
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Udfordringern
og sammenhol
Fra

2012 til 2016 har der
været en stigning på godt
50% af ufaglærte, som arbejder
i frisørbranchen. Hver 10.
flygtning, som kommer til
landet, ønsker at arbejde
som frisør. Det er en billig
branche at starte i. Mange
kommuner yder en betaling
til et kort kursus på en privat
frisørskole, og de udlændinge,
der begynder som frisører, kan
bevare deres kontanthjælp de
første to år. Derfor ønsker vi
en certificering, så kunderne
kan vide, at de ikke pådrager
sig skade ved ufaglærtes
håndtering af kemikalier. I
det hele taget ønsker vi fair
konkurrence, hvor de første to
års kontanthjælp ikke hjælper
med at holde frisører uden
faglige forudsætninger kunstigt
i live”.

fair konkurrence fra ufaglærte, men

Men hvis kunden kun skal betale 100

også en aftagende forståelse for sam-

kr. for en klipning, kan det ikke sam-

menholdet og for nødvendigheden

tidig lade sig gøre at præstere kva-

af at have både et lokalt laug og en

litet og at svare enhver sit, siger ol-

landsdækkende organisation i ryggen.

dermand Hanne Danielsen, Aalborg
Frisør og Kosmetiker Laug.

-Hvis noget går galt, eller udfordringerne ved at drive egen salon er ved

Hanne Danielsen har været frisørfa-

at fjerne arbejdsglæden, er det godt

gets oldermand siden 2008. Hun kom

at have en organisation som bag-

i frisørlære i 1967 og driver i dag Sa-

land. Det er ikke noget, man behøver

lon Noblé i Nørresundby med to assi-

at tænke på hver dag. Man skal bare

stenter og en elev. Hun er også næst-

vide, at der kan hentes assistance,

formand i SMVaalborg (og det første

når det bliver nødvendigt. Jeg har da

kvidelige bestyrelsesmedlem i de 170

også en privat brandforsikring, som

år, håndværkerforeningen har eksi-

jeg aldrig håber at få brug for.

steret), formand for den nordjyske
region i SMVdanmark og som sådan

Aalborg Frisør og Kosmetiker Laug

medlem af organisationens HIF ud-

er med 154 aktive og 24 passive

valg. Hun er også medlem af det lo-

medlemmer Jyllands største, men

kale uddannelsesudvalg og af center-

oldermanden skimter mørke skyer i

rådet for skolepraktik.

horisonten.

-Da jeg kom i lære som frisør, var

-Jeg synes, at mange af mine unge

jeg stolt af mit fag. Hvis ikke de fi-

kolleger er branddygtige og fyldt

Sådan var hovedbudskabet i det brev,

re års læretid og hele den viden, jeg

med gåpåmod og gode ideer, men

dofk (Danmarks Frisør og Kosmetiker

har samlet siden, skulle give mig en

deres interesse for det faglige fælles-

Forbund) i august 2018 sendte til Fol-

fordel i konkurrencen med de ufag-

skab kan ofte ligge på et meget lille

ketingets erhvervsordførere. Certifi-

lærte…Hvad er hele min baggrund så

sted. Det er ikke blot en udfordring

cering af faglærte, selvstændige frisø-

værd? Derfor er det vigtigt, at vi fag-

hos frisørerne, men i mange andre

rer og kosmetikere som et middel til

lærte står sammen. I frisørlauget i

brancher. Faglige foreninger – og

at skabe fair konkurrence.

Aalbog og i dofk. Vi skal være det kol-

måske foreningsliv i det hele taget –

legiale netværk, hvor erfaringer og

er ikke det, der fylder mest på kalen-

Frisøren, den faguddannede

udfordringer udveksles mellem kolle-

deren. Der er aktiviteter, som priori-

-I ”gamle dage” vidste alle, at en frisør

ger. Stå sammen og være sammen og

teres langt højt. For mig at se er det

var ensbetydende med en faguddan-

være glade for alle de gode ting, vi får

et tab, at vi er i gang med at ødelæg-

net. Sådan er det ikke i dag. Jeg går

af hinanden, mener Hanne Danielsen.

ge meget af det faglige sammenhold,

ind for sund konkurrence og , at ud-

18

både kvalitet og pris, så er det sådan.

som er opbygget gennem tiderne, og

buddet er reguleret af efterspørgslen.

Sammenholdets nødvendighed

jeg synes, det er et tab for de unge,

Opfattelsen af kvalitet kan ikke dis-

Og det er så lige der, den ny tids udfor-

hvis de ikke udnytter alle de mulig-

kuteres. Hvis kunden er tilfreds med

dringer kommer ind. Ikke blot den un-

heder, deres faglige organisationer

19

rne
oldet

Hanne Danielsen:
Forbundet og det
lokale laug har
stærke tilbud til
medlemmerne

har opbygget for at støtte dem i de-

medlemmerne; tilbud med afgø-

og lokale erhvervspolitik, siger Hanne

res forretning, siger oldermanden.

rende betydning for driften af den

Danielsen.

