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Ideer, knofedt
og resultater

Man kan nå langt
med netværk og samarbejde
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Da Aalborgs håndværksmestre den 29. no-
vember 1848 blev indbudt til møde i Den 
Borgerlige Forenings lokaler, var det for at 
tage stilling til et forslag om, at mestrene i 
alle jyske købstæder skrev under på en pro-
testskrivelse til Rigsforsamlingen og dens 
tanker om næringsfrihed – og dermed opløs-
ning af de indflydelsesrige håndværkerlaug. 
De 23 gik ind for protesten og stiftede sam-
tidig Aalborg Haandværkerforening med en 
formålsparagraf, der primært handlede om 
oplysning og selskabelighed og kun i ringe 
grad om forsvaret af standsinteresser.

I 1929 deltog 1.500 af foreningens medlem-
mer – iført kjole og hvidt - i 80 års jubilæ-
umsfesten. Ni år senere foreslog Aalborgs 
daværende borgmester, at byens store, sel-
skabelige forening burde overveje et nav-
neskift til ”Aalborg Borgerforening”.

I 1956 kulminerede medlemstallet, 4.600, 
og festerne var den helt dominerende akti-

Protest, fest og erhvervspolitik

vitet. Erhvervspolitik var ikke noget, Aal-
borg Haandværkerforening blandede sig 
alverden i – skønt den var omtalt i den flere 
gange ændrede formålsparagraf.

I 1978 var der kun 600 medlemmer tilbage, 
og de få tilstedeværende på generalforsam-
lingen fik en opsang fra formanden, Knud 
Toppenberg: ”Enten skal foreningen bestå 
som selskabsforening eller også skal den 
virke efter sin formålsparagraf”.

Det erhvervspolitiske engagement blev styr-
ket – og medlemstallet faldt stadig. Som så 
mange andre håndværkerforeninger i køb-
stæderne var Aalborgs truet på eksistensen.

Nu går det fremad igen. Aalborg Haand-
værkerforening har i dag en skarp er-
hvervspolitisk profil og 1.400 medlemmer: 
Erhvervsmedlemmer, kulturmedlemmer og 
samlet indmeldte laug og foreninger. Nibe 
Erhvervsråd og Limfjordens Erhvervsråd 
fra Hals kommune blev optaget i 2008 efter 
at de to kommuner var blevet ”indlemmet” 
i Aalborg storkommune, og 1. januar 2009 
blev Aalborg Tømrer- og Murerlaug med 
100 medlemmer det seneste laugsmedlem.

Blandt Aalborg Haandværkerforenings 
formål i dag er at fremme den tværfaglige 
forståelse i medlemskredsen, at tale dens 
sag over for myndighederne, at værne om 
de håndværkskulturelle værdier, at vare-
tage medlemmernes kulturelle og sociale 
aktiviteter og at støtte den håndværksmæs-
sige uddannelse. Derfor har foreningen 
også både et erhvervspolitisk udvalg, et ar-
rangementsudvalg og et stort gæstelærer-
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korps. Vi betragter det som en kompliment, 
hvis medlemmerne vil omtale os som ”en 
fornøjelig erhvervspolitisk forening”.

Overordnet set arbejder Aalborg Haand-
værkerforening på at udbygge det lokale 
arbejdsgiverfællesskab og at præge den 
lokale, erhvervspolitiske debat til gavn 
for medlemmerne. Det sker ved at følge 
en række konkrete målsætninger og ved at 
fokusere på mærkesager af særlig interesse 
for medlemskredsen.

Det er disse målsætninger og mærkesager, 
dette skrift tager udgangspunkt i. Aalborg 
Haandværkerforening er fra flere sider 
blevet opfordret til at gøre status over de 
senere års initiativer. Hvis dette ”katalog” 
kan være til inspiration for andre, er må-
let nået. Og imens fortsætter udviklingen. 
Med ideer, knofedt og forhåbentlig resul-
tater til gavn for medlemsskaren og med 
fortsat udbygning af det netværk og sam-
arbejde, der gør Aalborg Haandværkerfor-
ening til aktiv part i erhvervslivets samlede 
videns- og erfaringspanel.

Svend Aage Suhr,
Formand for Aalborg Haandværkerfor-

ening siden 2006, i bestyrelsen siden 1982 
og medlem siden 1969.

Også formand for Håndværksrådets 
Region Nord

Håndværkerhuset er en bygning fra ca. 
1630 og blev efter omfattende renovering 

indviet 4. december 1987. Aalborg  
Haandværkerforening flyttede ind i efter-
året 1988. Bygningen rummer også værk-

steder, der viderefører den bygningskul-
turelle arv. Den 84-årige klejnsmed Leif 

Hattmann, har været med til at forarbejde 
den ny skiltning ved smedeværkstedet
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Model for livscyklus giver
indsigt og motivation

Organisering og gennem-
førelse af bestyrelses- og 
foreningsarbejdet i Aalborg 
Haandværkerforening, med 
udgangspunkt i medlemmer-
nes/virksomhedernes ”livs-
cyklus”

Foreningsarbejdet i en HIF (Håndværker 
og Industriforening) kan udtrykkes via en 
livscyklus for indsatsområder, med ud-
gangspunkt i medlemmernes behov, som 
vist i det efterfølgende.

Dette giver en fornuftig indsigt i de opgaver 
en aktiv forening udfører for sine medlem-
mer. Det er samtidig en motiverende model 
for arbejdet i foreningens bestyrelse.

Samfundets fødekilde:
Foreningen skal medvirker til, at unge ud-
dannelsessøgende får opmærksomhed om 
erhvervsuddannelserne og de mange mu-
ligheder, der er efter afsluttet uddannelse, 
både som håndværkersvend og som selv-
stændig mester.

