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Bestyrelsen.

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.

BLAD 
DEADLINE

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
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

I Beierholm vil vi gerne tilbyde vores hjælp til dig, som måske har g jort tanken, at du 
ikke helt får det fokus, du og din virksomhed fortjener. Hos os vil du altid være num-
mer 1, og få fuldt udbytte af vores fokus på din virksomhed. 

Hos Beierholm tilbyder vi førsteklasses revision og rådgivning, bygget på kompe-
tencer og nærvær. Vi tror på, at stort personligt engagement er med til at skabe 
balance i vores kunders virksomhed, hvorfor det er afgørende for os at rådgive ud 
fra faglig dygtighed, nærvær og løbende samarbejde.

Vi hjælper med glæde dig og din virksomhed. 
Voergaardvej 2  .  9200 Aalborg SV  .  Tel. 98 18 72 00  www.beierholm.dk

Vores fokus har altid været de mindre og mellemstore virksomheder.

Mindre, mellem 
      eller stor virksomhed. 
  Hos os vil du altid 
         være nummer 1

BESTYRELSE:
Formand Svend Aage Suhr � � � � � � � 98 12 00 02
Næstformand Henrik Thomas Pedersen, 
tømrermester � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23 82 55 18
Allan Østergaard, 
skorstensfejermester � � � � � � � � � � � � 40 40 21 44
Hanne Danielsen, Frisørmester � �  28 45 27 50
Gert Spender-Andersen, 
direktør  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40 51 38 00
Søren V� Nielsen, 
udviklingschef� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 38 39 12
Kasserer Finn Lange,   
erhvervskonsulent � � � � � � � � � � � � � � �  25 20 15 41

SEKRETARIATETS 
tlf� 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter  
nærmere aftale med foreningens kontor� 

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl� 09�00 til 12�00

MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

ANNONCEKONSULENTER FOR  
2016 -2017:
Henrik Pedersen  
Svend Aage Suhr � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 12 00 02

Bladet sendes til medlemmer, Håndværks-
virksomheder, Håndværkerorganisationer, 
mesterforeninger, laugsmedlemmer,  
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk

  Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening
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NYHEDSBREV

Aalborg  
Haandværkerforening  
fik igen nej fra 
skolebestyrelsen

I afslaget skriver skolens bestyrelsesfor-

mand, Torben Nørgaard Christensen, 

bl.a.: ”..den eksisterende  sammensæt-

ning i bestyrelsen repræsenterer skolens 

uddannelsestilbud og at de relevante or-

ganisationer derfor er repræsenteret”.

Som sukker på afslaget – eller måske 

snarere salt i såret – slutter skolebesty-

relsens svar med: ”På bestyrelsens vegne 

vil jeg gerne udtrykke stor anerkendelse 

af Haandværkerforeningens engagement 

i erhvervsuddannelserne og vigtigheden 

af at sikre de unge mulighed for at tage 

en erhvervsfaglig uddannelse. Ligeledes 

påskønner vi Haandværkerforeningens 

mange initiativer og tiltag, der gøres for 

at understøtte de erhvervsfaglige ud-

dannelser, herunder den årlige tradition 

med legatuddelingen i byrådssalen i Aal-

borg”.

I sin kvittering for modtagelsen slut-

ter Aalborg Haandværkerforenings for-

mand, Svend Aage Suhr, med sætnin-

gen: ”Vi tilpasser os denne beslutning 

med hensyn til fremtidige aktiviteter”.

-Vi tager beslutningen til efterretning, 

skønt afslagets begrundelse er i strid 

med virkeligheden. I Aalborg Haandvær-

kerforening repræsenterer vi et halvt 

hundrede af de fag, den tekniske skole 

underviser i, og helt faktuelt er det ikke 

alle fagene, som er repræsenteret i skole-

bestyrelsen. Nu har vi i 12 år kæmpet for 

at få plads i bestyrelsen, og det har vist 

sig at være en kamp mod vindmøller.

Andre industri- og håndværkerforenin-

ger har oplevet tilsvarende afslag, så nu 

må diskussionen hæves op på landsplan. 

Håndværksrådet bør politisk arbejde for, 

at den lokale repræsentation i skolebe-

styrelserne gøres dækkende. Hvis det 

politisk bliver besluttet, at der i hver er-

hvervsskolebestyrelse skal være en ledig 

plads til fag, der ikke er repræsenteret i 

den selvsupplerende bestyrelse, vil det 

være et skridt på vejen. Fagene må så i 

fællesskab udpege en repræsentant. Om 

det er den lokale håndværkerforening el-

ler en enkeltperson, fagene kan blive eni-

ge om, betyder i den situation mindre. 

Men at store, gamle laug som frisørernes 

og malernes kan holdes helt uden for 

og udelukkende repræsenteres gennem 

de faglige udvalg er ikke i overensstem-

melse med nutidig demokratiopfattelse, 

siger Svend Aage Suhr.

For tredje gang – og med fire års mellemrum – har Aalborg Haandværker-
forening modtaget afslag på en ansøgning om at blive medlem af besty-
relsen for TECHCOLLEGE, tidligere Aalborg tekniske skole. Ønsket om at 
blive repræsenteret i skolens bestyrelse begrundes bl.a. med, at forenin-
gen repræsenterer store fag, der ikke på anden vis er repræsenteret i be-
styrelsen, blandt andre frisørerne og malerne, der til gengæld begge er 
laugsmedlemmer i Aalborg Haandværkerforening.

  Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening
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VVS-installatør Torben Hansen 
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Frisørmester Pia Bartholdi 
Borgergade 5, 9000 Aalborg

Malermester Evald Sørensen 
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen,  
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Slagtermester Jesper Albin, 
Hasseris Bymidte 25, 9000 Aalborg 

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

Ole Mors Larsen 
Birke Allé 39, 9200 Aalborg SV

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

Evald Sørensen 
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

Poul Krabbe 
Under Lien 5, 9000 Aalborg

Maleroldermand Jess Pedersen 
Kaolinvej 5, 9220 Aalborg Ø

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Jeg kan ikke forstå, at TECHCOLLEGE’s 

bestyrelse siger nej til at lade Aalborg 

Haandværkerforening blive repræsen-

teret. Der mangler en begrundelse, og 

det kunne være interessant at vide, om 

afgørelsen var enstemmig, eller om der 

rent faktisk er nogle i den selvsupple-

rende bestyrelse, der kan se det positive 

i vores interesse for at tage medansvar. 

Hvis vi var blevet repræsenteret, ville 

en af vore første indsatser være at ar-

bejde for større åbenhed og gennem-

skuelighed i bestyrelsens arbejde. Selv i 

en selvejende institution som tekniske 

skole må det være rimeligt, at den om-

verden, skolen lever af, også har mulig-

hed for indsigt i den måde, bestyrelsen 

forvalter pengene og ansvaret på – f.eks. 

gennem tilgængelige referater fra be-

styrelsesmøderne.