De stærke tilbud

enkelte salon, og jeg forstår ikke, at
de ikke bliver udnyttet noget mere.

Den firårige frisøruddannelse er en

I fjor fik frisørlaugets medlemmer et

En af vore udfordringer er at få de

af dem, der stadig har en grad af ad-

klart indtryk af, hvad deres forbund

yngre til at forstå, at et ”laug” ikke

gangsbegrænsning. Alle, der på for-

kan hjælpe dem med. I forbindelse

blot er en gammelmandsforening.

hånd har skaffet sig en uddannelses-

med den ny persondataforordning

Jeg tror, at et navneskifte vil hjælpe

aftale – enten via mesterlære eller

udsendte forbundet ”grydeklart”

på forståelsen og ser gerne, at vi

ordinær EUD uddannelse på TECH-

materiale til medlemmerne, så det

skifter til at hedde dofkaalborg for

COLLEGE – bliver optaget på uddan-

omfattende papirnusseri blev gjort

at understrege, at vi i Aalborg er en

nelsen. Der udover eksisterer en kvo-

overskueligt. Andre tilbud fra dofk

del af en større sammenhæng. Vi

teordning, hvor antallet af optagelser

er i ”Mesterbrevskurserne” med te-

har allerede oplevet, at Håndværks-

på uddannelsen afhænger af det antal

maerne arbejdsmiljø, optimal drift

rådet er blevet til SMVdanmark og

uddannelsesaftaler, som blev indgået

af virksomheden, markedsføring og

Aalborg Haandværkerforening til

året før. I 2018 blev indgået 69 uddan-

bliv en bedre leder.

SMVaalborg. Aalborg Frisør og Kos-

nelsesaftaler, og 28 blev optaget via

metiker Laug er medlem begge ste-

kvoten.

-Jeg mener, at forbundet og dermed

der, så vi overordnet set er stærk

det lokale laug har stærke tilbud til

repræsenteret i både den nationale

Der mangler praktikpladser
I januar var der 17 frisørelever i skolepraktik, og yderligere 13 søgte aktivt
en praktikplads. I værste fald vil der
altså blive 30 i skolepraktikken. Set i
relation til, at 28 er kvoteelever er det
et overraskende højt tal.

Hanne Danielsen
driver Salon Noblé i
Nørrresundby, har
været oldermand siden
2008 og er i bestyrelsen for SMVaalborg
som den første kvinde
i foreningens 170-årige
historie

- Det er et udbredt nordjysk problem,
at mange saloner er holdt op med at
tage elever – og så i en tid, da der tilsyneladende er en del af dem, der
mangler assistenter. Derfor er vi også
meget spændte på, hvad speeddating
kampagnen med de praktikpladssøgende elevers besøg på stort set alle
områdets saloner giver af resultat, siger praktikcenterchef Per D. Kristensen.
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Vandværksvej 2
9280 Storvorde
Tel: 8844 7799
kontakt@revision-plus.dk
www.revision-plus.dk
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www.varelotteriet.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

SAMARBEJDSAFTALE
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer
adgang til Beierholms ydelser.
Beierholm er en revisions- og
rådgivningsvirksomhed, der lægger
vægt på nærhed, engagement og lokal
tilstedeværelse.
Beierholm FOKUS er en ny online service,
der letter hverdagen både for ledelse,
bogholderi og medarbejder:
•
•
•
•
•
•
•

Scan og godkend kvitteringer på farten
Søg bilag frem på et øjeblik
Godkend løn med et klik
Se virksomhedens hovedtal
Husk vigtige finansielle deadlines
Gå i dialog med din revisor
Og meget andet.

Læs mere på beierholm.dk/fokus – eller ring
til Beierholms kontaktpersoner:
Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 70
Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 63

hjemmesider
print
tryksager
design
annoncer
logo
facebook

+ meget mere...

Hos NOVAGRAF brænder vi for at skabe
synlighed for vores kunder. Og vi snakker
synlighed, der flytter kunder, holdninger
og virksomheder.
NOVAGRAF hjælper virksomheder med,
at blive set, hørt og husket. Vi udvikler og
producerer alt fra kreative koncepter og design
til tryk og print til konkurrencedygtige priser.
Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at blive
mere synlig. Du kan også læse mere om os
på novagraf.dk – eller ringe og høre mere
på tlf. 9635 7777.
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 Novagraf A/S
Lyngvej 3
9000 Aalborg
www.novagraf.dk
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GENERALFORSAMLING

Der indvarsles hermed til

generalforsamling
Onsdag 24. april 2019 kl. 18.00

i foreningens lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20.
Generalforsamlingen starter med et indlæg af
Direktør Lars Christian Nørbach, Aalborg Historiske Museum
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00

DAGSORDEN:

Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl. 11-13)
 maler

1. Valg af dirigent

Alle er velkommen

2.	Beretning af formanden om foreningens virksomhed
i regnskabsåret

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER

3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag

Foreningens medlemmer har
mulighed for at benytte vore lokaler
til visse arrangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr
på telefon 98 12 00 02, eller
email: info@smvaalborg.dk
for yderligere oplysninger.