Dette sker via samarbejde med folkesko-
len, erhvervsskolerne, erhvervsråd, samt 
ved gennemførelse af legatuddelinger, me-
daljefester og presseomtale.

Denne fase er yderst vigtig for at sikre 
fremtidig kvalificeret arbejdskraft i Dan-
mark. Der skal dog også være plads til de 
nødvendige akademikere.

Som Samfundets Fødekilde ser Aalborg 
Haandværkerforening det som en af sine 
væsentlige opgaver at rådgive iværksæt-
tere og andre, der ønsker at etablere egen 
virksomhed. 

Daglig drift:
Rummer alt arbejde som følge af den en-
kelte forenings strategi, målsætning og 
indsatsområder med formålet at opfylde 
medlemmernes behov og ønsker. Bestyrel-
sen bør dog udvælge 3-4 mærkesager som 
skal bearbejdes seriøst. Brug Håndværks-
rådet som sparringspartner. Omfanget er 
naturligvis afhængig af foreningens plads i 
lokalsamfundet. Den sociale del skal også 
tilgodeses, både for de unge, virksomhe-
derne samt foreningens kulturmedlemmer.

De bløde værdier er vigtige at pleje.

Vær i øvrigt altid opmærksom på begiven-
heder i lokalsamfundet, som kan være løf-
testang for nye initiativer i foreningen. En 
opgave for alle bestyrelsesmedlemmer.

Konstant medlemshvervning.
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Ejerskifte/udfasning:
Foreningen skal også spille en rolle når 
medlemmerne skal afslutte et aktivt liv 
som selvstændig. Her skal vi motivere og 
vejlede medlemmerne til i god tid at plan-
lægge processen.

Der skal igangsættes et ejerskifteprojekt, 
som kan tage fra fem til ti år. Her har vi 
stor støtte og erfaring i Håndværksrådet.

Via ASE og PFS kan foreningen formidle 
den fulde rådgivning og støtte til medlem-
merne for et fornuftigt liv som pensionist.

Sørg for at medlemmerne fortsætter med- 
lemskab af foreningen, evt. som ”kul tur-
med lem”som kan rumme både sociale og 
faglige oplevelser.

Organisering og gennemførelse af bestyrelses- 
og foreningsarbejdet i Aalborg Haandværkerforening, 
med udgangspunkt medlemmernes/virksomhedernes 
”livscyklus”

Foreningsarbejdet i en HIF (Håndværker og Industriforening) kan udtrykkes via en livscyklus 
for indsatsområder, med udgangspunkt i medlemmernes behov, som vist i det efterfølgende. 
Dette giver en fornuftig indsigt i de opgaver en aktiv forening udfører for sine medlemmer.
Det er samtidig en motiverende model for arbejdet i foreningens bestyrelse.

SSFFPP



6

Information og kommunikation:
For at opnå det fulde udbytte af bestyrel-
sens arbejde er det absolut nødvendigt at 
organisere og sikre information og kom-
munikation til medlemmerne og omver-
denen. Brug foreningens medlemsblad 
og hjemmeside, samt de lokale medier og 
Håndværksrådet.

Svend Aage Suhr

Fanen har også en livscyklus. 
I 2009 fik Aalborg Haandværkerforening 

en ny fane til afløsning af den gamle, 
der var blevet noget mølædt.
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”Netværk og samarbejde er
nødvendige, når vi vil være
med til at sætte dagsordenen”

Aalborg Haandværkerforening vil være 
med til at sætte dagsordenen på de steder, 
hvor der træffes beslutninger om de små 
og mellemstore virksomheders daglige liv 
og udviklingsmuligheder. Kun hvis vi står 
stærkt i vort lokalområde og gør vor beret-
tigede indflydelse gældende, tilgodeser vi 
medlemmernes interesser og styrker deres 
forståelse af, at netop deres forening har en 
mission.

For at leve op til den mission er håndvær-
kerforeningen aktiv i dannelsen af netværk, 
i valget af samarbejdspartnere og i repræ-
sentationen de steder, meninger dannes, og 
beslutninger træffes.

Aalborg Haandværkerforening er i dag 
bl.a. repræsenteret i:

*  Aalborg Erhvervsråd
*  Vækstforum for Region Nordjylland
*  Brugerpanelet Teknisk Forvaltning, Aal-

borg Kommune
*  Virksomhedskontaktudvalget SKAT
*  Foreningen Nordjysk Netværk med le-

dere og nøgleansvarlige fra 320 virk-
somheder

*  Håndværksrådets Region Nord (AHFs 
formand, Svend Aage Suhr er også regi-
onsformand)

Uden at forklejne nogen er repræsentatio-
nen i Aalborg Erhvervsråd den mest betyd-
ningsfulde. Rådet, der også bakkes op af 
kommunens erhvervsafdeling (placeret i 
borgmesterens forvaltning) arbejder visio-

nært og afstikker rammerne for den store 
kommunes erhvervsudvikling. ”Erhvervs-
plan 2007-2009” fokuserer på fire temaer: 
Innovationsfremme, erhvervsklynger, kva-
lificeret arbejdskraft og ”oplevelsesbyen”. 
Ikke mindst ”kvalificeret arbejdskraft” er 
et nøgleområde for Aalborg Haandværker-
forening, der bl.a. ser det som en af sine 
hovedopgaver at fremme tilgangen til er-
hvervsuddannelserne.

”Vækstforum for Region Nordjylland” 
blev etableret forud for den kommunale 
strukturreform og udvikler strategier for 
regionens erhvervsudvikling med fokus på 
indtjening og arbejdspladser.

Et af medlemmerne i vækstforum er ud-
peget af Håndværksrådet, Dansk Industri 
og Landbrugsrådet, og i den tilknyttede 
dialoggruppe er håndværkerforeningen re-
præsenteret ved formanden.