Sådan siger Hanne Danielsen, older-

mand i Aalborg Frisørlaug og medlem 

af Aalborg Haandværkerfoenings besty-

relse.

Bestyrelsesmedlemmerne i TECHCOL-

LEGE har en funktionsperiode på fire år. 

Bestyrelsen er selvsupplerende, og som 

der står i vedtægterne: ”Genudpegning 

kan finde sted”. Hvor er dynamikken og 

fornyelsen henne?

Som oldermand i et fag, hvor næsten 

100 % af de beskæftigede er kvinder, ser 

jeg gerne, at skolebestyrelsen lever op 

til vedtægternes ordlyd: ”Så vidt mu-

Når nu bestyrelsen nægter at lukke den bredt 
repræsenterende Aalborg Haandværker-forening ind 

i medansvaret, kunne den måske overveje at leve op til 
hensigts-erklæringen om ligestilling. Der findes faktisk 
kvinder, som sagtens kan leve op til de værdier og kvalifi-
kationskrav, vedtægterne også rummer. Som det er nu, er 
det ren Tarzan.

Hanne Danielsen, oldermand i Aalborg Frisørlaug og  
medlem af Aalborg Haandværkerfoenings bestyrelse

Hanne Danielsen, oldermand i 
Aalborg Frisørlaug og medlem  
af Aalborg Haandværkerfoenings 
bestyrelse

 Af Poul Krabbe

Det er ren Tarzan
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VI UDBYDER OGSÅ KURSER INDEN FOR:

WWW.AHKURSER.DK

NYT CENTER 
NY VIDEN 
NYE MULIGHEDER
Start her, hvis du vil opdateres på nyeste viden. I Center for Karriere og Uddannelse 
sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser og uddannel-
ser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

SPROG OG 
INTERNATIONALISERING

IVÆRKSÆTTERI

SALG OG KOMMUNIKATION

AKADEMI

FJERNUNDERVISNING

LEDELSE

IT OG ADMINISTRATION ØKONOMI OG REGNSKAB
Vi hjælper dig videre, uanset om du 
er nybegynder eller garvet IT-bruger. 
Hos os bliver du opdateret på den 
nyeste viden inden for et væld af 
IT-programmer.

Med vores kurser inden for økonomi
og regnskab lærer du og dine kolleger 
hurtigt at blive talknusere. Lær om 
regnskab og mere specifi kke emner 
som bogføring og økonomistyring.

ligt en afbalanceret sammensætning af 

mænd og kvinder”. Lige det punkt  le-

ver bestyrelsen bestemt ikke op til. Ud 

af de 13 bestyrelsesmedlemmer er der 

to kvinder – og ingen af dem er udpe-

get af bestyrelsen. Anna Kirsten Olsen, 

der som formand for LO i Aalborg ellers 

nok går ind for ligestilling, er udpeget 

af Aalborg Byråd, og Lone Mogensen 

Kaae er medarbejderrepræsentant, på-

peger Hanne Danielsen.

Når nu bestyrelsen nægter at lukke den 

bredt repræsenterende Aalborg Ha-

andværkerforening ind i medansvaret, 

kunne den måske overveje at leve op 

til hensigtserklæringen om ligestilling. 

Der findes faktisk kvinder, som sagtens 

kan leve op til de værdier og kvalifika-

tionskrav, vedtægterne også rummer. 

Som det er nu, er det ren Tarzan.

Som eksempel på manglende åbenhed 

har Hanne Danielsen netop oplevet, at 

frisørernes skolepraktikcenter på Rør-

dalsvej er lukket og læreren afskedi-

get. I stedet flyttes centret til Lindholm 

Brygge. Oldermanden hørte om udvik-

lingen, da hun deltog i en svendeprøve. 

Officielt er der ingen anden forklaring 

end, at lokalerne skal bruges til noget 

andet. Måske er det ikke bestyrelsens 

ansvar, men det er endnu et eksempel 

på manglende åbenhed omkring be-

slutninger.

Det er ren Tarzan

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
3 ud af 5 vinder

Der er 124.993 gevinster på 205.000 lodsedler hver 3. måned
Den årlige præmiepulje er på over 128 mio. kroner

Der er milliongevinster hver 14. dag
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SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores 
arbejdsplads� Sundhed er ikke kun noget, 
der drejer sig om det derhjemme – de 
sunde valg skal træffes hele dagen – også 
i arbejdstiden�Spiser vi mad, der giver den 
rigtige energi til at arbejde? Kan vi holde til 
vores arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hverdagen 
– små skridt giver ofte bedre resultater på 
langt sigt end store forkromede projekter�  
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed�

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

VELKOMMEN TIL  
NYE MEDLEMMER
Holger Kristensen, Aalborg

Bagermester Henrik Rasmussen,  
Sallings Bageri

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Det er ikke 
i orden

 Af Poul Krabbe

-Jeg synes ganske enkelt ikke, det er i 

orden, at Aalborg Haandværkerforening 

endnu en gang har fået afslag på repræ-

sentation i TECHCOLLEGE’s bestyrelse, 

og i Aalborg og Nørresundby Malerlaug 

er vi skuffede. Vi er et fag med en lang 

historie på teknisk skole og med tradi-

tion for mange lærlinge. I Aalborg Ha-

andværkerforening er vi i selskab med 

en lang række andre små og mellem-

store virksomheder med håndværkerbag-

grund; laug og mesterforeninger med stort 

kendskab til de lokale muligheder og vilkår. 

Samtidig er Aalborg Haandværkerforening 

efter min mening den forening, som mest 

aktivt markerer sig i forhold til at tiltrække 

endnu flere til erhvervsuddannelserne og 

dermed til TECHCOLLEGE. Med den indsats 

vil det være rimeligt med et talerør i skole-

bestyrelsen.

 Af Poul Krabbe

Jeg er sikker på, at malerlauget med håndværker-
foreningen som paraply også kunne være en 

inspirerende deltager i bestyrelsesarbejdet. Skolens drift – 
anvendelsen af pengene og forvaltningen af love og 
bekendtgørelser – indebærer nogle valg, og de skal træffes 
på baggrund af holdninger og kendskab til den virkelighed, 
skolen opererer i.

Oldermand, malermester Jess Vestergaard Pedersen,  
Aalborg og Nørresundby Malerlaug

Malerlaugets oldermand,  
malermester Jess Vestergaard Pedersen
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Se meget mere på 
www.novagraf.dk

VI er oppe på  
tangenterne ...