5.	Valg af bestyrelse: På valg:
Hanne Danielsen,
Søren V. Nielsen
Svend Aage Suhr
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af repræsentantskab
8.	Valg af suppleant til repræsentantskabet

AALBORG TØMREROG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER

9. 	Meddelelse om indstilling af personskifte
blandt delegerede repræsentanter
10. Valg af 2 ”kritiske revisorer”
11. Eventuelt.
Medlemmer, som også ønsker at deltage i den lette fortæring efter generealforsammlinge, bedes af hensyn til serveringen meddele det til vort sekretariat senest
tirsdag den 16. april på mail info@aalborg-hvf.dk
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr

 28. februar: Bestyrelsesmøde
 4. april: Besstyrelsesmøde
 4. april: Generalforsamling

AALBORG FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

Mødesponsor:

BLAD NR. 1 - 2019
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9812 0099
Tlf.: 4046
7944

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

Utzon Center, nybyg

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Tlf.: 9812 0099

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

- siden 1887

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

- siden 1887
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Huset Venture Nord
jylland er en ander
ledes virksomhed. Vi
skaber arbejdspladser
til mennesker med en
nedsat erhvervsevne – og et eventuelt
overskud geninvesteres i virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig og
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside fra
kr. 4500, + moms. Vi er også eksperter i
at sørge for, at netop din hjemmeside
kommer frem, når dine kommende kunder
søger på google eller en anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydelser på
www.hv-nord.dk

Let hverdagen
i din virksomhed
Beierholm FOKUS er en ny online service,
der giver dig lettere administration og bedre overblik.
Her kan du nemt scanne og håndtere bilag, godkende løn
og se hovedtal for din virksomhed. Du får også direkte adgang
til kompetent sparring, når det passer dig.
Se mere på beierholm.dk/fokus

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 SMVdanmark,
Pension for Selvstændige og Varelotteriet.
Adressen er:

www.smvaalborg.dk

Voergaardvej 2 | 9200 Aalborg SV | Tel. 98 18 72 00
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Læs mere på ucn.dk/omstillingsfonden

Få 10.000 kr. til
videreuddannelse

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

SAMARBEJDE MED TRYG

Vi har indgået en samarbejdsaftale med
TRYG som giver store rabatter til vore
erhvervsmedlemmer.

Er du faglært, har du de næste tre år en unik mulighed
for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse.

Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Esben Nedermark, 2220 8174.

Vil du udarbejde energimærkninger og rådgive om
energibesparelser, kan du blive
→ Energikonsulent på 6 uger
→ BedreBolig rådgiver på 6 uger

LICITATIONER

Har du brug for el- eller VVS-autorisationer, eller har du
driftsansvar, kan du tage uddannelsen i
→ EL-installation
→ VVS-installation

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.

Er du håndværker, og vil du gerne udvide dit arbejdsog ansvarsområde, kan du tage uddannelsen i
→ Energiteknologi
→ Byggeteknologi

Det kræver tid og indsigt at planlægge og
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Vi hjælper dig hele vejen.
Kontakt Vicki Frederiksen på
72 69 17 34 eller vbff@ucnact2learn.dk

EJERSKIFTE

Hvis du har planer om en ”virksomhedsoverdragelse” til familie eller andre, kan du
få nyttige informationer og hjælp ved at
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

RABATPORTALEN

Masser af rabatter - se vor hjemmeside
www.smvaalborg.dk
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Pension
og
forsikringer
samlet
ét sted

ID-NUMMER

47958

Så får du sparet op til pension – og du er sikret en varig
indtægt, hvis du mister din erhvervsevne.
Og med indbetalingsgaranti er du sikret, at der uanset hvad
betales ind på din pension helt frem til din pensionsalder.
Pakken med pensionsindbetaling og forsikringer kan fås
fra 1.350 kr. efter skat.

Forsikringerne indeholder i udgangspunktet:
– 111.100-222.200 kr. i Tab af Erhvervsevne
(kan forhøjes op til 1.500.000 kr.)
– 300.000 kr. i livsforsikring
(kan forhøjes op til 1.500.000 kr.)

– 150.000 kr. ved kritisk sygdom
(kan forhøjes op til 450.000 kr.)
– Udvidet dækning på sundhedssikring

Afs.: SMV Aalborg
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.novagraf.dk

– 50.000 kr. i livsforsikring ægtefælle
(kan forhøjes op til 100.000 kr.)