At være aktiv og meningsdannende i så 
mange repræsentationer kræver forbere-
delse. Ikke blot til det enkelte møde, men 
hele tiden. Derfor nedsatte Aalborg Haand-
værkerforening i 2006 et erhvervspolitisk 
udvalg, der bredt medvirker til at opsamle 
og modne ideer og holdninger. I dag har 
udvalget otte medlemmer – i sig selv et be-
tydningsfuldt netværk, eftersom udvalget 
også har medlemmer uden for bestyrelsens 
kreds.
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”Håndværksrådet er en vigtig
sparringspartner, når vi formulerer
lokal erhvervspolitik”

Som hovedorganisation for de små og 
mellemstore virksomheder og med over 
20.000 medlemsvirksomheder profilerer 
Håndværksrådet selvstændighedskulturen 
og kæmper for at skabe de bedste betin-
gelser for SMV’ernes vækst og udvikling. 
Ikke blot med råd og vejledning til med-
lemmerne, men også gennem politisk kon-
takt og gennemslagskraft for at påvirke de 
ydre vilkår, der skabes af politikere og em-
bedsmænd.

Aalborg Haandværkerforening er en af de 
godt 60 håndværker- og industriforenin-
ger, der er medlemmer af Håndværksrådet. 
Foreningen ser sig selv som rådets for-
længede, lokale arm, men oplever i meget 
høj grad, at kontakten og samarbejdet går 
begge veje; at Håndværksrådet er lydhørt 
over for ideer og initiativer fra Aalborg, og 
at rådets embedsmænd ved enhver given 
lejlighed stiller op i Aalborg i forbindelse 
med arrangementer og projekter.

Et godt eksempel på samspillet er med-
lemsvirksomhedernes adgang til de kom-
munale udbud i Aalborg Kommune. Hånd-
værksrådet udformede i 2006 oplægget 
”Giv de mindre virksomheder en chance 
– 13 bud på en SMV venlig kommunal 
udbuds- og indkøbspolitik”. Aalborg Ha-
andværkerforening gjorde projektet til en 
mærkesag og kontaktede hurtigt kommu-
naldirektøren for at fortælle om de 13 bud. 
Som det fremgår andetsteds, førte initiati-
vet til noget – og Håndværksrådet sendte 
sin chefjurist til Aalborg for at deltage i 

foreningens møde med de to implicerede 
rådmænd og deres ledende embedsmænd.

Et eksempel på, at initiativerne også kan 
bevæge sig fra vest mod øst er Aalborg 
Haandværkerfornings etablering af en 
gæste lærerordning i folkeskolen. Allere-
de i foråret 2007 blev ideen lokalt søsat, 
og opbygningen af korpset gik i gang. I 
2009 har Håndværksrådet gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 2.300 
folkeskoleelever for at finde bedre veje 
til rekruttering af elever til erhvervsud-
dannelserne. Undersøgelserne viser, at de 
unge (og deres vejledere) ved for lidt om 
de faktiske forhold i uddannelserne.

Håndværksrådet og Aalborg Haandvær-
kerforening har fælles mærke- og hjertesa-
ger. Kombinationen af overordnet og lokal 
ekspertise suppleret med vilje og handling 
skaber resultater.

Inspiration til lokal- og regionalpolitiske 
initiativer opstår også i HIS, Håndværker- 
og Industriforeningernes Samarbejdsud-
valg, hvor Aalborg Haandværkerforenings 
formand repræsenterer Nordjylland. 
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Den fornøjelige erhvervspolitiske
forening med noget for enhver smag

Aalborg Haandværkerforenings ønske om 
at være ”en fornøjelig erhvervspolitisk for-
ening” afspejler sig konkret i, at der både 
eksisterer et erhvervspolitisk udvalg og et 
arrangementsudvalg, der varetager tilrette-
læggelsen af de sociale – og ikke sjældent 
festlige - aktiviteter for samtlige forenin-
gens medlemmer.

Der er noget for enhver smag. Inden for de 
seneste fire år har foreningen bl.a. besøgt 
Aalborg Politigård, Stadsarkivet, Tivoli 
Karolinelund, Aalborg Væddeløbsbane og 
en række virksomheder. Der kommer ny 

viden med hjem. Da 40 medlemmer gæ-
stede byretten, havde retspræsident Chri-
stian Lundblad allieret sig med nogle af 
sine medarbejdere for at give en specifik 
orientering om, hvad byretten tilbyder af 
service over for små og mellemstore virk-
somheder.

For fuldstændighedens skyld bliver der 
stadig arrangeret andespil, og vinsmagning 
i Håndværkerhuset med højt kvalificeret 
vejledning er også et arrangement med stor 
tiltrækningskraft.

Besøg på 
Politigården

Besøg på 
Politigården
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Gæstelærerne vil sætte
levende billeder på, hvad 
uddannelse kan føre til

”Det nordjyske initiativ i Aalborg Haand-
værkerforening med at sende en gruppe 
gæstelærere fra foreningens egne rækker 
på charmeoffensiv på de lokale uddan-
nelsesinstitutioner for at gøre reklame for 
byggebranchen som attraktiv arbejdsplads 
med stort potentiale for personlig udvikling 
og succes, fortjener al mulig opbakning fra 
byggevirksomheder over hele landet”. Så-
dan skrev ”Licitationen, Byggeriets Dag-
blad”, i sin leder den 27. juli 2009.

På det tidspunkt kunne håndværkerfor-
eningen mønstre gæstelærere inden for 
17 brancher – ikke blot byggeriet. De har 
meldt sig i forventning om, at de kan gøre 
en forskel i vejledningen af folkeskoleele-
verne. Som en af gæstelærerne siger: ”Jeg 
ser opgaven som en god anledning til at 
komme ud og træffe nogle skoleelever, 
der stadig er i en alder, hvor deres valg af 
fremtidigt job kan påvirkes”.