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier

salg

Sådan siger oldermand, maler-

mester Jess Vestergaard Peder-

sen, Aalborg og Nørresundby 

Malerlaug, der meldte sig 

kollektivt ind i håndværkerfor-

eningen pr. 1. januar 2016 for at 

være en del af et fællesskab med 

en skarp erhvervspolitisk profil; 

bl.a. på uddannelsesområdet.

-Når vi ikke kan blive repræsen-

teret i den forsamling, der har 

det øverste ansvar for skolens 

drift, må vi glæde os over at 

være med i det lokale uddannel-

sesudvalg. Det har en betydelig 

indflydelse og også en pligt til at 

deltage aktivt. I udvalget tager 

vi ansvar for det, det hele drejer 

sig om: At give de unge den gode 

uddannelse, som samfundet 

sukker efter. 

Jeg er sikker på, at malerlau-

get med håndværkerforenin-

gen som paraply også kunne 

være en inspirerende deltager 

i bestyrelsesarbejdet. Skolens 

drift – anvendelsen af pengene 

og forvaltningen af love og 

bekendtgørelser – indebærer 

nogle valg, og de skal træffes på 

baggrund af holdninger og kend-

skab til den virkelighed, skolen 

opererer i. Dybest set handler 

hele aktiviteten om mennesker: 

De unge mennesker, der væl-

ger en erhvervsuddannelse og 

gennemfører den i kraft af, at 

vi som håndværksmestre tager 

vort ansvar alvorligt.
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 Af Poul Krabbe

TECHCOLLEGE er en selvejende insti-

tution.

Oprettet 3. marts 1805 som Aalborg 

Tekniske Skole.

Skolen ledes af en bestyrelse på 11 

medlemmer med stemmeret. Der-

udover to uden stemmeret (den ene 

af de to repræsentanter, der udpeges 

af henholdsvis medarbejderne og af 

elevrådet).

De ni udefrakommende udpeges ud 

fra en i vedtægterne defineret liste af 

arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisa-

tioner – foruden en repræsentant for 

Aalborg Kommune (se listen over nu-

værende medlemmer).

Vedtægterne er trådt i kraft 8. april 

2016.

Kapitel 2, 4.2: ”Ved udpegningen af 

bestyrelsens arbejdsgiver- og arbejds-

tagerudpegede medlemmer skal der 

så vidt muligt tages hensyn til den 

lokale dækning og branchemæssige 

spredning, der afspejler institutionens 

aktiviteter”.

Kapitel 2, 6.1: ”Bestyrelsens funkti-

onsperiode er 4 år løbende fra først-

kommende 1. maj efter valg til kom-

munalbestyrelsen er afholdt”. (red:  

nyudpeget bestyrelse 1. maj 2018)

Kapitel 2, 6.2: ”Genudpegning kan fin-

de sted”.

Uddrag af ”Lov 
om institutioner
for erhvervsret-
tet uddannelse”
§5, stk. 4: ”Bestyrelsen består af 6-12 

medlemmer. Ministeren for børn, un-

dervisning og ligestilling kan dog til-

lade, at bestyrelsen består af flere end 

12 medlemmer”….

§5, stk. 4: ”De udefra kommende med-

lemmer udpeges i deres personlige 

egenskab og skal tilsammen have er-

faring med ledelse, organisation og 

økonomi, herunder vurdering af bud-

getter og regnskaber”…..

§6: ”Ved selvsupplering forstås, at de 

stemmeberettigede bestyrelsesmed-

lemmer, der udpeges til den tiltræ-

dende bestyrelse, i forening og i over-

ensstemmelse med vedtægtens regler 

herom udpeger det antal udefrakom-

mende medlemmer af bestyrelsen, 

der ifølge vedtægter skal udpeges ved 

selvsupplering”.

Den nuværende bestyrelse
for TECHCOLLEGE
 

Formand: Torben N. Christensen, 

Dansk Industri

Næstformand: Allan Winfeld,  

3F Byggerigruppen 

•  Frede A. Hansen,  

HORESTA

•  Jens Kristian Andersen,  

Dansk Elforbund

•  Jan O. Gregersen,  

Dansk Metal Aalborg

•  Keld Ramlov,  

Tekniq

•  Vidar Plovgaard Pedersen, 

Dansk Byggeri

•  Anna Kirsten Olesen,  

Byrådet Aalborg Kommune

•  Kurt Frederiksen,  

3F Hotel og Restaurant

•  Lone Mogensen Kaae,  

Medarbejderrepræsentant

•  Holger Rendbæk,  

Medarbejderrepræsentant

•  Mikkel Lunnemann,  

Elevrepræsentant

•  Christian Thulstrup,  

Elevrepræsentant

Uddrag af
TECHCOLLEGE’s vedtægter
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 Af formand Svend Aage Suhr

Vi var samlet til Aalbog Haandværker-

forenings repræsentantskabsmøde i 

Håndværkerhuset den 9. november, da 

vi ved mødets begyndelse fik medde-

lelsen om, at vort æresmedlem siden 

1996, malermester Poul Eriksen var 

død, 95 år. Der blev meget stille, for 

”Mester Eriksen” var en markant del af 

foreningens udvikling fra han i 1980 

blev medlem af repræsentantskabet 

og i flere perioder dets formand frem 

til 2010 og 1987-92 håndværkerfor-

eningens formand.

Poul Eriksen bestod svendeprøven 

som maler med bronzemedalje i 1941 

og fem år senere etablerede han sig 

som selvstændig malermester i Nør-

resundby. På et tidspunkt havde han 

70 medarbejdere og afdelinger i Nør-

resundby, Hjørring og Aarhus. Efter 44 

år som selvstændig trak han sig i 1990 

ud af firmaet, Poul Eriksen A/S.

Som 15-årig meldte Poul Eriksen sig 

ind i atletikklubben AIK Aalborg og 

blev en habil mellemdistanceløber, in-

den han kastede sig over orienterings-

sporten og i 1951 kom på landsholdet. 

Da den olympiske fakkel i 1952 passe-

rede Nordjylland på vej mod Helsinki, 

bar Poul Eriksen faklen fra Støvring 

mod Svenstrup og blev fulgt af radio-

reporteren Gunnar ”Nu” Hansen i en 

transmissionsvogn fra DR.

I sit første år som formand for Aal-

borg Haandværkerforenig, 1987, var 

Poul Eriksen hovedmanden bag for-

eningens salg af anparten i Erhverve-

nes Lokaler i Odd Fellow Palæet og var 

med det samme med til at skabe den 

samlede løsning for etableringen af 

den selvejende institution Håndvær-

kerhuset.