Gæstelærere er ikke en ny opfindelse – 
og tanken bag dem da slet ikke. Aalborg 
Haand værkerforening, som i 1849 var med 
til etablering af det, der blev til Aalborg 
tekniske skole, har i hele sin levetid haft de 
unges uddannelse til håndværkere som en 
mærkesag. Vi gør, hvad vi kan for at gøre 
opmærksom på erhvervsuddannelserne, og 
at foreningen indtil nu kan tilbyde lærere 
inden for hele 17 fag, har skabt røre.

Som så meget andet af det, håndværkerfor-
eningen beskæftiger sig med, har også det 
fornyede gæstelærer-initiativ sit udspring 

i Aalborg Erhvervsråd. I slutningen af 
2008 godkendte erhvervsrådet et idékata-
log for ”Øget samspil mellem folkeskole 
og erhvervsliv” og nedsatte en styregruppe 
med blandt andre håndværkerforeningens 
formand. Håndværksmestrenes medansvar 
for det øgede samspil omfatter værtskab 
for praktikanter og gæstelærerordningen, 
der bliver administreret af Ungdommens 
Uddannelsesvejledning Aalborg.

”Vi kan forhåbentligt også være med til at 
aflive skrønen om, at kan man ikke blive an-
det, kan man da altid tage en håndværkerud-
dannelse”, siger en af de mestre, der glæder 
sig til at komme ud på skolerne og fortælle 
om glæden ved at være håndværker, om ud-
fordringerne og udviklingsmulighederne.



11

Legatfesten sætter fokus
på de unge håndværkere,
iværksætterlysten og traditionerne

Siden Aalborg Haandværkerforening blev 
stiftet i 1848 – og allerede året efter var en 
af initiativtagerne til Aalborgs første tekni-
ske skole – har uddannelsen af håndvær-
kere og belønning af de dygtigste været på 
programmet. I dag er den årlige legatfest 
foreningens betydeligste manifestation. 
Rammerne omkring legatfesten var været 
forskellige, men siden Aalborg Kommune  
i 2004 gik ind som medarrangør af festen, 
er den blevet afviklet i byrådssalen.

Festens omfang – og berøringsflade – 
fremgår bl.a. af, at der i 2009 blev uddelt 
125.000 kr. til 21 modtagere.

*  Aalborg Haandværkerforenings 9 legater 
á 5.000 til dygtige, nyudlærte håndvær-
kere

*  Laug/mesterforeningers 8 legater á 5.000 
kr.

*  Aalborg Haandværkerforenings legat på 
10.000 kr. til ”Håndværkets Højdesprin-
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�  ”Håndværkets Højdespringer 2009”, 
kok og tjener Lene Hartvig Pedersen, 
blev hyldet af Karl-Otto Schmidt, 
komptur i Cordon Bleu de Saint-Esprit

�  Ib Houtved Jensen, maskinmester og 
selvstændig, fik ”Aalborgs Iværksætter-
legat 2009” overrakt i byrådssalen af 
borgmester Henning G. Jensen
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ger” – en nyuddannet, der har opnået et 
bemærkelsesværdigt resultat til svende-
prøven eller har gennemført uddannelsen 
under besværlige forhold

*  Aalborg Kommunes iværksætterlegat for 
unge håndværkere (10.000 kr.)

*  Aalborg Kommunes legat til ”Årets æres-
håndværker” (10.000 kr.)

*  Tech College Aalborg’s Underviserpris 
(10.000 kr.)

Legatfesten er en fest. Byrådssalen er fyldt 
op med legatmodtagerne og deres nærme-
ste familie. Borgmester Henning G. Jensen 
er en medlevende vært, Aalborg Haand-
værker Sangforening medvirker, og hvert 
år holder en markant person festtalen. 
Det kan være en erhvervsmand, en repræ-
sentant fra uddannelsessektoren eller fra 
Håndværksrådet.

Når højtideligheden i byrådssalen er slut, 
er Aalborg Kommune vært ved det efter-
følgende arrangement, hvor der er rig mu-
lighed for ikke blot at ønske tillykke på 
kryds og tværs, men også at netværke.

Legatfesten bliver hvert år fyldigt dækket i 
håndværkerforeningens blad – og naturlig-
vis på hjemmesiden, hvor alle legatmodta-
gerne også kan se de professionelle bille-
der fra festen.

De lokale nyhedsmedier bliver straks efter 
festen forsynet med tekst og billeder.

Aalborg Haandværkerforenings formand, 
Svend Aage Suhr, overrakte i 2009 et af 
foreningens ni legater til bygningsmaler 
Kit Lange-Nielsen
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”Det lyder godt, men
det nytter ikke noget”

Ordene i overskriften kom fra to hånd-
værksmestre, da Aalborg Haandværker-
forening i 2007 fortalte, at den ville gå i 
clinch med kommunen for at få etableret 
en udbuds- og indkøbspolitik, der i højere 
grad tilgodeser de mindre og mellemstore 
virksomheder. Og de to mestre tilføjede: 
”Indkøbspolitikken kan der ikke pilles ved, 
og de virksomheder, som allerede er inde i 
varmen, bliver der.

Håndværkerforeningen gik til kamp mod 
myterne. Med udgangspunkt i Håndværks-
rådets ”13 bud på en SMV-venlig kommu-
nal udbuds- og indkøbspolitik” orienterede 
vi Aalborg Erhvervsråd og kontaktede de 
relevante politikere og forvaltninger – og 
blev taget godt imod. På Aalborg Kommu-
nes hjemmeside er alle udbud nu oplistet 
med dato for forløb af opgaverne, og under 
samme link er oplyst, hvordan man kom-
mer i kontakt med indkøbsfunktionen.

Nogle opgaver er for store for den ”lille” 
mester, men kommunen godkender, at der 
indgås konsortier ved afgivelse af tilbud, 
så selv større udbud kan løftes af SMV i 
samarbejde.

Aalborg Haandværkerforening påtager sig 
sin del af udviklingen ved at tilbyde – også 
rent fysisk – at være koordinator/samlings-
punkt i det videre arbejde; f.eks. medvirken 
til klyngedannelser, så små og mellemstore 
virksomhed i fællesskab bliver i stand til at 
byde ind på større kommunale opgaver. 

”Det lyder godt. Og det nytter noget”

Der var stort fremmøde i Håndværker-
huset til orienteringsmødet om Aalborg 

Kommunes SMV-venlige udbuds- og 
indkøbspolitik
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Det er nemt og gratis at parkere servicebilen 
– når man altså lige ved hvordan

Det begyndte med en seddel under 
vindues viskeren. Håndværkeren havde i to 
timer parkeret servicebilen med materialer 
og værktøj ud for den opgang i midtbyen, 
hvor han havde sin opgave, og der var altså 
parkeringsforbud.

Mester var sur over opkrævningen på de 
510 kr., og det var ikke den første. Så han 
tog telefonen og kontaktede håndværker-
foreningen. ”Det må I gøre noget ved. Det 
kan ikke være rigtigt, at det i Aalborg skal 
koste penge at passe sit arbejde”.

Aalborg Haandværkerforenings erhvervs-
politiske udvalg tog sagen op, så den 
kunne blive behandlet på førstkommende 
møde i erhvervsrådet. Aalborg Kommunes 
erhvervsafdeling satte to konsulenter på 
opgaven, og de kontaktede 120 firmaer i 
bygge- og anlægsbranchen for at høre om 
deres eventuelle parkeringsproblemer i 
forbindelse med opgaver i midtbyen.

Det viste sig, at problemet primært var i 
forbindelse med serviceopgaver, typisk på 
1-4 timer. Til gengæld var der ikke proble-

mer med at opnå holdetilladelse fra Tek-
nisk Forvaltning i forbindelse med større 
opgaver og nybyggeri.

Efter at have undersøgt praksis i Køben-
havn, Odense og Århus (vidt forskellige) 
foreslog konsulenterne indførelse af ”hånd-
værkerkort”, der giver midlertidig holdetil-
ladelse for servicebiler 1-4 timer på steder 
med normalt parkeringsforbud samt gratis 
parkering på betalingspladserne.

Så var alle glade, men inden ideen nåede til 
realisering viste det sig, at Aalborg Kommune 
rent faktisk allerede havde en tilsvarende ord-
ning, og at Teknisk Forvaltning i 2007 havde 
givet 1400 holdetilladelser. Der var blot stadig 
mange - især mindre - håndværkerfirmaer, der 
ikke kendte til, at en holdetilladelse kan søges 
direkte på kommunens hjemmeside.

”Sagen” var endnu et bevis på, at kommu-
nens erhvervsafdeling tager henvendelser 
fra håndværkerforening alvorligt. Forenin-
gen kvitterede for indsatsen ved på sin hjem-
meside at etablere et direkte link til Teknisk 
Forvaltnings holdetilladelse-udstedere.
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Borgmesteren tager handsken
op på dialogmøderne
på foreningens hjemmebane

Henning G. Jensen, Aalborgs borgmester 
siden 1998 (og medlem af byrådet siden 
1974), er kendt for at sige tingene lige ud – 
og for aldrig at sige nej til en invitation, der 
giver ham mulighed for det. Så da Aalborg 
Haandværkerforening i 2006 henvendte 
sig til ham for efter kommunesammenlæg-
ningen at høre om ”Vejen ind i det nyt Aal-
borg”, sagde han ja tak.

Den 21. november 2006 blev der taget hul 
på en ny tradition i håndværkerforeningen: 
Et årligt medlemsmøde med borgmesteren 
på foreningens hjemmebane; en mulighed 
for dialog, spørgsmål og kritik. Henning 
G. Jensens udgangspunkt var, at sammen-
lægningen af de fire kommuner til ”det ny 
Aalborg” ikke blot var Danmarks største, 

men også skal være Danmarks bedste med 
inddragelse af medarbejdere, borgere og 
erhvervslivet i processen.

I dette det første møde deltog også Hånd-
værksrådets cheføkonom, Jakob Brandt, og 
siden da har der altid været to indledere til 
medlemsmøderne. Resultatet er, at perspek-
tivet bliver bredere, og debatten livligere.

Den 14. november 2007, dagen efter fol-
ketingsvalget, deltog Håndværksrådets di-
rektør, Poul Mollerup i borgmestermødet 
og præsenterede rådets ny, grafiske identi-
tet – og kom til at debattere gulpladebiler 
med borgmesteren.

Da Henning G. Jensen 12. november 2008 
igen stillede op i håndværkerforeningens 
store mødelokale i Håndværkerhuset, blev 
han sekunderet af Christian Lundblad, der 
var blevet retspræsident i Aalborg den 1. 
januar. De kunne nemt blive enige om, at 
Aalborg er et godt sted at være. Retspræsi-
denten har bl.a. i ”Børsen” begejstret fortalt 
om sin modtagelse i Aalborg og har opfor-
dret både offentlige og private virksomhe-
der til at etablere sig i Nordjylland. Her er 
højt til loftet, og en høj arbejdsmoral.