I de mange års arbejde for Aalborg 

Haandværkerforening var Poul Erik-

sens hjertesag de unges håndværker-

uddannelse, og han var i 1989 med til 

at grundlægge den årlige, fælles le-

gatfest i Det lille Teater i Aalborghal-

len. Det var da også legatfesten, der 

meldte sig som et af de sidste billeder 

af æresmedlemmet. Han havde sin fa-

ste plads ved festen – nu i byrådssalen 

– og der sad han også den 10. maj i år, 

inden han, som det var blevet en tra-

dition, fulgte med bestyrelsen til en 

godnat øl.

Et langt og aktivt liv er slut. Som selv-

stændig mester og som ansvarsfuld 

foreningsmand. Det var ikke blot Aal-

borg Haandværkerforening, der ud-

nævnte Poul Eriksen som æresmed-

lem. Det samme gjorde Nørresundby 

Haandværker- og Borgerforening, Aal-

borg og Nørresundby Malerlaug og Li-

ons Club.

Æret være Poul Eriksens minde

For Aalborg Haandværkerforening

Formand Svend Aage Suhr

Poul Eriksen som 90-årig i 
Grønhøj sommeren 2011

Mester Eriksen er død
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har  
indgået samarbejdsaftale med  
revisionsfirmaet Beierholm. Aftalen  
giver vores medlemmer adgang til Beier-
holms ydelser.

Beierholm er blandt landets førende revisi-
onsvirksomheder med 650 medarbejdere� I 
Aalborg er der ansat 130 medarbejdere� Du 
kan også få hjælp  
til andre ydelser, f.eks.

 Revision
 Regnskab
 Bogføring
 Skat, moms og afgifter
 Etableringsvejledning
 Potentialevurdering af ny idé
 Budget
 Vurdering af finansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte
 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

Læs mere på beierholm�dk – eller  
ring på tlf� 98 18 72 00 til en af de  
tre kontaktpersoner:

Statsaut� revisor 
Niels Jørgen Kristensen

Statsaut� revisor 
Thomas Nic� Nielsen

Statsaut� revisor 
Jesper M� Møller

Ring til Finn Pedersen på 7224 6167 eller Kjeld Pedersen på 7224 6161 
og hør mere om Bygge og anlæg PLUS på HåndværkerAkademiet.

FÅ NYE SKILLS

EUC Nord · M.P. Koefoeds Vej 10 · 9800 Hjørring · Tlf. 7224 6000 · eucnord.dk

Er du håndværker med mod på lidt flere skills til hverdagen, så 
skulle du ta’ at kigge nærmere på HåndværkerAkademiets Bygge 
og anlæg PLUS. Det er en række kurser for den moderne hånd-
værker med fokus på energirenovering, teknologi og kreativ 
håndværk.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS FORHANDLERE 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
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BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
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@aalborg-hvf�dk
for yderligere oplysninger.

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

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER

 7. december: Julefrokost
 7. april: Generalforsamling
 18. august: Sommerudflugt
 27. oktober: Torskegilde
 8. december: Julefrokost

AALBORG FRISØRLAUG
 16. november: Fyraftensmøde

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

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

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

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

Mød Aalborgs stærke erhvervsafdeling
Ring eller skriv – vi ser frem til at hjælpe dig og din virksomhed videre.

Spar Nord Aalborg Erhverv

 Østerågade 12, 9000 Aalborg
 96 30 26 20

 osteraa@sparnord.dk
 sparnord.dk/oesteraa

Kom og smag lækre danske klassikere 
f.eks.: Æggekage, Stegt Flæsk, Dyrlægens Natmad, Stjerneskud mm.

Dansk Mad i CENTRUM
Vi byder velkommen Ved Stranden 1 / Østerågade 27 · 9000 Aalborg · Tlf.: 9812 4252

www.cafelimfjorden.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Rekruttering  •  Kandidatbank  •  Udviklingsforløb

pbang  •  Niels Jernes Vej 10  •  9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80 00

E-mail: per@pbang.dk  •  www.pbang.dk

glenholm.dk

Besøg én af danmarks
ældste vingårde, og få 
en unik oplevelse

Rundvisning · fRokost · gåRdbutik 

VARELOTTERIETS 
FORHANDLERE 

FINDES PÅ

varelotteriet.dk
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har ind-
gået samarbejdsaftale med Advokatfir-
maet Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau�

Som medlem af Aalborg Haandværkerfor-
ening får du et gratis formøde, og klar be-
sked på din juridiske udfordring�

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

Se mere på  www�vingaardshus�dk�

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen el-
ler advokat Henrik Søndergaard, telefon 
nr� 46 92 92 00 for et uforbindende møde 
med oplysning om, at du er medlem af 
Aalborg Haandværkerforening�”

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Hvordan skal repræsentantskabet 
se ud i fremtiden?
Repræsentantskabet er en århundredgammel tradition i 
Aalborg Haandværkerforening, men selv de stolteste tradi-
tioner har brug for at blive taget op til overvejelse og for at 
blive tilpasset foreningens aktuelle mål og bestræbelser.

 Af Poul Krabbe

Derfor har en arbejdsgruppe i bestyrel-

sen i samarbejde med Håndværksrådets 

juridiske afdeling gennemgået vedtæg-

terne (som hidtil misvisende er omtalt 

som ”love”). Resultatet bliver en ajourfø-

ring – både sprogligt og indholdsmæssigt. 

Det er et omfattende arbejde at udforme 

og gennemskrive vedtægterne med alle 

detaljer og ændringer indarbejdet, inden 

ændringsforslaget fremlægges til vedta-

gelse på Aalborg Haandværkerforenings 

generalforsamling i foråret 2017.

Inden generalforsamlingen skal forslaget 

(iflg. foreningens nuværende vedtægters 

§16) godkendes ”på et repræsentant-

skabsmøde, hvor mindst 2/3 af repræsen-

tanterne er til stede og mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer er for forslaget. Dette 

repræsentantskabsmøde vil blive afviklet 

i begyndelsen af 2017 – i god tid forud for 

generalforsamlingen.

Men inden da ønsker Aalborg Haandvær-

kerforenings bestyrelse at høre repræ-

sentantskabets holdning til  den del af 

vedtægtsændringerne, der handler om 

repræsentantskabets sammensætning, 

formål og funktion.

Forslag til repræsentantskabets  
sammensætning
Laug og mesterforeninger med kollektivt 

medlemskab af Aalborg Haandværkerfor-

ening udpeger hver 1 medlem til repræ-

sentantskabet. Det samme gør Aalborg 

Haandværker-Sangforening. Desuden 

udpeger den ordinære generalforsamling 

til repræsentantskabet  2 medlemmer, der 

ikke er omfattet af den kollektive opstil-

lingsberettigelse.