Retspræsidenten orienterede også om de ny 
regler for ”småsagsprocesser” og ”gruppe-
søgsmål”, og på stedet blev aftalt et med-
lemsarrangement i byretten med specielt 
fokus på rettens service over for de små og 
mellemstore virksomheder. Så det kom der 
også ud af borgmestermøde-traditionen.
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”Min by skal være en ren by. 
Men hvordan er det lige, vi gør det?”

I 1990 blev Aalborg kåret som ”Europas 
reneste by”. Sloganet var ”Ren By Grøn 
By”. Udviklingen siden da lægger ikke 
op til genvalg, og efter at håndværkerfor-
eningens formand, Svend Aage Suhr til-
strækkeligt mange gange havde oplevet 
affaldsmængderne og uhumskhederne i 
Kattesundet – der fører ned til Håndvær-
kerhuset – fik foreningen i 2008 en ny 
mærkesag: ”Min By – Ren By”.

Det begyndte med en opsang på medlems-
bladets lederplads og ønsket om et initia-
tiv, ”der ikke blot sætter fornyet fokus på 
det rene miljø, men som også appellerer 
bredt til os alle sammen som en fælles ud-
fordring/opgave”. Formanden henviste til, 
at hele gader i New York i korte perioder 
bliver frigjort for biler, så de kommunale 
rengøringsfolk kan komme til. Det eneste, 
der skal til, er ”Parkering forbudt” skilte på 
bestemte tidspunkter.

Aalborg kommunes driftsafdeling disku-
terede forslaget med Aalborg politi, der 
sluttede sit svar med: ”Det er således vur-
deringen, at der vil være så store praktiske 
problemer med at gennemføre det foreslå-
ede, at dette ikke vil være hensigtsmæs-
sigt”.

Det har vist sig, at den svenske by Trollhät-
tan med stor succes anvender P-forbud en 
halv dag om ugen, forskudt i en bydel. Og 
så bliver der gjort rent. Argumentet gjorde 
ikke indtryk i Aalborg, skønt håndværker-
foreningen også havde forslag til, hvem 
der skal udpege de mest skidtbelastede 
steder i bybilledet og notere gadebilledets 

forurenere. Det skal selvfølgelig det effek-
tive korps af P-vagter, som efterfølgende 
kan få ny stillingsbeskrivelse: Parkerings- 
og miljøobservatører.

Lige nu er sagen gået i grat, som det hedder 
på nordjysk. Den enkleste løsning synes at 
være den, der blev foreslået foreningens 
formand af en fin ældre dame: ”Hvis vi alle 
sammen lader være med at smide affald på 
gaden og måske endda samler andres op, 
vil det hurtigt blive synligt”.

I Trollhättan er indført periodisk P-forbud 
for at give plads til renholdelse
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Der er ikke meget ved
at være aktiv, hvis der
ikke er nogen, der opdager det

Aalborg Haandværkerforening er ”medie-
bevidst” og har lagt sin informationspo-
litik i faste rammer. Det er af meget stor 
betydning, at foreningens medlemmer til 
stadighed bliver orienteret ikke blot om ak-
tuelle arrangementer og tilbud, men måske 
i endnu højere grad om de holdninger og 
aktiviteter, der er med til at præge omver-
denens forståelse for de små og mellem-
store virksomheders vilkår. Målrettet kom-
munikation er et udspil til indflydelse.

På en række områder tegner Håndværks-
rådet i sin informationspolitik de overord-
nede linier, men uden tilsvarende lokal og 
regional indsats visner indsatsen, fordi den 
ikke bliver fulgt til dørs; derud hvor der 
træffes beslutninger af betydning for den 
enkelte håndværkerforenings medlemmer.

Aalborg Haandværkerforening har i man-
ge år udgivet sit medlemsblad. I de senere 
år er det blevet strammet op, har fået flere 
sider, professionelt layout og journalistisk 
medvirken til artiklerne. I bladet kan læses 
om arrangementer og holdninger, men der 
er også i hvert nummer et fyldigt portræt af 
en medlemsvirksomhed.

Hjemmesiden rummer også artikler fra 
bladet samt informationer om arrangemen-
ter, foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger. 
Samtidig er der links til Håndværksrådet, 
Pension for Selvstændige, ASE, Varelot-
teriet og Aktive kvinder. Det er også på 
www.aalborg-hvf.dk, der kan læses om 

kommunale udbud og findes link til f.eks. 
Aalborg Kommunes udstedelse af holdetil-
ladelser til håndværkerbiler.

Vi holder fast ved, at medlemsbladet som 
udgangspunkt er en papirudgave. Det er 
ikke alle foreningens medlemmer, der er 
på nettet, men de, der er, modtager aktuelle 
informationer, nyhedsbreve direkte.

Såvel blad som hjemmeside er tilgæn-
gelige for foreningens interessenter og 
samarbejdspartnere, men den aktuelle syn-
lighed er dybt afhængig af de lokale ny-
hedsmediers medvirken. Det er ikke altid 
let at ”lokke” fortravlede journalister til 
håndværkerforeningens arrangementer, så 
det er nødvendigt selv at tage initiativ; at 
indsende pressemeddelelser, referater og 
synspunkter. Den del af formidlingen lyk-
kes bedst, hvis der sideløbende bliver taget 
personlig kontakt til redaktionen – og især 
når det er lykkedes at oparbejde et tillids-
fuldt forhold til én eller flere journalister, 
som gradvis får kendskab til håndværker-
foreningens liv og mærkesager.
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”Bør man ikke have større respekt 
for en dygtig tømrer end for en dårlig læge?”

Begrebet ”mønsterbrydere” anvendes of-
test i den akademiske verden om de unge, 
der uden at have den tilsvarende baggrund 
i hjemmet vælger en akademisk uddannel-
se. Aalborg Haandværkerforening arbejder 
for at skabe mønsterbrydere. Den modsatte 
vej: at tiltrække unge fra akademikerhjem 
til håndværkeruddannelserne. Ved at for-
tælle om målet; jobbet i hverdagen som 
moderne håndværker. Mulighederne for 
videre- og mesteruddannelser. Muligheden 
for at blive selvstændig.

Hvis alle bliver akademikere, hvem skal så 
bygge vore huse, reparere vore biler og pro-
fessionelt betjene gæster/kunder/turister?

Når tidligere skolekammerater mødes i 
Jomfru Ane Gade og snakker igangværen-
de uddannelse, er det ikke særligt fedt at 
sige bygningsmaler, når alle de andre siger 
cand.-et-eller andet. Aalborg tekniske sko-
le har ganske vist taget navneforandring 
til Tech College Aalborg, og maleren går 
ikke længer på Bygge og anlæg, men på 
Construction College. Det lyder lidt finere, 
men om det øger mængden af mønsterbry-
dere, vil kun tiden vise.

Det er vejledernes ansvar, at hvert eneste 
ungt menneske træffer sit valg om fremti-
digt job ud fra den fornødne viden om ud-
dannelse og jobindhold. At komme på rette 
hylde handler ikke om ”fint” eller ”mindre 
fint”.

Efter som forældrene er primær-vejledere, 
kan det være svært for vejlederne at kom-
me til i tide, og selvfølgelig ved en lægefa-

milie ikke alverden om uddannelsen til og 
jobbet som VVS’er. Alligevel ved lægen 
godt, hvor hun skal kigge i telefonbogen, 
når tagrenden drypper.

Vi ved for lidt om, hvad vi i den faglige 
hverdag kan bruge hinanden til; hånd-
værkere og akademikere. Bl.a. derfor in-
viterede Aalborg Haandværkerforening i 
samarbejde med Aalborg Industri- og Han-
delskammer og Aalborg Universitet i 2007 
til arrangementet ”Hvordan bruger jeg 
akademikere i min virksomhed?”. Samar-
bejde med studerende og besøg hos univer-
sitetets fagmiljøer skabte networking – og 
også en grad af gensidig forståelse - i de tre 
timer, oplevelsen på universitetet varede. 
Den bro vil håndværkerforeningen gerne 
bygge videre på.
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Selvstændige tænker på
trygheden, pensionen og
virksomhedens fremtid

Aalborg Haandværkerforening har inden 
for se seneste år indledt et formaliseret 
samarbejde med A-kassen ASE og med 
Pension for Selvstændige. ASE står for 
en række af de samme værdier som hånd-
værkerforeningen og har stor viden om de 
selvstændige forhold. PFS er i sin tid eta-
bleret af Håndværksrådet, Dansk Byggeri 
og Tekniq.

Samarbejdet om tryghed for de selvstæn-
dige og deres familier ligger således lige 
for og er blevet yderligere accentueret af 
den aktuelle nedgangsperiode, og meldin-
gerne fra håndværkerforeningens to sam-
arbejdspartnere lyder da også på, at tilbud 
om rådgivning og indgåelse af aftaler har 
taget yderligere fart.

Aalborg Haandværkerforeningens direkte 
samarbejde med ASE blev indledt i 2008 
og giver medlemmerne adgang til rådgiv-
ning om f.eks. arbejdsmarkedsmæssige 
spørgsmål, ophør af virksomhed, genera-
tionsskifte, dagpengeregler og via jobASE 
også rekruttering af medarbejdere.

Over 20.000 selvstændige erhvervsdriven-
de har pensionsordninger hos Pension for 
Selvstændige, og mange har også indgået en 
aftale om ”Velfærdspakken”, der rummer 
sundhedssikring og en række andre tryg-
hedsforsikringer til lave præmier. I marts 
2009 indbød PFS håndværkerforeningens 
medlemmer til et arrangement med skat-
tekommissionens rapport som tema. Især 
blev der fokuseret på de ændringsforslag, 

der direkte berører opsparingen på pensi-
onsordninger for selvstændige.

Generationsskifte er også et af de emner, der 
handler om fremtid, men skal forberedes i 
nutiden. Nordjylland er en af de to regioner, 
der med støtte fra EU’s sociale fond delta-
ger i Håndværksrådets projekt ”Overskud”. 
Det henvender sig både til virksomhedseje-
re (seniorer) og kommende ejere (juniorer) 
og har gennem personlig ledelsesudvikling 
til formål at gøre virksomheden salgsklar 
og forberede ejerskifte med en tidshorisont 
på 5-10 år. Medlemmer af Aalborg Haand-
værkerforening deltager i projektet.

PFS-orientering om 
skattekommissionens rapport 

på Restaurant Orkideen i marts 2009



21

”Man behøver ikke at være nørd 
for at tjene penge på at udnytte it”

De fleste håndværksmestre synes, det er 
både sjovere og mere meningsfyldt at bru-
ge tiden i ”marken” end på kontoret med 
alt det papirarbejde, der ligger og venter 
til efter fyraften. Løsningen ligger lige for: 
udnyttelsen af informationsteknologien, it, 
kræver blot en computer og de rette pro-
grammer samt naturligvis en vis viden om 
deres anvendelse.

Investering i it – og den nødvendige ”læ-
retid” – er en investering i øget produktivi-
tet, indtjening og konkurrencekraft. Derfor 
står viden om it højt på prioriteringslisten 
hos både Aalborg Haandværkerforening 
og Håndværksrådet, og i fællesskab har 
været afviklet arrangementer med rigtig 
god tilslutning.

Et it-seminar, holdt på Aalborg tekniske 
skole, samlede 60 håndværkere, som i ni 
grupper kunne vælge at beskæftige sig 
med temaer som e-fakturering, det digitale 

byggeri, it på byggepladsen, digitale løn-
systemer og etablering af hjemmesider.