Tanker bag repræsentantskabets  
formål og funktion
Aalborg Haandværkerforenings repræsen-

tantskab har som sit overordnede formål 

at styrke foreningens medlemsdemokrati 

og forankring i medlemskredsen. Repræ-

sentantskabets medlemmer medvirker 

Traditionerne trives i Hånd-
værkerhuset og i foreningens 
repræsentantskab.  
Nu er der tid til nytænkning
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Hvordan skal repræsentantskabet 
se ud i fremtiden?

som ambassadører aktivt til at vedli-

geholde og udbygge kontakten til for-

eningens medlemmer, til at synliggøre 

foreningens virke og skabe tilgang af 

ny medlemmer.

Repræsentantskabet skal forelægges 

foreningens regnskab og forslag til 

vedtægtsændringer og kan ved almin-

deligt flertal indstille til godkendelse/

forkastelse. Den formelle godkendelse 

foretages af generalforsamlingen.

Baggrund for ændringsforslaget
Arbejdsgruppens overvejelser har 

spændt fra ”nedlæggelse af repræ-

sentantskabet” til ”revitalisering af 

repræsentantskabet”, så dets formål, 

funktion og sammensætning bedre 

og mere aktivt afspejler foreningens 

virke som den erhvervspolitiske politi-

ske forening. En af overvejelserne har 

været at ændre repræsentantskabet til 

udelukkende at være en ”oldermands- 

og formandsforsamling”; som f.eks. i 

Aarhus. Så vidt går forslaget ikke. San-

gerne bør fortsat være repræsenteret, 

og de to generalforsamlingsudpegede 

medlemmer sikrer en bredere forank-

ring i medlemskredsen.

Mens repræsentantskabet i f.eks. 

pengeinstitutter er den ”folkevalgte” 

forsamling, som udpeger bestyrel-

sen og dermed må anses for at være 

institutionens højeste myndighed, er 

Aalborg Haandværkerforenings defini-

tion af repræsentantskabets magt og 

indflydelse placeret mellem to stole. 

På den ene side som rådgivende og 

inspirerende, på den anden side med 

den afgørende beslutning om regnska-

bets godkendelse.

Resultatet er, at generalforsamlingen 

– der vedtægtsmæssigt er Aalborg Ha-

andværkerforenings højeste myndig-

hed – er uden indflydelse på regnska-

bets godkendelse, men blot må tage 

repræsentantskabets beslutning til 

efterretning. Den konstruktion er af 

Håndværksrådets chefjurist, Peter An-

dersen, betegnet som uhensigtsmæs-

sig og i strid med nutidig opfattelse af 

en forenings medlemsdemokrati.

På repræsentantskabsmødet den 

9. november ønsker bestyrelsen en 

tilkendegivelse fra repræsentanterne 

om de grundlæggende holdninger til 

ændringerne. Derefter vil der blive ar-

bejdet videre med udformningen af det 

ny sæt vedtægter, som så bliver forelagt 

repræsentantskabet til godkendelse 

forud for foreningens generalforsam-

ling i foråret 2017.

Vi ser frem til en seriøs debat om det 

foreløbige forslag og om de tanker, der 

ligger bag.

Svend Aage Suhr

Formand for Aalborg Haandværker-

forening

Venlig hilsen 
BESTYRELSEN

MEDLEMSARRANGEMENT

TID: Torsdag den 23. februar 2017, kl. 17.00
STED: Aalborg Teater, Jernbanegade, Aalborg

17.00-18.00 Rundvisning – kom med bag kulisserne 

 og oplev magien i vores gamle teater.

18.00- 19.00 Spisning i Teatercafeen  

– teatertallerken m. 1 glas øl/vin/vand

19.30 Forestillingen Don Juan på Store Scene

Medlemspris 225,- kr. (Normalpris 390,- kr.)

Tilmelding på info@aalborg-hvf.dk 

Senest den 1. februar. Først til mølle!

Der fremsendes opkrævning på beløbet efter tilmelding.

Mødesponsor:

DON JUAN
AALBORG TEATER
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Jagten på
guldet

 Af Poul Krabbe

På det hold, der efter skole- og re-

gionsmesterskaber repræsenterer 

TECHCOLLEGE ved DM i Skills i Gi-

gantium 26.-28. januar, er der fire, 

som også deltog i DM i Skills i Frede-

ricia i år. En af dem, Frederik Nielsen, 

vandt guld som Danmarks skrappeste 

flisemurerlærling, og nu går han efter 

at gentage bedriften.

-Det var en kæmpeoplevelse at være 

med i Fredericia med 62.000 besøgen-

de, og i Gigantium bliver der sikkert 

endnu mere kamp om guldet. Når der 

i oktober 2017 afvikles World Skills 

i Abu Dhabi, er flisemuring på pro-

grammet. Det er endnu en grund til, 

at jeg går efter at genvinde det danske 

mesterskab. En tur til konkurrencen 

i Abu Dhabi vil være en oplevelse for 

livet, siger Frederik Nielsen – som ud 

over guldmedaljen i år også af Aalborg 

Haandværkerforening blev hædret 

som ”Håndværkets Højdespringer”.

I september udførte Frederik Nielsen 

sit svendestykke til bronzemedalje, 

men skønt han nu kommer til Skills 

som svend, opfylder han stadig al-

derskriteriet. Han er også stadig an-

sat hos M. Thomsen Støtt.

I Gigantium får Frederik seks konkur-

renter. Konkurrenceopgaven er endnu 

ikke kendt, så den målrettede træ-

ning forud konkurrencen er ikke be-

gyndt. Til gengæld har den regerende 

danske guldvinder bedt sin mester 

om at få flest mulige af firmaets flise-

opgaver de kommende måneder for at 

opnå yderligere erfaring.

-Vi fire fra Aalborg, som også deltog i 

det forrige DM i Skills, møder med en 

lille fordel. Vi ved, hvad vi går ind til 

og kan nok bedre håndtere det pres, 

konkurrencen lægger på os. I Frede-

ricia kom det f.eks. bag på mig, hvor 

mange mennesker, der hele tiden var 

omkring mig og ville have svar på 

spørgsmål. Det var der ikke tid til, 

så ind imellem følte jeg mig stresset, 

fortæller Frederik Nielsen, der vandt 

sin guldmedalje med bandage om 

Når der i januar 2017 er 
DM i Skills i Aalborg, 
stiller TECHCOLLEGE 
med et hold, hvor fire 
af deltagerne også var 
med i 2016 – den ene 
blev danmarksmester

  

14

Tømrer Jesper Sonne Nørgaard,  
DM i Skills 2016 og 2017
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Jagten på
guldet

tommelfingeren efter at have skåret 

sig på en flisekant på konkurrencens 

førstedag.

Aalborg slog til igen
I DM i Skills 2017 vil der være over 

300 deltagere, som dyster i de 40 kon-

kurrencefag – fire flere end i 2016 – og 

16 demonstrationsfag.

Også i 2014 var Aalborg og Gigantium 

vært for de danske lærlingemester-

skaber, og 42.000 mennesker kom 

for at opleve det gode håndværk på 

nærmeste hold. Succesen fik Aalborg 

Kommune til at byde ind på arrangør-

rollen i 2018. Roskilde havde allerede 

”sat sig” på 2017, men det viste sig 

allerede i 2015, at pladskrav og øko-

nomi ikke kunne hænge sammen. 

Derfor trådte Aalborg til igen – et år 

tidligere end planlagt – og kommunen 

står klar med et tilskud på 600,000 

kr..

-Vi ser frem til at gentage succesen 

fra 2014. Der er ingen tvivl om, at vi 

•  Kosmetiker Charlotte Landkilde  

Kolding (Grundforløb)

•  Kosmetiker Tess Daarbak (Aalborg 

Beauty)

•  Frisør Laura Villadsen (Planet  

Salonen)

•  Mediegrafiker Christian Hansen  

(AB Byggeprofiler)

•  Cater Rikke Christensen (Thrane & 

Thrane A//S Cobham SATCOM)

•  Tjener Alexander Vilsen  

(Prinses Juliana)

•  Tjener Josefine Marie Vad Dam 

Daugaard (Mortens Kro)

•  Kok Jonas Vogelius (Svinkløv  

Badehotel)

Og de fire, der også var med i DM i 
Skills 2016:
•  Tømrer Jesper Sonne Nørgaard  

(Westenholz, Horsens)

•  Industritekniker Jeppe Hermann  

(Udlært og lige nu med job i Vietnam)

•  Frisør Kirstine Vældgaard  

(Hårdesign, Løgstør)

•  Flisemurerer Frederik Nielsen  

(M. Thomsen Støtt)

  
15

Flisemurer Frederik Nielsen, 
DM i Skills 2016 og 2017

Industritekniker Jeppe Hermann, 
DM i Skills 2016 0g 2017 – og lige 
nu med job i Vietnam

Frisør Kirstine Vældgaard,  
DM i Skills 2016 og 2017

i Aalborg har gejsten, viljen og ev-

nerne til at løfte opgaven igen i 2017, 

siger borgmester Thomas Kastrup-

Larsen.

DM i Skills 2018 bliver i Messecenter 

Herning, og året efter har Næstved 

Kommune budt ind på.

Aalborgs deltagere
Ved dette blads deadline består 

TECHCOLLEGE’s hold af 19 deltagere:

•  Detailslagter Nanna Malthe  

Mortensen (Meny Skalborg)

•  Detailslagter Martin Laumann  

Nielsen (Meny Skalborg)

•  Personvognsmekaniker Mathias  

Fristrup Krogshave (PJ AUTO Vadum)

•  Automatiktekniker Frederik D.  

Pedersen (Damgaard-automatik)

•  Grafisk tekniker Signe R. Kappel 

(Schur Pack Denmark)

•  Grafisk tekniker Helene Flensborg 

Glundholt (Bording Link)

•  Grafisk tekniker Alexander Agle 

Christensen (Johnsen Graphic  

Solutions)
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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 net-
værkshus, 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 problemstillin-
ger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk� Over 
3�440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, 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, senio-
rer, integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores ny-
hedsbrev og netværk på www�cabiweb�dk�
Du er også velkommen til at ringe til os på 
telefon 8612 8855�

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C 
/ cabi@cabiweb�dk / 8612 8855 

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

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

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Tosprogede 

Arbejdsmiljø og energiforbedringer  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

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 

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

Vesterled 14  .  9000 Aalborg
Tlf. 98 16 80 23  .   Fax 98 12 30 41

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS  
FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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SILD & JAZZ,  
MEDLEMS-
ARRANGEMENT
– Lørdag den 15. oktober var der glæde-

ligt gensyn med New Orleans Four + 1, 

der på vanlig vis lod deres muntre ryt-

mer klinge gennem Håndværkerhusets 

lokaler. - Denne gang kombineret med et 

kulinarisk ar-rangement med sildeme-

ster Henning Barmer, der med sin lune 

charme causerede over og efterfølgende 

serverede en menu af meget høj kvalitet. 

– Alt sammen un-derstøttet af passende 

mængder øl og brændevin i fornøjelig 

stemning, herunder med formanden 

som orkestrets gæstesolist i hans 

velkendte creole-kendingsmelodi. – Et 

rigtigt vellykket arrangement, vi glæder 

os allerede til næste år …!

Jørgen Pedersen

Varelotteriet drypper
guld over Aalborg
Hvert kvartal udtrækker Varelotterier 124.995 gevinster på de 205.000 lodsedler, 
og den samlede årlige gevinstpulje kan komme op på 128 millioner skattefri kroner.  
Hovedgevinsten hvert kvartal er på 2 mio. kr., men de fleste mener nok, at mindre 
også kan gøre det. En heldig lodseddelindehaver har således for kort tid siden vun-
det 500.000 kr. på sin lodseddel, der er købt hos Vin & Vin på Vestre Allé i Aalborg. 
Se de øvrige fem forhandlere i Aalborg på www.varelotteriet.dk

 Af Poul Krabbe

Varelotteriet tilbagebetaler 62 % af 

indsatsern til lodseddelindehaverne. 

Derudover donerer varelotteriet hvert 

halve år penge til landsdækkende 

sociale og humanitære organisationer 

som f.eks. Rådet for Sikker Trafik, Det 

Kriminalpræventive Råd og Mødre-

hjælpen.

Også Aalborg Haandværkerforening 

modtager penge fra Varelotteriet. Be-

løbet er afhængigt af antallet af solgte 

lodsedler i lokalområdet. De seneste år 

har det ligget omkring 100.000.

-Der er skrappe regler for, hvad vi må 

anvende Varelotteriets tilskud til, 

men Aalborg Haandværkerfoenings 

aktivitetsniveau vil komme ned på et 

noget lavere blus uden lotteripengene. 

En væsentlig del anvendes til legater, 

og Varelotteriet er f.eks. sponsor til 

”Håndværkets Højdespringer”, fortæl-

ler håndværkerforeningens formand, 

Svend Aage Suhr.

Den fælles historie

Lotteriet og håndværkerforeningen 

har en lang historie sammen. I 1873 

– 25 år efter Aalborg Haandværkerfor-

ening blev grundlagt – var foreningen 

med til at stifte ”De nord- og mellem-

jyske Haandværkerforeningers Indu-

stri- og Varelotteri”. Gevinsterne blev 

fremstillet af foreningens medlem-

mer, så de både tjente lidt på det og 

fik mulighed for at præsentere deres 

produkter for en større kreds.

Efterhånden var der 75 håndværker-

foreninger med lotteriak-

tivitet, og eftersom hvert 

lotteri skulle godkendes 

og kontrolleres i Justits-

ministeriet, blev det for 

tidkrævende. Derfor blev 

der 19. april 1887 på mini-

steriets foranledning stiftet 

det landsdækkende ”Alm. 

Dansk Vare- og Industri 

Lotteri”. I daglig tale ”Vare-

lotteriet”, som nu også er 

det officielle navn.
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Gylden målsætning,
men elevernes vej til 
uddannelsen er truet

 Af Søren V. Nielsen, Bestyrelsesmedlem i Aalborg Haandværkerforning og uddannelseschef på EUC Nord

Trepartsaftalen skal sikre, at flere ele-

ver fuldfører erhvervsuddannelsen. 

Den seneste statistik – fra udgangen af 

august – viser, at 13 % flere er kommet 

i skolepraktik de seneste 12 måneder 

sammenlignet med tilsvarende pe-

riode året før. I juli 2016 var der 14.361 

elever i skolepraktik, mens 62.451 hav-

de uddannelsesaftale mod 71.393 i juli 

2015.

Det er fint, at trepartsforhandlingerne 

er mundet ud i, at virksomhederne 

skal tage flere lærlinge, men der vil 

være en hel del uddannelser, hvor ele-

verne kun kan komme i gang med en 

erhvervsuddannelse gennem en ind-

gået uddannelsesaftale med en virk-

somhed. Det betyder, at skoleadgangs-

vejen forsvinder. Det gælder f.eks. for 

bygningsmaleruddannelsen og vil me-

get let komme til at gælde for tømrer-

faget og andre store uddannelser.

Kriterierne er, at hvis flere end 10 % af 

eleverne på det afsluttede Grundforløb 

Anden runde af trepartsforhandlingerne er afsluttet,  
og en af de markante udmeldinger er en målsætning 
om etablering af op mod 10.000 ekstra praktikpladser. 
Resultatet skal opnås ved hjælp af både gulerod og 
pisk: økonomiske incitamenter med præmiering til 
de firmaer, som etablerer uddannelsesaftaler, og  
indbetaling fra de, der ikke gør det.

2 er i skolepraktik tre måneder efter 

afslutning af forløbet, bliver uddan-

nelsen fjernet fra en fordelsliste. Det 

betyder, at eleverne så udelukkende 

kan komme i gang med uddannelsen, 

hvis de har en uddannelsesaftale med 

en mester.

Erhvervsskolereformen har bevirket, 

at stort set alle de unge, der påbegyn-

der en erhvervsuddannelse i august, 

direkte fra folkeskolen, bliver færdige 

i juni det følgende år. Det er lige op til 

ferien, og da virksomheder generelt 

ikke ansætter lærlinge op til en ferie, 

bliver der en kæmpepukkel i august 

og september af elever, som i kraft af 

en manglende uddannelsesaftale er i 

gang med skolepraktik. Eleverne kom-

mer ud i løbet af efteråret, men det be-

tyder, at uddannelsen året efter ude-

lukkende kan optage elever direkte fra 

en virksomhed.

På den lange bane kan det måske godt 

fungere, men det vil tage en årrække 

at nå dertil, og i mellemtiden er ud-

dannelserne slået tilbage til før start. 

Det vil betyde, at mange års arbejde 

med at signalere uddannelsesgaranti 

og sikre flere unge til erhvervsuddan-

nelserne kan være spildt. Resultatet 

vil være, at endnu færre vil overveje at 

vælge en erhvervsuddannelse.

Den udvikling stemmer dårligt over-

ens med trepartsforhandlingernes 

målsætning om 10.000 flere praktik-

pladser. Der er brug for overordnede 

justeringer af nogle kriterier i reform-

teksten. Efter min mening bør Hånd-

værksrådet (som ganske vist står uden 

for trepartsforhandlingerne) benytte 

lejligheden til at skærpe sin uddan-

nelsespolitiske profil ved at gøre op-

mærksom på den manglende sam-

menhæng, mener Søren V. Nielsen

Søren V. Nielsen, Bestyrelsesmedlem 
i Aalborg Haandværkerforning og 
uddannelseschef på EUC Nord
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   21. december kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

       2017 
   25. januar kl. 16.30 

Nytårsbestyrelsesmøde

   22. februar kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   23. februar kl. 17.00 
Medlemsarrangement

   16. marts kl. 18.00 
Medlemsarrangement

   29. marts kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   29. marts kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

   3. april kl. 18.00-20.00 
Borgmestermøde

   29. april kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   29. april kl. 18.00 
Generalforsamling

   2. maj kl. 19.00 
Legatuddeling

   19. maj 
Bestyrelsesseminar

   31. maj kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   28. juni kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

AKTIVITETER  

Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17) · akkc.dk

JULEGAVEN, DER 
GLÆDER TO GANGE!

Giv billetter eller gavekort 
til en kulturoplevelse

akkc.dkKØB GAVEN PÅ:

Køb i vores billetkontor, som pakker gaven pænt ind, 
så den er lige til at lægge under træet. 
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Lærlinge skal besøge
folkeskolerne 
for at fortælle deres historie

Den hidtidige gæste-
lærerordning bliver af-
løst af et nyt initiativ, 
hvor folkeskoleleverne 
møder håndværkets 
muligheder i øjenhøjde

Interessen for at vælge en erhvervs-

skoleuddannelse grundlægges i 

folkeskolen, men forudsætningen 

er, at eleverne ved noget om uddan-

nelserne og måske især om jobbet 

og den karriere, det kan føre til. 

Med det fortsatte fald i tilgangen til 

erhvervsuddannelserne virker det, 

som om del af rådgivningen har 

manglet gennemslagskraft. Aalborg 

Haandværkerforenings gæstelærer-

ordning siden 2008 har haft tilbud 

om ”mesterbesøg” inden for 17 bran-

cher, men efterspørgslen har været 

stærkt begrænset. Nu gøres et nyt 

forsøg på at skabe samspil mellem 

folkeskolerne i Aalborg og levende 

repræsentanter for fagene.

20
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Lærlinge skal besøge
folkeskolerne 
for at fortælle deres historie

-Vi må blankt erkende, at folkesko-

lernes brug af vore gæstelærere har 

været skuffende. Vi har tilsyneladende 

ikke haft den nødvendige adgangs-

kanal til skolerne og deres lærere 

gennem skoleforvaltningen og UU. 

Det har tilsyneladende været svært at 

skaffe tid på undervisningsskemaet 

til at fortælle om håndværkeruddan-

nelserne, og eftersom stort set ingen 

af folkeskolelærerne har et personligt 

kendskab til erhvervsuddannelserne 

– men til gengæld til gymnasievejen 

– har tilskyndelsen nok heller ikke 

været ret markant, mener Aalborg Ha-

andværkerforenings formand, Svend 

Aage Suhr.

Nyskabelsen består i, at gæsteord-

ningen nu lægges ind under Aalborg 

Kommunes erhvervsplaymaker, 

Thomas Overgaard, og at det ved de 

fremtidige besøg på folkeskolerne er 

lærlinge og ikke mestre, der fortæl-

ler om tilværelsen og mulighederne i 

erhvervsskolefagene.

Besøg på fastlagte datoer

Det ny forslag til tilrettelæggelsen 

er blevet til i et samarbejde mellem 

Aalborg Haandværkerforening, den 

tidligere uddannelsesleder på TECH-

COLLEGE Henrik Hedelund, og Thomas 

Overgaard. Erhvevsplaymakeren har i 

forvejen ansvaret for, at folkeskolens 

elever kommer på virksomhedsbesøg 

for at opleve skolens teori give mening 

i praksis.

Godt 4.000 skoleelever har allerede 

været med, og for Thomas Overga-

ard er der ingen tvivl om, at suc-

cesen skyldes en for både skolerne og 

virksomhederne mere struktureret 

tilrettelæggelse af besøgene. De virk-

somheder, som deltager i ordningen, 

byder i god tid ind med til rådighed 

stående besøgsdage. Derefter er det op 

til skolerne at vælge på kalenderen, og 

lærerne kan begynde at planlægge de 

undervisningstemaer, besøget inspi-

rerer til.

Det ny besøg-i-skolen-tilbud er ret-

tet mod elever fra 7. og 8. klassetrin. 

Der er allerede sat dato på 10 mulige 

besøgsdatoer i skolerne (den første 12. 

januar 2017), og antallet kan udbygges 

efter behov. I hvert besøg deltager en 

lærling, der er i sidste fase af læreti-

den. Håndværkerforeningen har en 

liste over virksomheder, der vil ”låne” 

lærlinge ud til skolebesøgene. Arran-

gementerne bliver tilbudt på erhvervs-

playmakerens hjemmeside, og det er 

også ham, der booker besøgene.

Eleverne skal forberedes

Henrik Hedelund er koordinator på 

projektet og deltager i alle besøgene. 

Det er også ham, der skal sørge for 

oplæg og for, at klasserne bliver forbe-

redt. Hvert besøg varer max. halv-

anden time, og læreren skal være til 

stede og medvirke.

-Vore hidtidige gæstelærere har fortalt 

om egne oplevelser og om de perspek-

tiver, håndværkeruddannelsen har 

åbnet for dem. Ved at vælge lærlinge 

som ambassadører ude på skolerne 

kommer mulighederne mere i øjen-

højde med eleverne, og samtidig vil 

Henrik Hedelund med sin mangeårige 

erfaring kunne fortælle både bredt 

og specifikt om erhvervsskoleud-

dannelserne. Nu kan vi så håbe på, 

at skolerne og eleverne tager godt 

imod tilbuddet og bliver inspireret til 

at sætte håndværket på ønskelisten 

inden det endelige valg af ungdomsud-

dannelse, siger Svend Aage Suhr.
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Der er spændende oplevelser i uddannelsen. 
F.eks. var det malerlærlinge fra TECHCOLLEGE, 
der udsmykkede facaden i Aalborg Kongres & 
Kultur Center
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander ledes 
virksomhed. Vi skaber 
arbejdspladser til men-
nesker 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 visitkorthjemme side 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 ydel ser på 
www�hv-nord�dk

FÅ NYE VINKLER PÅ OPGAVERNE OG EKSTRA HÆNDER I HUSET 
– VÆR MED TIL AT UDDANNE FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT!
 
Du kan få en elev i et helt hovedforløb eller i kortere perioder alt efter, 
hvordan det passer i din virksomhed og din hverdag.

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER HOS:

Kurt Dahl 
Praktikpladskonsulent
Telefon: 2526 6470
E-mail: kuda@techcollege.dk

Lindholm Brygge 3-9 · 9400 Nørresundby
Telefon 7250 5775 · techcollege.dk

 TAG EN ELEV I LÆRE

Skæremanden.dk
v/ Tommy Funke
Tofthøjparken 10
9280 Storvorde
Tlf.: 60 91 43 79
www.skaeremanden.dk
info@skaeremanden.dk

Alt i 
diamantskæring 
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton 
og boring i beton i hele landet. 
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde, 
som er udført effektivt og med stor omhu.

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemme-
siden. Der findes også informationer om 
foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger� 
Der er endvidere links til Håndværksrådet, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomhedsover-
dragelse” til familie eller andre, kan du få 
nyttige informationer og hjælp ved at kon-
takte Håndværksrådet, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og 
licitationer kan du se direkte på vor hjem-
meside 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�  

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale med 
TRYG som giver store rabatter til vore 
erhvervsmedlemmer� 

Kontakt TRYG erhvervsassurandør Filip 
Steenberg, 2220 8109 eller Esben Neder-
mark, 2220 8174 og hør mere om aftalen�

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www�aalborg-hvf�dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRIUCN TEKNOLOGI 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
 

www.ucn.dk

• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år

• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år
• Energimanagement - 1½ år

• Produktionsteknolog - 2 år
• Laborant - 2½ år
• PBA i Produktudvikling og teknisk integration - 1½ år

• Datamatiker - 2½ år
• IT teknolog - 2 år
• PBA i Softwareudvikling - 1½ år
• PBA i Webudvikling -1½ år

• Designteknolog (grafisk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i Digtal konceptudvikling - 1½ år

PBA står for en Professionsbacheloruddannelse, som man kan tage som 
en 3½ års fuld uddannelse eller som en 1½ års overbygning (top-up) på en 
erhvervsakademiuddannelse. 

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 

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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ID-NUMMER

47958

Så kort kan det siges.

Er du selvstændig og på udkig efter en pensionsordning; 
så lad vores flere end 50 rådgivere landet over fortælle dig om dine

muligheder. Pension for Selvstændige sikrer, at dine pensions- og
forsikringsaftaler bliver ved med at være blandt de bedste 

i markedet; også efter du har skrevet under.

Fra nytår er de direkte omkostninger på dine 
pensionsindbetalinger max. 80 kr. om måneden og vores 

Tab-af-Erhvervsevne-forsikring bliver billigere – igen.

Smallegade 10
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 93 86 00
info@pfs.dk
www.pfs.dk