”Den digitale skurvogn” var mødestedet, 
da håndværkerforeningen og Håndværks-
rådet afviklede arrangementet ”Tjen penge 
på it”. Her var de praktiske it-værktøjer til 
stede sammen med undervisere og rådgi-
vere, som på et u-nørdet niveau guidede 
gennem de praktiske oplevelser og øvel-
ser.

Medlemmer af Aalborg Haandværkerfor-
ening kan få hjælp til bedre udnyttelse af 
it i dagligdagen gennem IBIZ-centret, der 
er en offentligt finansieret enhed på Tek-
nologisk Institut. På hjemmesiden www.
ibiz-centret.dk eller telefon 7220 1000 er 
der både information og inspiration. IBIZ-
centret har en række rådgivningstilbud, så 
små og mellemstore virksomheder med 
større tryghed kan ”kaste sig i armene” på 
en it-rådgiver.
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”Uden Varelotteriet ville
vi ikke have råd til at have
vore egne mødelokaler”

Aalborg Haandvækerforening modtager 
årligt næsten 100.000 kr. fra Varelotteriet; 
penge der er øremærket til husleje, lys og 
varme, faglige foredrag samt studielega-
ter. Lotteri-tilskuddet er afgørende for, at 
håndværkerforeningen bor standsmæssigt 
i Håndværkerhuset og disponerer over 
egne mødelokaler med plads til op til 70 
mennesker.

”Alm. Danske Vare- og Industrilotteri” (i 
dag ”Varelotteriet”) blev stiftet med kon-
gelig bevilling i 1887. Inden da eksisterede 
en lang række lokale lotterier, og de første 
100 år var gevinsterne håndværkerproduk-
ter og købmandsvarer. I 1873 var Aalborg 
Haandværkerforening således medstifter 
af ”De nord- og mellemjyske Haandvær-
kerforeningers Industri- og Varelotteri”.

I Aalborg Haandværerforenings historie 
har der været år, da tilskuddet fra Varelot-
teriet var den største indtægtskilde.

Varelotteriet adskiller sig fra f.eks. tips og 
lotto ved, at der ved hver trækning er ge-
vinst til 6 ud af 10 spillere. Resten af det 
indspillede beløb anvendes efter aftale 
med justitsministeriet til velgørende, so-
ciale og humanitære formål – bl.a. landets 
håndværkerforeninger som medstiftere af 
lotteriet.

I Aalborg Kommune er der i øjeblikket 13 
kollektører, der sælger og administrerer 
lotterisedlerne. For spillerne er sandsynlig-
heden for gevinst naturligvis den afgørende 

motivation. At de også er med til at støtte 
aktiviteterne i Aalborg Haandværkerfor-
ening er en velgørende sidemandsgevinst.

Aalborg Haandværkerforening har 
siden efteråret 1988 haft kontor og 

mødelokaler i Håndværkerhuset 
– del af en købmandsgård fra ca. 1630
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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.  

IT-RÅDGIVNING 
OG UDVIKLING
Medlemmer af Aalborg Håndværkerfor-
ening, kan få hjælp af IBIZ-centret som 
kan kontaktes via www.ibiz-center.dk el-
ler 72 20 1000.
Det er en offentligt finansieret enhed på 
Teknologisk Institut, som er sat i verden for 
at hjælpe små og mellemstore virksomhe-
der med at blive bedre til it. På deres hjem-
meside kan du bl.a. finde information, der 
vil inspirere dig til at bruge mere it i din 
dagligdag. De har lavet et såkaldt ”rådgiv-
ningskoncept”, hvor de har ensrettet nogle 
rådgivningstilbud. Små og mellemstore 
virksomheder kan altså med større tryg-
hed kaste sig i armene på en it-rådgiver.

TJEK DIN 
VIRKSOMHED GRATIS
Står udbyttet mål med indsatsen?
Du har sikkert allerede en god fornem-
melse af, hvor din virksomhed bliver stær-
kere. Men hvad skal der til og hvor kan det 
egentlig betale sig at sætte ind med forbed-
ringer?
Med STATUS får du et overblik over din 
virksomheds tilstand samt en handlings-
plan for, hvordan du mest effektivt forbed-
rer virksomheden og bundlinien.
www.smv-status.dk

GENERATIONSSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere 
år.
Hvis du har planer om en ”virksomheds-
overdragelse” til familie eller andre, kan 
du få  nyttige informationer og hjælp ved 
at kontakte afdelingschef Anne Holm Sjø-
berg, Håndværksrådet, telefon 33932000

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemmesi-
den. Der findes også informationer om for-
eningens historie, bestyrelsessammensæt-
ning og tilbud om rabatordninger. Der er 
endvidere links til Håndværksrådet, Pen-
sion for Selvstændige, Varelotteriet, ASE 
og Aktive Kvinder. Adressen er:
www.aalborg-hvf.dk

KOMPETENCEUDVIKLING
Sæt fokus på kompetenceudvikling i din 
virksomhed.
Kontakt Anne Holm Sjøberg, Håndværks-
rådet på telefon 33932000, hvis du vil vide 
mere eller guides videre. Vi har informa-
tionsmateriale på vort kontor, Kattesundet 
20, 9000 Aalborg.

BESØG HÅNDVæRKERHUSET
ONSDAGE KL. 10.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 10-13)
• maler
Alle er velkommen



24

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVæRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20   ·   9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02

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

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

Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr

Næstformand Peter Kinly, tømrermester
Kasserer Allan Østergaard, skorstensfejermester

Jens Blauenfeldt, bogtrykker
Gert Spender-Andersen, direktør

Søren V. Nielsen, uddannelseschef
Anders Jørgensen, automekaniker mester

Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang


