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Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt: 
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser, 
artikler eller emneforslag til det  førstkommende blad skal 
være redaktionen i hænde  senest tre uger inden udgivelsen.
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// mangler en elev.
// vil efteruddanne dine medarbejdere.
// har spørgsmål til din elevs skoleforløb.
// har brug for hjælp til at blive godkendt som praktikplads.
// har brug for hjælp til at udfylde en digital uddannelsesaftale.
//  har glemt, hvornår din elev har fødselsdag, og gerne vil overraske med en 

brunsviger med fl ødeskum og marcipanbånd.

På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!
Ring på 7250 5775
Vi snakkes ved mandag-torsdag 7-16 og fredag 7-13.
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FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

Bankkontonummer  9280  4575  656906
Mobile Pay  21826
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Bestyrelsens beretning 
Kamplyst og optimisme
i coronaens skygge

En række planlagte medlemsarran-

gementer er under vejs blevet aflyst/

udskudt, men især en ny aktivitet, vi 

havde store forventninger, er med re-

geringens aflysning af bl.a. alle musik-

festivaler frem til udgangen af august 

gået tabt for i år.

Efter aftale med Nibe Festival har SM-

Vaalborg fået mulighed for på festival-

området at opstille en ”dome”, en rund 

pavillon med 15 meter i diameter og 

7,5 meter til loftet. Den er indkøbt, og 

forberedelserne til etableringen var i 

april langt fremme. Konstruktionen 

har et dobbelt formål. Dels skal pavil-

lonen bruges til at fortælle om SMVaal-

borg, om formål og aktiviteter, dels 

bliver den centralt på festivalpladsen 

hjemsted for information om erhvervs-

uddannelserne og deres muligheder 

– altså foreningens hjertesag omgivet 

af glade mennesker og attraktiv festi-

valmusik. Nu får den tidligst premiere i 

2021. Men den bliver til noget. Det er en 

udviklingsmulighed, vi ikke vil lade gå 

fra os. Og domens anskaffelse er alle-

rede betalt med midler fra foreningens 

opsparede kapital.

Præsentationen af os på festivalen og 

af vor involvering i tiltrækning af ele-

ver til erhvervsuddannelserne ligger 

fint i forlængelse af andre af det for-

gangne års markante begivenheder. 

Vores deltagelse i gæstelærerordnin-

gen toppede i 2019. Med en lærling/ung 

håndværker til at fortælle om liv og 

karriere og med Henrik Hedelund som 

fast tovholder blev der aflagt 23 besøg 

på 20 af Aalborg Kommunes folkesko-

ler. 478 elever deltog. I perioden 2017-

2019 er gennemført 47 besøg med godt 

1.100 deltagende elever.

I et højt kvalificeret samspil med Aal-

borg Kommunens erhvervsplaymaker, 

Thomas Overgaard, er vores gæste-

lærerordning (etableret i 2008) blevet 

et fast punkt i bestræbelserne på at 

tiltrække flere til erhvervsuddannel-

serne.

Med samme omdrejningspunkt er SM-

Vaalborg medlem af Aalborg Alliancen. 

Mange – for mange – forbinder udeluk-

kende alliancen med kampen for den 

tredje Limfordsforbindelse og måske 

især dens placering. Den diskussion 

holder vi os ude af. Jo, vi skal have den 

ny forbindelse hurtigst muligt, men 

i medlemskredsen er der ikke nogen 

entydig holdning til placeringen. Til 

gengæld er der opbakning til Aalborg 

Alliancens bestræbelser på at skabe 

øget beskæftigelse. I SMVaalborg er vi 

gået aktivt ind i alliancen med eet klart 

hovedformål: Vi vil deltage aktivt i at 

påvirke uddannelsen af fremtidens ar-

bejdskraft.

Et andet af alliancens omdrejnings-

punkter er øget beskæftigelse. Et fo-

kusområde er at skabe arbejdspladser 

til ledige dimittender fra Aalborg Uni-

versitet og UCN. Også det medvirker 

vi gerne til, og vort hovedargument er, 

at tidligere undersøgelser har doku-

menteret, at ansættelse af en akademi-

ker i en mindre virksomhed er direkte 

vækstfremmende for virksomheden. 

Vores involvering i de bestræbelser har 

ført til, at SMVaalborg har indledt et 

tættere samarbejde med både universi-

tet og UCN.

26. marts 2020 fik vi skuffet vore for-

ventninger til folkeskoleelevernes til-

gang til erhvervsuddannelserne. Det 

politiske mål er, at der i 2020 skal være 

25 % af en ungdomsårgang, som vælger 

erhvervsskolen. I Aalborg Kommune 

endte tallet på 19,27 % (en tilbagegang 

fra 21,18 % i 2019). De øvrige kommu-

Foranstatningerne mod den igangværende Corona-epedemi 
har vendt op og ned på livet – også i SMVaalborg. I rækken af 
nødvendige aflysninger/udsættelser er også vores generalforsamling, der 
var indkaldt til 22. april. Den vil blive afviklet senere, men bestyrelsen har 
valgt, at årsberetningen som altid bliver offentliggjort i årets anden udgave 
af vort blad.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

- fortsættes side 4 
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       2020 
     24. jun ikl. 16.30 

Bestyrelsesmøde

     26. august kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

     30. september kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

     28. oktober kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

     11. november kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

     25. november kl. 16.30  
Bestyrelsesmøde

Øvrige arrangementer annonceres  
via mail og på hjemmesiden.

AKTIVITETER 

ner i Nordjylland nåede målet på 

de 25 % - bortset fra Frederiks-

havn, der endte på 24,53 %.

Resultatet i Aalborg er en dyb 

skuffelse. 

Hvad er det så lige, der skal til for 

at rykke på den rutinemæssige 

tilgang til gymnasiet? Men vi gi-

ver ikke op, og undervejs kan vi 

glæde os over, at TECHCOLLEGE med 

635 tilmeldinger oplever en lille frem-

gang, og at Aalborg trods alt er den 

storbykommune med størst søgning til 

erhvervsuddannelserne.

Det er nu godt et år, siden navnetræk-

ket Aalborg Haandværkerforening 

blev udskiftet med SMVaalborg. Det er 

ikke nemt at skifte navn efter 172 år, 

og havde vi håbet, at nyt navn og en 

bredere strategi for tiltrækning af ny 

medlemmer og brancher ville smitte 

positivt af, blev vi skuffede. Vi har væ-

ret i kontakt med en række ”forenings-

løse” brancher for at fortælle dem, at 

SMVaalborg er samlingsstedet for alle 

små og mellemstore virksomheder i 

området. Hidtil har resultatet været 

magert, men vi giver ikke op.

I forsøget på at markere os har vi fået 

stor og god opbakning fra SMVdan-

mark. Dels har vores moderorganisa-

tion medvirket til at skabe informati-

ons- og kursusaktivitet i Aalborg, dels 

har den i det politiske spil om etable-

ring af hjælpepakker til erhvervslivet 

til at afværge Corona-krisens været 

overordentligt aktiv og synlig som re-

præsentant for SMV. Det er i samspillet 

med SMVdanmark, vi ser vores frem-

tid i Aalborg. Vi vil stadig være den lo-

kale forening, som tager sager op på 

medlemmernes vegne og kæmper for 

deres rammevilkår på lokalt plan. Men 

på det længere sigt skal vort erhvervs-

politiske fokus dække både mere bredt 

og mere målrettet. Vi er den kampbe-

redte lokale forkæmper for alle typer 

af små og mellemstore virksomheder.

De årlige legatuddelinger er med til at 

gøre SMVaalborg endnu synligere i of-

fentligheden, og i år er der noget eks-

tra at råbe hurra for. Vi er nu i stand 

til at hæve summen på alle vore lega-

ter, samtidig med at vi har indstiftet 

en række rejse- og studielegater på op 

til 20.000 kr.. Forklaringen på den mu-

lighed er, at Civilstyrelsen har givet os 

tilladelse til at opløse den 31 år gamle 

”Aalborg Haandværkerforenings Fælles-

fond”. Det disponible beløb i værdipa-

pirer er på 958.000 kr. og skal afvikles 

over fire år med start i år. Pengene skal 

ud fra en fastlagt afviklingsplan anven-

des, så de lever op til den oprindelige 

fonds intentioner. Det vil især sige til 

legater, som belønner dygtige unge, der 

har valgt en håndværkeruddannelse. 

Hidtil har foreningen hentet de fleste 

af sine legatpenge i formuen, fordi af-

kastet i fællesfonden var utilstrække-

ligt. Nu har vi på én gang fået forbedret 

foreningens samlede likviditet og fået 

flere midler til legaterne. Det er et af de 

store lyspunkter i et år, som nok mest 

vil blive husket for COVID-19’s virknin-

ger på samfundet. Ikke blot på vores ar-

rangementskalender, men i høj grad på 

de danske virksomheders og arbejds-

markedets situation og fremtidsudsig-

ter.

Det kan være svært at bevare optimis-

men, men tanken om, at vi mister den, 

er ikke til at bære. Som bladmanden 

Frejlif Olsen sagde: ”Der er optimister, der 

glæder sig til, at det skal blive vinter, for at 

de kan begynde at glæde sig til, at det skal 

blive sommer”.

  fortsat fra side 3... �Der er optimister, 
der glæder sig til, at 
det skal blive vinter,

 for at de kan begynde at 
glæde sig til, at det skal 
blive sommer”.
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet 
Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau.

Som medlem af Aalborg Haandværker- 
forening får du et gratis formøde, og klar  
besked 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 eller 
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr. 
46 92 92 00 for et uforbindende møde med 
oplysning om, at du er medlem af Aalborg 
Haandværkerforening.”Europa Plads 4 · 9000 Aalborg

SPA  R

Spar

SPA  R
Spar
Kulturoplevelser for alle

Læs mere på: akkc.dk/spar2

-  F O R D I  V I  G L Æ D E R  O S  T I L  AT  G Å  “ L I V E ”

SPAR 50 KR. pr. billet du køber*

26. NOVEMBER
ROBIN HOOD
23. FEBRUAR

EMMA UDE AF TAKT
2. NOVEMBER

EKS - MÆND
24. MARTS

MADAME
BUTTERFLY
25. APRIL

HAMLET, PRINS 
AF DANMARK
5. OKTOBER

ROMEO & JULIE
22. NOVEMBER

WHAT’S LOVE GOT 
TO DO WITH IT? 
Tina Turner Tribute
3. MARTS

SOMMER I TYROL
18. APRIL

SMOKIE
The Greatest Hits Tour
29. MAJ

* Rabatten udløses ved samtidig billetkøb til to forskellige Spar2 forestillinger.
Læs mere på akkc.dk/spar2

Billetkontoret og telefonerne er åben 
mandag til fredag kl. 10-14. Tlf. 9935 5566.

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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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, seniorer, 
integration og fleksjob.

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

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

– Med 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  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Den lige vej til job

Kystens Perle STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000  Aalborg

Traditionel dansk mad 
også som take away

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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk



Årsregnskab  
SMVaalborgs årsregnskab 
for perioden 1. januar – 31. 
december 2019 viser et 
positivt resultat på 68.000 
kr. – en fremgang på 
16.000 kr. i forhold til 2018. 
Foreningen har aktiver for 
1.008.263 kr.

Af foreningens samlede indtægter på 

664.000 kr. kan de 259.000 relateres til 

Varelotteriet og øvrige sponsorer. Lot-

teriets andel på 126.000 kr. kommer 

fra salg af lodder i vor lotterikreds. 

Den samlede kontingentindtægt er på 

142.000 kr., og  PFS har ydet et tilskud 

på 60.000 kr. medlemsaktiviteter og 

annoncering.

Omkostninger på de lejede lokaler 

i Håndværkerhuset er på 80.500 kr., 

hvoraf de 53.000 kr. er husleje og de 

27.500 kr. i 2019 til reparationer og 

vedligeholdelse. Foreningens admini-

strationsomkostninger er på samlet 

193.000 kr. incl. Fællesfondens admi-

nistrationsbidrag på 16.000 kr.

”Fremmed benyttelse af lokalerne” 

har indbragt 24.000 kr. og udleje til 

medlemmer 2.760 kr.

De direkte omkostninger ved udgi-

velsen af bladet ”Håndværk & Ud-

dannelse” er på 198.000 kr.. An-

nonceindtægten udgør 147.000 kr.. 

Portoomkostningen er på 37.000.

7

Som alle andre er vi 
påvirket af Corona. Alle vore 
arrangementer i foråret er 
aflyst. Generalforsamling 

og legatuddelinger er 
udsat på ubestemt tid. 

Vi følger retningslinierne 
for forsamlinger. 

Ny datoer vil fremgå  
af hjemmesiden og  

udsendes elektronisk 
til medlemmerne.

MEDLEMSARRANGEMENTER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedke-
rentreprenør, storentreprenør
eller hovedentreprenør

 

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedker-
entreprenør, storentreprenør eller hovedentreprenør

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

Færre vælger en
erhvervsuddannelse, 
og de politiske mål
er nu urealistiske

Efter fem måneders forhandlinger ved-

tog alle Folketingets partier bortset fra 

Enhedslisten i 2014 en ny erhvervssko-

lereform. Det blev fulgt op med målsæt-

ningen om, at mindst 25 % af eleverne 

direkte fra 9. og 10. klasse i 2020 skulle 

vælge EUD som første prioritet, og at 

antallet skulle stige til minimum 30 % 

i 2025. Nu er det første skæringspunkt 

nået, og politikernes forventning er ikke 

indfriet. I 2020 har 19,82 % på landsplan 

søgt ind på erhvervsskolerne (72 % på 

gymnasierne). Region Nordjylland er 

den eneste af de fem regioner, der er nå-

et i mål med de 25 %, mens Region Ho-

vedstaden med 13,85 skraber bunden.

Reformen, som trådte i kraft august 

2015, da det landsdækkende søgetal 

var på 18,48 %, indførte adgangskrav i 

dansk og matematik, flere timers un-

dervisning, øget lærerkompetence, fire 

hovedområder til afløsning af de hid-

tidige 12 fællesindgange og en ny er-

hvervsrettet 10. klasse, EUD10.

Stigningen holdt op
Fra 2016 og tre år frem voksede antallet 

af ansøgninger på landsplan en smule 

hvert år – til 20,03 i 2019. Det fik Social-

demokratiets daværende erhvervsud-

dannelsesordfører, Mattias Tesfaye, til 

at sige:

”Hvis vi undgår at ryge i totterne på hinan-

den herinde på Christiansborg og fastholder 

det politiske fokus, så er jeg sikker på, at det 

her tal nok skal blive ved med at stige”.

Sådan gik det så ikke lige. Skønt en ju-

stering af reformen i 2018 indførte mere 

praksisfaglghed i Folkeskolen, større 

sikkerhed for en praktikplads og et øget 

kommunalt ansvar for søgningen til 

erhvervsuddannelserne faldt tallet fra 

de 20,03 % i 2019 til 19,82 i 2020. Der er 

langt op til målsætningen om de 25 %. 

Siden 2013 – året inden den store reform 

blev vedtaget - er tallet blot steget 0,82 

procentpoint.

Kludetæppe og lappeløsningerr
Heike Hoffmann, uddannelsespolitisk chef-

konsulent i SMVdanmark:

-Nu er vi helt sikre på, at vi ikke når må-

let om, at 25 % skal tage en erhvervsud-

dannelse direkte fra Folkeskolen. Re-

formen af erhvervsuddannelserne har 

alle gode intentioner til trods givet os 

et kludetæppe af lappeløsninger, knop-

skud og bureaukrati, som er helt håbløst 

at overskue.

Der er brug for brede samarbejder på 

kryds og tværs af f.eks. uddannelses-

systemet, beskæftigelsessystemet og 

partsystemerne. Men enkelthed er det 

afgørende.

Det går ikke hurtigt nok med rekrutte-

ringen fra Folkeskolen, og lige nu tviv-

ler jeg ærligt tal på, om vi nogensinde 

når de 30 %, som er målet i 2025. Vi skal 

nok se på at erstate reformmålene med 

måltal fra andre grupper end folkesko-

lelever.

Der er brug for mere radikale aktiviteter
Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervs-

skoler og Gymnasier:

-Det er skuffende, at vi stadig er så langt 

fra at nå de politiske målsætninger. Der 

er brug for mere radikale aktiviteter i 

forhold til ungdomsuddannelserne, hvis 

det nogensinde skal blive realistisk at nå 

målsætningen om de 30 % af ungdoms-

årgangen vælger en erhvervsuddannelse 

i 2025.

Erhvervslivet efterspørger dygtige elever, 

der både er modne og produktive. Der-

for foreslår vi, at det samlede grundfor-

løb forlænges til to år, så det har samme 

længde som HF.

De unge er ikke klar til at vælge
Dansk Industris erhvervsuddannelseschef, 

Lone Folmer Berthelsen:

-Andelen af unge, der søger ind på en er-

hvervsuddannelse, har i flere år ligget 

stabilt omkring 20 %. Det viser, at mange 

unge ikke er klar til at vælge en erhvervs-

uddannelse lige efter folkeskolen – og det 

hverken kan eller vil vi tvinge dem til.

Vi skal sikre, at eksempelvis studenter i 

langt højere grad bliver opmærksomme 

på de mange muligheder, erhvervsud-

dannelserne åbner for dem.

Vi mener også, at der er behov for at sæt-

te måltal for de voksne unge for at sikre, 

at der er flere kræfter, der understøtter et 

fokus på at få endnu flere fra den gruppe 

ind på erhvervsuddannlserne.

Den politiske målsætning er på landsplan, at 25 % fra Folkeskolen i år søgte ind på erhvervsuddan-
nelserne. Tallet endte på 19,82, og Nordjylland er den eneste af de fem regioner, som kom i mål

Heike Hoffmann



Færre vælger en
erhvervsuddannelse, 
og de politiske mål
er nu urealistiske

ÅRLIG PULJE PÅ OVER 133 MIO.
SPIL MED I HELE SÆSONEN FOR KUN 285 KR. 

FORHANDLERE I AALBORG LOTTERIKREDS

MEGA MANGE GLADE VINDERE!

Nibe
Bredning

Støvring

Svenstrup

Brovst

Aabybro

Pandrup

Hjallerup
Dronninglund

Vodskov

Gudumholm

Hals

Nørresundby

Skørping

Aalborg

Aalborg Bugt

Kongerslev

Bælum

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33

9000 AALBORG
98 12 15 56

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG

98 12 63 35

HOLTE VINLAGER
BUDOLFI PLADS 5

9000 AALBORG
32 16 21 22

GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG

98 12 53 55

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG

98 16 71 77

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV

20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10

9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1

9440 AABYBRO
98 24 20 40

PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17

9460 BROVST
98 23 10 41

SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36
9490 PANDRUP

98 24 62 11
BOG & IDE HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

98 28 11 30

BOG & IDE DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34

9330 DRONNINGLUND
98 84 12 51

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18

9370 HALS
98 25 16 99

FLAUENSKJOLD KORN
AALBORGVEJ 592

9330 DRONNINGLUND
98 86 10 22

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13

9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV

98 33 22 59

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E

9574 BÆLUM
98 33 70 01SANNE RIBERGAARD

MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING

98 39 11 44

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
93 87 10 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Se mere på: www.varelotteriet.dk
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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 
netværkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fleksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet� Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, som vi 
hjælper med konkrete 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, seniorer, 
integration og fleksjob.

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

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

– Med 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  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Den lige vej til job

Kystens Perle STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000  Aalborg

Traditionel dansk mad 
også som take away

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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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 Af Poul Krabbe

Da Aalborg Kommunes skoleudvalg 

mødtes 11. februar, var søgningen 

til EUD på dagsordenen. Af referatet 

fremgår: ”Det indstilles, at måltallet 

for søgningen til EUD følger den na-

tionale målsætning med 30 % søgning 

til EUD i 2025 og dermed en gradvis 

stigning fra den nuværende søgning 

på 21,2 % i 2019”.

26. marts udsendte Undervisningsmi-

nisteriet sin redegørelse for tilmeldin-

gen til EUD i 2020. På landsplan faldt 

tallet fra 20,03 i 2019 til 19,82 % i 2020. I 

Aalborg Kommune blev de 21,18 i 2019 

til 19,27 i 2020, efter at tallet havde væ-

ret konstant stigende fra de 16,3 i 2015.

”Realistisk målsætning”
Skoleudvalgets forventning om at nå 

den nationale målsætning, der for 

2020 er 25 %, blev altså ikke indfriet. 

Forventningen om vækst var baseret 

på de initiativer, som både fra natio-

nalt hold og fra Aalborg Kommune 

allerede er iværksat. I Aalborg har 

UU-Aalborg som fokuspunkt skærpet 

opmærksomheden på at give de unge 

og deres forældre viden om EUD ud-

dannelserne. Erhvervsplaymakerens 

indsats for øget kontakt mellem folke-

skolen og erhvervslivet har været me-

get synlig. Siden skoleåret 2015/16 har 

13.969 elever været med i forløb på en 

virksomhed.

Af referatet fra udvalgsmødet 11. fe-

bruar fremgår: ”UU-Aalborg vurde-

rer, at det med disse initiativer taget 

i betragtning er realistisk at nå den 

nationale målsætning. For at nå mål-

sætningen skal andelen af de unge, der 

søger EUD, stige med samlet 8,8 % af 

det samlede antal unge – svarende til 

en stigning på 1,46 % pr. år. Siden 2016 

har der været en gennemsnitlig årlig 

stigning på 1,3 %”.

I top blandt storbyer
Mens Aalborg kan konstatere en forelø-

bigt skuffet forventning om at indfri de 

nationale mål, kan kommunen glæde 

sig over sammenligningen med de fem 

øvrige byer i ”6-by-samarbejdet” (Kø-

benhavn, Aarhus, Odense, Esbjerg og 

Randers). For de seks storbykommuner 

var den gennemsnitlige søgning i 2019 

på 16,4 % - svingende fra 12,8 i Køben-

havn til 20,0 i Esbjerg. Og selv med de 

19,82 % i 2020 er Aalborg stadig med til 

at hæve gennemsnittet.

Techcollege har oplevet en beskeden 

fremgang i søgningen. 635 ny elever er 

status for 2020. Flest, 434, har søgt ind 

på ”teknologi, byggeri og transport” og 

113 på grundforløbets første del inden 

for ”fødevarer, jordbrug og oplevelser”.

Suveræne Nordjylland
Region Nordjylland er igen suveræn top-

scorer i 2020 med 25,31 % af folkeskolens 

elever som EUD-ansøgere. På regioner-

nes anden- og tredjeplads kommer Syd-

danmark med 22,97 og Sjælland med 

22,29 %, mens Region Hovedstaden lig-

ger nederst med 13,85 %. Kun Aalborg 

med 19,27 % og Frederikshavn med 24,53 

% er i Nordjylland under det nationale 

mål for 2020: 25 %. Helt i toppen ligger 

Morsø med 32,26, Jammerbugt med 32,1 

og Vesthimmerland med 30,65 %. 

Aalborg indfriede ikke
egne forventninger
I februar mente skoleudvalget i Aalborg, at det var 
realistisk at leve op til den nationale målsætning. 
Halvanden måned senere var der fald i stedet for 
fremgang i søgningen til EUD uddannelserne.

De tre kommuner har således allerede 

nu indfriet det nationale 2025-mål om 

minimum 30 %.

Borgmester Mogens Chr. Gade fra 

Jammerbugt er formand for BRN, 

kommunernes og regionens samar-

bejde om at sikre de nordjyske virk-

somheder adgang til kvalificeret 

arbejdskraft og siger: ” Når den øko-

nomiske aktivitet og beskæftigelsen 

igen er stigende, er det nødvendigt, 

at den nødvendige arbejdskraft står 

klar. Vi kommer fortsat til at få brug 

for dygtige faglærte”.

Fremskrivninger fra BRN viser, at der 

på regionalt niveau vil mangle ca. 

5.000 faglærte i 2025. Det understre-

ger nødvendigheden af, at søgningen 

til erhvervsuddannelserne øges – på 

trods af de stadigt mindre årgange.

Færre unge
Danske Regioners rapport ”Fremti-

dens Ungdomsuddannelse” beskrev 

i 2017 udviklingsperspektivet. I 2030 

vil der være 25.000 færre 16-19-årige 

end i dag. Det svarer til elevtallet på 

32 gymnasier med 900 klasser eller 15 

erhvervsskoler.

Udfordringer er demografisk set for-

skelligt fordelt, men i Nordjylland 

vil der i 2030 være 20 % færre i al-

dersgruppen – når man ser bort fra 

Aalborg Kommune. I dag er der 83 

erhvervsskoler og 145 gymnasier. 

Danske Regioner ser de stadigt min-

dre årgange som en trussel for den 

geografiske uddannelsesdækning.
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet 
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer 
adgang til Beierholms ydelser.

Beierholm hjælper mindre og mellemstore 
virksomheder med at høste de digitale 
fordele og skabe tid til vækst.

BEIERHOLM FOKUS er en online service, 
der letter hverdagen både for ledelse, 
bogholderi og medarbejder:

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

Læs mere på beierholm.dk/fokus – eller ring 
til Beierholms kontaktpersoner:

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 70

Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 63

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Bedre rådgivning
Prisgaranti
Fri telefonsupport

Se mere på 
www.revision-plus.dk
Tlf.: 88 44 77 99
kontakt@revision-plus.dk

Hos NOVAGRAF brænder vi for at skabe  
synlighed for vores kunder. Og vi snakker  
synlighed, der flytter kunder, holdninger  
og virksomheder.

NOVAGRAF hjælper virksomheder med,  
at blive set, hørt og husket. Vi udvikler og  
producerer alt fra kreative koncepter og design 
til tryk og print til konkurrencedygtige priser. 

Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at blive 
mere synlig. Du kan også læse mere om os  
på novagraf.dk – eller ringe og høre mere  
på tlf. 9635 7777.

Novagraf A/S 
Lyngvej 3  
9000 Aalborg 
www.novagraf.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@smvaalborg.dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG FRISØRLAUG 
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 21. april: Bestyrelsesmøde
 21. april: Generalforsamling
 21. - 23. august: Studietur
 23. oktober : Torskegilde

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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I 2021 får den landsdækkende vejledningsinstitution Studie- 
valg Danmark en ny opgave. Hidtil har den udelukkende vej-
ledt gymnasieeleverne i valg af videregående uddannelser. 
Fra begyndelsen af det ny år skal vejledningen også omfat-
te valg af erhvervsuddannelse. Aftalekredsen bag erhvervs-
uddannelsesreformen i 2014 har afsat 5 mio. kr. årligt til 
den ny aktivitet.

 

I meddelelsen om Studievalg Danmarks ny opgave skriver Børne- og Undervisningsmi-

nisteriet: ”Et svendebrev er en af de sikreste veje til fast arbejde, og derfor er det ifølge 

regeringen vigtigst, at unge får den rigtige vejledning, når de beslutter sig for, hvilken 

uddannelse de skal tage.”

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil: Vores samfund har hårdt 

brug for faglært arbejdskraft, og lige nu er der mange, som vælger gymnasiet, men se-

nere ender med at begynde en erhvervsuddannelse. Det kalder på bedre vejledning, så 

flere unge vælger rigtigt.

Det de brænder for
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen: Vi skal hjælpe så mange 

som muligt med at vælge det, de brænder for.

Ellen Trane Nørby Venstres undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører: Studie-

valg Danmark skal selvfølgelig også kunne vejlede gymnasieelever, der har valgt forkert 

og ikke er blevet vejledt hen mod de erhvervsfaglige uddannelser. Med aftalen gør vi op 

med den manglende erhvervsuddannelsesvejledning. Og det er til gavn for både de un-

ge og samfundet.

På TECHCOLLEGE har tilgangen af elever med gymnasial baggrund været stigende og 

har nærmet sig 25 % af den totale tilgang. Det har ikke været muligt at få oplyst det ak-

tuelle tal.

 Af Poul Krabbe

Nu skal gymnasieelever
også vejledes i retningen 
af erhvervsuddannelse

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

HUSK  
AT MEDDELE ÆNDRINGER 
i medlemsoplysninger til sekretariatet 
på e-mail� Info@smvaalborg�dk
 
Så hjælper du os og dig selv�
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Ordførende: 
Aalborg Smedelaug 
Oldermand  
Søren Rønnov Nielsen

VVS-installatør 
Torben Hansen

Aalborg- og Nørresundby Malerlaug 
Morten Gadegaard

Aalborg Frisørlaug 
Hanne Danielsen

Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
Jens Peter Nielsen

Nibe Erhvervsråd 
Kristen Langkjær

Maskinmesterforeningen 
Jan Blæsbjerg

Sangforeningen 
Henrik Gertsen 

Journalist 
Poul Krabbe

Hals Erhvervsforening 
Carsten Kristensen 

Repræsentantskabsmøder 
afholdes den anden onsdag i marts  
og november måned. 

REPRÆSENTANTANTSKAB

10.000 kr., indstillinger:

Frisør: Andreas Munkholm Thorsen, My & Holger 

EUX-Elektriker: Frederik Wassard Thomsen, Intego A/S 

Tjener: Mike Olesen Nielsen, Himmerland Golf & Spa Resort A/S 

Bygningsstruktør: Claus Christensen, Thomas Nielsen & Søn. Lendum A/S 

Anlægsstruktør: Lea Jørgensen, A. Enggaard A/S 

VVS-energi, ventilationstekniker: Martin Nørnberg Andersen, Ib Andersen VVS A/S 

Kok, Gastronom: Daniel Kumara Christensen, Restaurant Orkideen ApS 

Bager: Ninna Munck, Sallings Bageri Aalborg 

Tømrer: Jacob Chabar Nielsen, Frede D. Nielsen A/S

Højdespringeren SMVaalborg ,15.000 kr.:

Kok: Elisabeth Madsen, Musikkens Hus

PRAXIS 5.000 kr.:

Grafisk Tekniker: Michela Hougaard, AkPrint

Laugslegater, 5000.kr.:

Tømrer: Niels Kirk, Toppenberg A/S 

Tømrer: Selma Søgaard, Palliagaard A/S 

Ventilationstekniker: Kim Hoang Tran, Bravida Danmark A/S 

Frisør: Nadia Brunø Imani, Hårkunst ApS 

Elektriker: Frederik Bilskov, Haverslev El ApS

Drop-In Pris 2020 Aalborg Kommune:

Arne Andersen, Vrå A/S

 

 

Aalborg Kommune, 10.000 kr.

Årets Æreshåndværker: Finn Bo Møller
Årets Iværksætterlegat: Henrik Bruse Skougaard
 

 

SMVaalborg, 10.000 kr.

Hæderslegat: Martin Nielsen
Kulturpris: Lasse Andersson (PFS)

SMVaalborg Praktik Pris: Per Dennis Kristensen
 

  

29. april 2020

 Af Poul Krabbe

SMVaalborgs legater
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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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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Der indvarsles hermed til  
generalforsamling
Onsdag den 26. august kl. 18.00
 
i foreningens lokaler: Håndværkerhuset, Kattesundet 20. 

Generalforsamlingen starter med et indlæg af 
Direktør Flemming Larsen, Garnisons- og Forsvarsmuseet

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2.  Beretning af formanden om foreningens virksomhed  
i regnskabsåret

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5.  Valg af bestyrelse: På valg:  
Gert Spender Andersen 
Peter Berg Mortensen 
Allan Østergaard 
Ole Mattesen Christensen 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen

7. Valg af repræsentantskab

8.  Valg af suppleant til repræsentantskabet

9.   Meddelelse om indstilling af personskifte  
blandt delegerede repræsentanter

10. Valg af 2 ”kritiske revisorer”

11. Eventuelt. 

 Overrækkelse af rejselegater

Medlemmer, som også ønsker at deltage i den lette fortæring efter generealfor-
sammlinge, bedes af hensyn til serveringen meddele det til vort sekretariat senest 
søndag den 17. august  på mail info@smvaalborg.dk

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Formand for Aalborg Haandværkerforening
Svend Aage Suhr Mødesponsor:

GENERALFORSAMLING



 Af Poul Krabbe

Danmarks bedste kokkeelev
med ambitioner og tvivl

Som 14-årig fritids-opvasker på Himmer-

land Golf & Spa Resort i Gatten drømte 

Elisabeth Madsen om en fremtid som kok. 

Drømmen er gået i opfyldelse. Som 16-årig 

– direkte fra 9. klasse på Toppedalskolen 

i hjembyen Brøndum – kom hun i mester-

lære hos Musikkens Spisehus i Aalborg 

og flyttede i egen lejlighed. Hun blev kå-

ret som Nordjyllands bedste kokkeelev og 

Danmarks bedste ved DM i Skills i 2020. I 

februar afsluttede hun svendeprøven med 

en sølvmedalje. Set på den baggrund er 

det tankevækkende, at hendes UU vejle-

der i sin tid anbefalede Elisabeth at vælge 

gymnasievejen. Hun var ”for god” til en 

erhvervsuddannelse.

”Engagement, perfektion, tålmodighed, 

flid og gå-på-mod” er nogle af de ord, som 

er hæftet på den nu 18-årige Elisabeth 

Madsen, og resultaterne taget i betragt-

ning kan man kun savne ”ambitioner 

og selvtillid”. Men det er ikke tilfældigt. 

For trods medaljerne har troen på egne 

evner langt fra været et fremherskende 

karaktertræk.

Da Elisabeth i 2016 havde fået tilbudt 

lærepladsen i Musikkens Spisehus, 

sagde hun: ”Jeg fik den her frygt for, at 

jeg slet ikke var god nok, selv om jeg jo 

godt vidste, at de syntes det gik godt. 

Ellers ville de vel slet ikke have spurgt 

mig. Jeg tænkte ”hvorfor skulle Elisa-

beth fra Brøndum dog være god nok 

til den læreplads”. Men jeg giver alt, 

jeg har, og arbejdet i køkkenet gør mig 

glad.

Konkurrencemenneske
Som elev i 8. klasse kom Elisabeth i 

erhvervspraktik på centret i Gatten, 

og ideen om en kokkeuddannelse tog 

fart. Da hun igen i 9. klasse 

fik mulighed for at komme i 

praktik, kendte køkkenche-

fen på Himmerlands Golf 

& Spa Resort køkkenchefen 

på Musikkens Spisehus ved 

Aalborgs havnefront. Det 

møde gik godt, og Elisabeth, 

der endnu ikke var fyldt 16 

år, blev spurgt, om hun ef-

terfølgende ville komme og 

give en hånd med, når der 

var travlt. Sådan blev det, 

og ikke længe efter, i 2016, 

blev hun tilbudt en plads i 

mesterlære og fandt en lille 

lejlighed i den store by; 50 

km fra den trygge opvækst 

i Brøndum.

Da Elisabeth skulle til den 

afsluttende grundforløbs-

prøve på Techcollege, blev hun tilbudt 

en plads på skolens konkurrencehold. I 

første omgang til det nordjyske mester-

skab 2018 for kokke- og tjenerelever. Til 

egen overraskelse blev hun kåret som 

Nordjyllands bedste kokkeelev, og i til-

skud vandt hun også ”hygiejneprisen”, 

som hun på forhånd ikke vidste indgik 

i konkurrencen. Efterfølgende var hun 

også sikret en plads på skolens vinder-

hold til Young Chef, en konkurrence 

mellem landets hotel- og restaurati-

onsskoler.

-Jeg er nok et konkurrencemenneske. 

Jeg kan lide følelsen af, at der er noget 

på spil. Så er der den stemme inde i ho-

vedet, som siger ”Nu er det fandeme 

nu”. Det kan godt være, at jeg samti-

dig tænker, at de andre er bedre end 

mig, men jeg giver alt, hvad jeg har. Og 

det kan man tilsyneladende nå et godt 

stykke med, vurderer Elisabeth, som 

nu med svendebrev fortsat er i Musik-

kens Spisehus.
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Vejlederen mente, at Elisabeth var ”for god” til en erhvervsuddannelse. Nu står hun med guld fra DM  
i Skills 2020, en sølvmedalje fra svendeprøven og SMVaalborgs legat ”Håndværkets Højdespringer”

Håndværkets 
Højdespringer

Legatet er indstiftet af Aalborg 

Haandværkerforening i 2008 og er 

nu på 15.000 kr., sponseret af Va-

relotteriet. Legatet tildeles en ny-

uddannet, der enten har opnået 

bemærkelsesværdige resultater 

til svendeprøven eller med posi-

tivt sindelag har gennemført ud-

dannelsen under besværlige for-

hold. Håndværkets Højdespringer 

er et forbillede for alle andre med 

håndværkerdrømme.

Danmarks bedste kokkeelev,  
Elisabeth Madsen



 Af Poul Krabbe

16. december i fjor åbnede han på Budolfi 

Plads sin kombination af bageri og kaffe-

bar under navnet ”Surdejsbageren”. Om-

sætningen er steget fra dag til dag, den 

oprindelige kværn til produktion af fuld-

kornsmel er udskiftet med en noget større, 

antallet af medarbejdere er steget til fire, 

og på det halve år er pladsen begyndt at 

blive trang. 

Påstanden om det nemmere skift fra køk-

kengryde til bageovn begrunder Henrik 

Bruse Skougaard: Som kok er du vant til 

at have mange tilberedninger i gang sam-

tidig, og i kokkeuddannelsen indgår også 

fremstilling af brød. Godt brød har sin helt 

egen plads i gastronomien.

At det så lige blev surdejen den uddannede 

kok tabte sit hjerte til, er en lidt anden sag, 

men det er arbejdet med den, som nu ind-

bringer ham ”Aalborgs iværksætterlegat 

for unge håndværkere”.

Surdejsbølgen
-På de sociale medier fulgte jeg med i, 

hvordan surdejsbølgen bredte sig. Først 

i København og så i Århus. Jeg tænkte, 

at jeg ville være den første til at præsen-

tere konceptet i Aalborg. Surdej er mere 

end blot et modelune. Allerede de gamle 

egyptere kunne kunsten at lave naturligt 

fermenteret brød udelukkende på mel og 

vand. Om de også brugte salt, som vi gør, 

ved jeg ikke.

I slutningen af sin kokkekarriere fik Hen-

rik Bruse Skougaard mulighed for at dyrke 

bagningen i større grad. På KUNSTEN’s 

restaurant fik han ansvar for brødbag-

ningen, og da han skiftede til kaffebaren 

Behag Din Smag i Nørregade, blev brødet 

hans helt dominerende opgave.

For blot tre år siden bagte han sit første 

rene surdejsbrød. Efter mange studier i 

marken og megen eksperimentering i det 

hjemlige køkken i Aalborg Øst. Resultatet 

var efter hans egen vurdering FORFÆR-

DELIGT, og brødet var hårdt som sten. Så 

måtte der ny viden og eksperimenter til, og 

gode råd blev hentet hos blandt andre Ben-

jamin Wolters, der med sin kokkeuddan-

nelse er ansat på Kongebrogaarden i Mid-

delfart og er blevet landskendt for sit salg 

af surdejsbrød på markedet i Sdr. Bjert.

Eksperimenterne i Aalborg øst begyndte 

at give gode resultater, og i april 2019 åb-

nede Henrik bageri i den hjemlige garage, 

der var blevet indrettet og godkendt til for-

målet. De færdige brød blev solgt på tor-

vemarkederne i Aalborg og Nørresundby 

og til en start også til mindre forretninger. 

Efterspørgslen voksede, variationer blev 

flere, og næste skridt var at flytte ”Surdejs-

bageren” til Budolfi Plads sammen med 

den hyggelige kaffebar. Her kan kunderne 

følge med i produktionen, og duften af det 

flere gange dagligt friskbagte surdejsbrød 

vibrerer i næseborene.

Hjernen arbejder i døgndrift
-Den bølge, jeg rider på nu, elsker jeg helt 

vildt. Jeg kan ikke helt forstå, at kunderne 

er så vilde med brødet og kagerne. Alt andet 

ufortalt er jeg jo bare end selvlært surdejs-

bager med lyst til at eksperimentere. Min 

hjerne arbejder i døgndrift med ny ideer, og 

jeg er tit nødt til at begrænse mig.

Begrænsningen er ikke ret tydelig. Surdejs-

bagen er også begyndt at sylte og fremstille 

marmelader, og senest har han udvidet 

sortimentet med økologisk flødeis med ka-

gestykker i. Brød-eksperimenterne er ba-

seret på den hjemmemalede fuldkornsmel 

og valset mel af dansk dyrkede hvedesor-

ter som Dalar, Øland, Emmer, Spelt og den 

aromatiske purpurhvede, hvis klid tilfører 

brødet et lilla.

Udviklingen i det halve år på Budolfi Plads 

skaber grobund for drømme. I forretnings-

udviklingen ser Henrik Bruse Andersen 

op til Claus Meyer og hans brødimperium, 

men han har ikke lyst til at skabe en brød-

kæde – og dermed miste glæden ved selv 

at have fingrene i surdejen. Til gengæld 

vil han gerne lære fra sig, og indtil Corona 

krisen satte sine begrænsninger, afviklede 

han en række kurser i surdejsbagningens 

velsignelser.

”Det er nemmere at gå fra kok til bager end omvendt”. Den konstatering 
kommer fra 40-årige Henrik Bruse Skougaard, og han bør vide det. Efter 
at være uddannet kok fra Regensen i Jomfru Ane Gade i 2000 tilbragte 
han de næste 18 år som kok og køkkenchef på en række af Aalborgs 
restauranter, inden han besluttede, at brødet skulle være hans fremtid. 

17

Surdejsbageren  
Henrik Bruse Skougaard

Aalborgs 
iværksætter- 
legat for unge 
håndværkere
 

Legatet er indstiftet af Aalborg Kom-

mune i 2004 og tildeles en yngre, 

håndværksuddannet iværksætter, 

som gennem etablering af egen virk-

somhed i Aalborg kommune har vist 

evnen til at omsætte idé til handling 

og kan tjene som forbillede for andre 

med selvstændighedstrang.

Kokken, der tabte sit 
hjerte til surdejen
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Æreshåndværker, klaverstemmer, musiker, 
koncertarrangør og ishockeyspiller Finn Møller
(Foto Michael Bo Rasmussen/baghuset)

Det musikalske liv
hvor alt stemmer

Tilfældigheden
-Set på afstand var det en tilfældig-

hed, at jeg endte som klaverstem-

mer, men jeg har aldrig haft grund 

til at fortryde det. Jeg var kun 23 år, 

da jeg i 1970 vendte hjem til Aal-

borg med min eksamen. Dengang 

var vi seks klaverstemmere alene 

i Aalborg. I dag er vi to i hele Nord-

jylland: Mig og min datter, Mette.

Finn Møller søgte ind på konservato-

riet. To gange uden at blive optaget. Så 

var det, Far Anker foreslog at blive kla-

verstemmer. Sådan gik det til, at den 

21-årige aalborgenser i 1968 kom i lære 

hos Brdr. Jørgensen i Sønderborg – Dan-

marks førende fabrik og værksted for 

pianoer af enhver størrelse. Uddannel-

sen sluttede med ti uger som volontør 

hos Steinway i Hamburg.

Og så lige en detalje, der handler om en 

anden form for spil: Ishockey. I læreti-

den i Sønderborg tog Finn Møller flere 

gange om ugen hjem til Aalborg for at 

tage ishockeystaven i hænderne. Han 

var for Aalborg Ishockey Klub (senere 

AaB Ishockey) på holdet til åbnings-

kampen i den ny hal på Østre Allé og 

opnåede i alt 250 kampe på AaB’s før-

stehold.

Klaverstemmeren Finn Møller er ”Årets Æreshåndværker i Aalborg”,  
har 50 års jubilæum og er stadig med i et band, der spiller Pink Floyd

Finn Møller kan se tilbage på et langt 
liv i musikkens verden. Som 18-årig 
medlem af Tage Vestis berømte 
tyrolerorkester på Ambassadør med 
instrumenterne saxofon, tværfløjte 
og tuba. I dag stadig med i et band, 
som i snart 40 år har dyrket Pink 
Floyds repertoire. Og så det, han 
er mest kendt som: Eksamineret 
klaverstemmer og instrumentmager, 
der med base i forretning og 
værksted på Vesterbro i Aalborg ”er 
ude at stemme” omkring 800 gange 
årligt. 15. august har han 50 års 
jubilæum som klaverstemmer. Som 
søn af den legendariske kapelmester 
og musikforretningsindehaver Anker 
Møller var der nogle veje afstukket på 
forhånd, men jobbet som musiker på 
Ambassadør seks aftener om ugen 
var alligevel for hårdt for den unge 
mand.

 Af Poul Krabbe
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Årets 
æreshåndværker  
i Aalborg 
Legatet er indstiftet  af Aalborg 

Kommune i 2004 og gives til en i 

Aalborg aktiv håndværker, som 

gennem sin faglige dygtighed og 

evnen til at videregive den i særlig 

grad medvirker til at holde sit fags 

tradition i hævd.

De to første år var Finn Møllers forret-

ning hjemløs, men i 1972 indrettede 

han værksted hjemme i garagen. I 1983 

rykkede han ind i forretningen på Ve-

sterbro 85 og seks år senere over på den 

anden side af gaden til nr. 58. hvor Kla-

verstemmeren har været siden. Datte-

ren, Mette er de to seneste år blevet en 

del af forretningen, så generationsskif-

tet er under forberedelse. 

Ud over at stemme klaverer for private 

har Finn Møller også været oppe i hø-

jere luftlag, når han for tilrejsende soli-

ster i f.eks. Aalborghallen har stemt de 

store Steinway og Bösendorfer flygler. 

Det er et håndværk, der kræver særde-

les gode ører. Andre med samme ud-

dannelse som Finn anvender ”stemme-

maskiner”.

-Det gør jeg ikke. Så længe, jeg kan høre 

det, jeg skal, er det ikke nødvndigt.

Prisen til talenterne
”Klaverstemmeren” på Vesterbro er en 

institution – også blandt byens musi-

kere – og forretningslokalet har udvik-

let sig til at være et intimt spillested for 

musikalske talenter. Da Finn Møller 2. 

maj 2017 fyldte 70 år, blev der indsam-

let midler til etablering af ”Klaverstem-

merens Musikpris”, der støtter og be-

lønner unge, talentfulde musikere.

Musikprisen blev også, som traditionen 

byder, uddelt 2. maj i år, men Corona-

virus satte en begrænsning for festlig-

hederne. Ganske vist var korlederen Liv 

Lund Poulsen til stede for at modtage 

prisen, men selve festen er flyttet til 2. 

oktober sammen med markeringen af 

Finn Møllers 50 års jubilæum som kla-

verstemmer.

Pink Floyd
Bandet Pink Floyd dukkede op af Lon-

dons undergrund med progressiv rock 

nogenlunde samtidig med, at Finn Møl-

ler truttede tuba med grønt crepepapir 

i ørerne på Ambassadør, og det er 20 år, 

siden det le-gendariske band udsendte 

sin sidste liveplade. Numre fra især ”The 

dark Side of the Moon” (1973) og ”The 

Wall” (1979) er udødelige. De spilles også 

af Finn Møller og hans musikalske ven-

ner, hvoraf tre af de fem musikere har 

holdt sammen i 40 år. Møller tager sig af 

rytmeguitaren og saxen.

-Jeg kan slet ikke undvære at være sam-

men med nogen om musikken. Musik 

gør noget godt for os alle. Hvad enten vi 

piller eller nøjes med at lytte, siger Finn 

Møller 55 år, efter han debuterede som 

professi-onel musiker og 50 år, efter  

at han trådt ud fra Steinway i  

Hamburg som eksamineret  

klaverstemmer.
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Øjebliksbillede: Martin Nielsen endnu en gang til møde med en af 
de store kulturstøttende fonde i hovedstaden. Præsentation af 
projektet på ”Sprittens”    grund i Aalborg med Bjarke Ingels som 
hovedarkitekt og Tomás Saracenos 35 meter høje skulptur som 
vartegn ud mod Limfjorden. En rapport fra Rambøll Management, 
forudsiger, at Cloud City Spritten i og omkring de fredede 
fabriksbygninger årligt vil kunne tiltrække 800.00 ekstra turister 
til Aalborg. Modtagelsen hos fonden begejstret, og Martin når at 
tænke ”Den er hjemme”, inden formanden for fondsbestyrelsen 
sætter det afgørende stød ind: ”Vi kan ikke være med. Det er et 
projekt, som ikke en gang kan gennemføres i København om 50 år. 
Og så i Aalborg…”

 Af Poul Krabbe

Hæder til ildsjælen 
med de tårnhøje ambitioner

-Selvfølgelig var det en kæberasler, men 

den ellers begejstrede modtagelse var på 

den anden side også endnu en opmun-

tring til at arbejde videre, husker idéman-

den, projektmageren og investoren bag 

Cloud City, Martin Nielsen.

Og han arbejdede videre. Aalborg Kom-

munes tilsagn om 25 mio. kr. til etable-

ring og 3 mio. kr. årligt til drift og vedli-

geholdelse var en løftestang, der åbnede 

Martin Nielsen

mange døre. Nogle af de store aktører, 

der skal være med til at gøre Cloud City 

levende, havde sat en sidste dato for 

tilstedeværelsen af den nødvendige fi-

nansiering. Martin Nielsen nåede i mål 

dagen før: 207 mio. kr. var der tilsagn 

om ”udefra”. Det kan dække indkøbet 

af stedets vartegn, argentineren Tomás 

Saracenos 35 meter høje globe-kunst-

værk i stål og glas (100 mio.kr.), kunst-

centret og etableringen af pladsen mel-

lem disse to bærende elementer i Cloud 

City. 

Selskabet Cloud City Spritten A/S blev 

stiftet i marts 2014, da Martin Nielsen 

Holding købte retten til udviklingsprojek-

tet på ”Spritten” og ejes i dag ligeligt af 

Martin Nielsen Holding og Gårdboe-Jen-

sen Holding. Det forventer selv at investe-

re et sted mellem 600 og 700 mio. kr.

”Det tredje sted”
-Aalborg mangler dette særlige sted, som jeg 

tænker på som ”Det tredje Sted”. De to første 

”steder” er familie og arbejde. Cloud City skal 

være det unikke mødested for alle med ople-

velser og fællesskaber af enhver art.

De, som skal være med til at realisere ide-

en, skal gå ind med hud og hår, for det gør 

jeg selv. Når jeg under vejs har fortalt om 

tankerne, har jeg hørt ”Det er godt nok vi-

sionært. Det synes vi, du skal tænke mere 

over”. Men jeg var jo allerede langt henne i 

tankerne, og jeg opsøger ikke kompromiser. 

Jeg lægger ikke navn til 30 eller 50 %. Kun 

100 % gælder. Da jeg købte retten til at ud-

Martin Nielsen får SMVaalborgs  
hæderspris for Cloud City på ”Spritten”



Hæder til ildsjælen 
med de tårnhøje ambitioner
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Martin Nielsen på toppen af sin drøm  
(Foto Michael Bo Rasmussen)

vikle ”Spritten” af A. Enggaard, skulle jeg 

møde med det rette koncept inden for den 

foreliggende masterplan. I princippet kun-

ne jeg have tænkt i to scenarier: Den høje-

ste kvalitet eller pengene. For mig var val-

get supernemt, og jeg giver mig ikke. Det er 

alt det bedste eller ingenting.

Cloud City kommer ud over et nybygget 

kunstcenter bl.a. til at rumme et choko-

lade-oplevelsescenter, et microdestilleri, 

luksushotel, arbejdende værksteder for 

kunsthåndværk, restauranter og torvehal. 

Martins idé om at Aalborg Teater også bli-

ver en del af det ny oplevelses- og kultur-

område, er ikke endeligt besluttet.

Der er kun én etape
Og hvornår åbner så Cloud City Sprit-

ten?

- Projektet har kun én etape: Etape 1. 

Det hele skal åbne på én gang, og det 

sker, når alt er færdigt. Kunstcentret, 

der skal drives af en erhvervsdriven-

de fond, bliver nok det sidste, og hvis 

teatret kommer til, bliver det sikkert 

efter den øvrige åbning. Vi ender nok 

i slutningen af 2022, men allerede nu 

er der ting, som begynder at skride på 

grund af Corona.

Når den indfødte nordjyde Martin 

Nielsen bruger udtryk som ”ubegri-

beligt fantastisk”, mens hele kroppen 

er i bevægelse for at præsentere de 

skyhøje ambitioner, får begejstringen 

nogle af deltagerne i de mange rund-

visninger på ”Spritten” til at smile. 

Men ordet ”Jantelov”, har han ikke 

mødt. Dertil er det hele alligevel nok 

for stort og vildt.

SMVaalborgs Hæderspris 2020
Idémageren og ildsjælen Martin Niel-

sen tildeles SMVaalborgs særlige 

hæderspris. ”Med brændende enga-

gement og stædighed sætter han Aal-

borg på verdenskortet med projektet 

Cloud City på ”Spritten”. Især fortje-

ner hans evne til at tiltrække medfi-

nansiering til projektet stor anerken-

delse”.

Tømreren fra Klarup
Martin Nielsen, født 1966, blev ud-

lært som tømrer i Klarup i 1986 og 

rejste hurtigt derefter til Oslo sammen 

med en kammerat for at etablere et selv-

stændigt firma, der specialiserede sig i 

aptering af hoteller. Efter en arbejdsulyk-

ke rejste han i 1989 til USA og tilbage i 

Aalborg åbnede han tøjforretningen Car-

lings i Lille Nygade 8.

I august 1990 blev Martin Nielsen di-

stributør af det internationale tøjmærke 

Marlboro Classics frem til 2015 og be-

gyndte sideløbende sin karriere som 

ejendoms- og idéudvikler.

I dag ejer han en omfattende kunstsam-

ling, hvoraf dele måske indgår i det kom-

mende kunstcenter i Cloud City. Kunst-

interessen var ikke medfødt. Først i 1994 

købte han sine tre første kunstværker 

efter et besøg på Galleri Wolfsen i Aal-

borg. Billederne er malet af Erik Bille 

Chrstiansen.

Sammen med tre partnere reddede Mar-

tin Nielsen i 2005 håndboldklubben Aal-

borg DH fra en truende konkurs – året ef-

ter at klubben havde vundet sølv i ligaen. 

Et par måneder var han også administre-

rende direktør, inden han solgte sine ak-

tier og blev menigt bestyrelsesmedlem.

Martin Nielsen har efter eget udsagn 

”HD i livets skole”.



 Af Poul Krabbe

Ny kulturpris forener arkitektur og kunst
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SMVaalborgs Kulturpris 2020 tildeles direktøren 
for KUNSTEN, arkitekt Lasse Andersson. 
 ”Med engagement og stor kvaltetsbevidsthed 
har Lasse Andersson sat sit præg på Aalborgs 
kulturliv. Først som kreativ direktør på Utzon 
Center 2015 og siden januar i år direktør på 
KUNSTEN. I særlig grad hædres har for sine 
unikke evner til at formidle arkitektur og kunst 
til et bredt publikum og for sin evne til at indgå 
partnerskaber med fonde og erhvervsliv”.

xxx

Arkitektur er en leg
Der er et uset potentiale i koblingen mel-
lem det at lege og det at lære og tilegne 
os matematisk og naturvidenskabelig vi-

den. Denne kobling kan laves med arkitektur, som 
netop består af lige dele kreativitet og matemati-
ske evner”.

(Lasse Andersen, da Utzon Center i 2017 modtog 11 mio.kr. fra 
Nordea-fonden til det firårige projekt med deltagelse af 50.000 børn, 
”Arkitektur er en leg”)



Ny kulturpris forener arkitektur og kunst

Lasse Andersson er født i en sydfynsk æb-

leplantage for 46 år siden og blev arkitekt 

fra Arkitektskolen i Aarhus i 2003; sup-

pleret med en Ph.d i kulturplanlægning i 

2009. Efterfølgende ansat på Aalborg Uni-

versitet, hvor han frem til 2014 var lektor 

og afdelingsleder på Institut for Arkitektur 

og Medieteknologi. Både i 2008 og 2012 kå-

rede de studerende ham til ”Årets Under-

viser”.

Lasse Anderssons indsats for at gøre Utzon 

Center til et internationalt center for arki-

tektur har båret frugt. I 2019 blev det be-

søgt af over 70.000 gæster, og samtidig blev 

entreindtægten fordoblet. Sideløbende har 

han udfoldet sig som kulturel entrepre-

nør og iværksætter i mange sammen-

hænge. Han var i 2018 bl.a. medstifter 

af Plarform4 på Østre Havn. I kraft af 

den administrative samarbejdsaftale 

mellem KUNSTEN og Utzon Center, vil 

Lasse Andersson have det overordnede 

ansvar for begge institutioner.

 I 2017 modtog Lasse Andersson Pack-

ness Fondens Legat og året efter Sta-

tens Kunstfonds nyindstiftede ”Dristig-

hedsprisen” for sit engagerede arbejde 

med formidlingen af dansk arkitektur.

SMVaalborgs Kulturpris, der udde-

les for første gang, er på 10.000 kr. og 

sponseret af PFS.
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Drømmeopgaven
Det er en drømmeopgave at 
træde ind i et af Danmarks 
fineste museer. Jeg har i 

fem år dyrket opbygningen af Utzon 
Center ved at søge nye veje i formid-
lingen, og det føles naturligt, at Al-
var Aaltos fine museum bliver en del 
af mit arbejdsliv og den tænkning”

(Lasse Andersson ved sin tiltræden som direktør 
på Kunsten, 7. januar 2020)

Ud over rampen
Utzon Center i Aalborg 
har under Lasse Anders-
sons ledelse markeret sig 

som et af landets nye, centrale 
udstillingssteder for arkitektur – 
herunder særlig formidling af fa-
gets kunstneriske dimensioner til 
børn og unge. Lasse Andersson og 
hans dedikerede team har gjort en 
forskel for kulturmiljøet i Aalborg 
og er nået ud over rampen med 
budskabet om den betydning, arki-
tekturen har for os alle”.

(Begrundelse for, at Lasse Andersson 1. 
oktober 2018 af Statens Kunstfond blev tildelt 
”Dristighedsprisen”)

Den lille by Aalborg
Aalborg er ikke en stor-
by. Vi er en lille by, men 
det er ikke en skam at 

være en lille by. Tværtimod. Det 
er fantastisk. Det er en styrke. 
Det er noget, vi skal være stolte 
af og dyrke, for det er præcis 
det, vi kan. At være en lille by. 
Det er det, de udenlandske turi-
ster vil have. De vil ikke have en 
storbyferie som i Berlin.

Det er det, som de udenlandske 
virksomheder vil have. En over-
skuelig by med en god infra-
struktur og god livskvalitet.

Omverdenen skal se på Danmark 
som en af de mest fantastiske 
storbyer i verden. Og på Aalborg 
som et af de bedste kvarterer i 
den by, hvor Nordjylland så er 
dens forrygende smukke, rekre-
ative område”.

(Lasse Andersson i NORDJYSKE 1. december 
2019)

Evne til nytænkning
Det er evnen til at tænke nyt på en meningsfuld måde og samtidig kunne eksekvere og fastholde kvali-
tet og relevans, der gør, at vi har valgt Lasse som ny direktør for Kunsten.

At den ny direktør ikke har en decideret kunstfaglig baggrund er ikke et udtryk for en ny prioritering, 
men en anerkendelse af den stærke kompetence, museet allerede har på det kunstfaglige område… En robust 
organisation som vores kan – og skal – vælge den ny leder, som man mener samlet set kan bringe institutionen 
frem… Lasse har på Utzon Center vist sig som passioneret, begejstret og eminent til at skabe partnerskaber 
med fonde og erhvervslivet”.

(Christen Obel, formand for KUNSTENs bestyrelse, om valget af Lasse Andersson)



 Af Poul Krabbe

De knokler for
at gøre sig selv
overflødige
I seks år har Per Dennis Kristensen som 

chef været med til at opbygge en institu-

tion, der principielt arbejder på at gøre 

sig selv overflødig, og hvis berettigelse 

og succes aflæses på det lavest mulige 

elevtal. Den ”målsætning” opfyldes først 

den dag, optaget af elever på Tech Col-

lege svarer nøjagtigt til antallet af ind-

gåede uddannelsesaftaler med praktik-

pladser til alle. Den dag er svær at få øje 

på, og indtil da er Praktikcenter Tech 

College Aalborg et fast holdepunkt i ga-

rantien for, at alle har muligheden for at 

gennemføre den påbegyndte uddannelse. 

Med eller uden uddannelsesaftale.

Praktikcentret er tvunget til maksimal 

fleksibilitet, for gabet mellem antal ele-

ver på de mange forskellige uddannel-

sesretninger og antallet af praktikplad-

ser er mildest talt elastisk. For et år siden 

var der 300 elever på centret i Nørre-

sundby. I dag har tallet passeret de 500. 

Også her har Corona-effekten en væsent-

lig del af skylden. Op mod 200 elever har 

fået afbrudt deres praktikforløb i virk-

somheder, som mere eller mindre er luk-

ket ned, og ikke mindst de gastronomi-

ske fag lider i kraft af de mange lukkede 

restauranter.

-Det er i sådan en situation, uddannel-

sesgarantien viser sin værdi. På praktik-

centret holder vi de hjemsendte elever 

”varme” og deres kompetencer skar-

pe, indtil Danmark lukker op igen, si-

ger praktikcenterchef Per Dennis Kri-

stensen.

De kvalificerede
Per Dennis Kristensen har i snart 20 

år haft job med tilknytning til ung-

domsuddannelser, og 1. marts 2014 

blev han den første chef for praktik-

centret. Så han kender udsvingene og 

den udfordring, det er, at fastholde 

kvaliteten i skolepraktikken og be-

kæmpe den negative opfattelse, som 

alt for mange stadig har af den.

-Der er stadig en myte om, at det er 

de mindre kvalificerede, som ender i 

skolepraktik. Den er forkert og uret-

færdig. Det er ikke det håndværks-

mæssige talent, som er afgørende 

for en uddannelsesaftale. De unge 

er aktivt søgende. Nogle er uheldige 

ved ikke at være på det rette sted på 

det rette tidspunkt, eller de er må-

ske bare ikke gode til at ”sælge” sig 

selv. Kvaliteten fejler ikke nødven-

digvis noget, og det bevises af sven-

deprøve-resultaterne for elever, der 

har tilbragt praktiktiden eller dele af 

den hos os. Ideen om at de er mindre 

kvalificerede gør mig ikke blot ked af 

det, men vred, siger Per Dennis Kri-

stensen.

Engagement og omsorg
Det er bl.a. praktikcenterchefens 

omsorg for eleverne – og det halvt 

hundrede medarbejdere – der udlø-

ser ”SMVaalborgs Praktik Pris”. Han 

er også en stærk leder og admini-

strator med et brændende engage-

ment og en skarp stemme i debatten 

om erhvervsudannelsernes samspil 

med det erhvervsliv, som ved at stil-

le praktikpladser til rådighed, skal 

være med til at uddanne fremtidens 

faglærte arbejdskraft.

”Positivt tænkende, løsningsoriente-

ret og samarbejdende” er nogle af de 

ord, omgivelserne – både internt og 

uden for praktikcentrets mure - bru-

ger om chefen. De kom også i brug, 

da han i 2003 var den lokale tovhol-

der for DM i Skills i Gigantium. Men 

Per Denis kan også skærpe tonen, 

hvis der er nogen, som forsøger at 

udnytte praktikcentrets elever til 

egen fordel.

Det er ikke gratis
I 2016 citerede landsdækkende pres-

se ham for udtalelsen ”Det her med 

at vi sender gratis arbejdskraft ud 

på, er markedet stoppet”. Udtalel-

sen var bakket op af et enigt praktik-

centerråd, da der i en situation med 

mangel på praktikpladser blev sendt 
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Praktikcenter Tech College Aalborg kæmper en daglig kamp for at skaffe alle elever en regulær 
praktikplads. Det bliver nu belønnet med ”SMVaalborgs Praktik Pris” til chefen, Per Dennis Kristensen



SMVaalborgs 
Praktik Pris
Prisen tildeles en enkeltperson, 

en institution eller en virksom-

hed, som i særlig grad har udvist 

forståelse og initiativ i forbindelse 

med afvikling af praktikophold og 

indgåelse af uddannelsesaftaler.

Prismodtageren

Per Dennis Kristensen er uddan-

net elektronikmekaniker og blev 

umiddelbart efter, i 1998 faglærer 

i elektronik på Aalborg tekniske 

skole/ Tech College. I 2001 blev 

han praktikpladskonsulent frem 

til 2007, da han tiltrådte som leder 

af et vejlederteam hos UU Aal-

borg.

Da beslutningen om, at DM i 

Skills i 2004 skulle holdes i Aal-

borgs Gigantium, blev Per Dennis 

Kristensen den lokale tovholder i 

det store arrangement og fik kon-

tor på skolen på Øster Uttrup Vej.

Da DM i Skills var succesfuldt af-

viklet med 42.000 besøgende og 

fire danske mestre fra Tech Col-

lege, ventede en ny opgave. 1. 

marts 2014 tiltrådte Per Dennis 

Kristensen som chef for det netop 

åbnede praktikcenter med 13 ud-

dannelsesretninger på Lindholm 

Brygge. 1. januar 2018 flyttede 

centret til større og bedre facili-

teter på adressen Teglværket i Nr. 

Uttrup – nu med 19 uddannelses-

områder.
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et stigende antal elever i korte praktik-

forløb, bl.a. i form af virksomhedsforlagt 

undervisning Op til tre måneder, uden at 

virksomhederne skulle betale, mens ele-

verne arbejdede på de SU-lignende SKP 

ydelser.

-Da måtte jeg lægge rygstykker til nogle 

virksomheder, der sagde ”Hvad Fanden 

bilder du dig ind?”. Og der var heller ikke 

lutter klapsalver, da jeg tidligere talte for 

at afskaffe bonus til virksomheder, der 

indgik uddannelsesaftaler. Den kritik 

kunne jeg godt leve med, for det koster 

noget at have en lærling. Virksomhe-

derne bør have en interesse i at uddanne 

fremtidens kvalificerede arbejdskraft. 

Det er ikke erhvervsskolesystemet, som 

alene skal løfte ansvaret, og det har 

langt de fleste virksomheder i dag også 

en forståelse for. Til gengæld gør vi på 

praktikcentret alt, hvad vi kan, for at let-

te virksomhedernes arbejde med at få en 

lærling. Vore 15 praktikpladskonsulenter, 

der er forankret i centret. er offensive og 

opsøgende i jagten på praktikpladser og 

arbejder tæt sammen med instruktører-

ne på Tech College’s mange uddannelser.

Per Dennis Kristensen mener det, når 

han siger ”Jeg elsker mit arbejde. Mødet 

med de unge mennesker, interaktionen 

med virksomhederne og de 50 med-

arbejdere, der knokler for centret og 

for mig. Hver dag er ny og har noget 

godt at give”.

Praktikcenterchef 
Per Dennis 
Kristensen
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Alle taler om socialt ansvar –  
vores kunder gør noget ved det! 

Ved at købe forskellige services hos 
Huset Venture Nordjylland kan du 
bidrage til at skabe job på særlige vilkår.

Vi har siden 2007 udført en lang række 
arbejdsopgaver på almindelige markeds- og
konkurrencevilkår inden for mange forskel-
lige områder� Vi kan hjælpe dig med fx  
regnskab og bogholderi, administration, 
detail, lager, rengøring, kantine, affalds-
håndtering, ejendomsservice, markeds-
føring og kommunikation�
Vi står også bag SMV Aalborgs nye hjem-
meside – og giver gerne dig et godt tilbud 
på din nye hjemmeside!
Huset Venture Nordjylland er  
en privat, Registreret Social- 
økonomisk Virksomhed� 
Se meget mere på  
www.hv-nord.dk

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 SMVdanmark, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.smvaalborg.dk

Få 10.000 kr. til 
videreuddannelse
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en Er du faglært, har du de næste tre år en unik mulighed  

for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse.

Vil du udarbejde energimærkninger og rådgive om 
energibesparelser, kan du blive

 → Energikonsulent på 6 uger
 → BedreBolig rådgiver på 6 uger

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

 → EL-installation
 → VVS-installation

Er du håndværker, og vil du gerne udvide dit arbejds-  
og ansvarsområde, kan du tage uddannelsen i

 → Energiteknologi
 → Byggeteknologi

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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

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/sTlf.: 4046 7944
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EJERSKIFTE
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 SMV Danmark, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer 
og licitationer kan du se direkte på 
vor hjemmeside www.aalborg-hvf på 
forside hvor der er et direkte link til 
de seneste udbud. Benyt dig af denne 
lette adgangsvej samt vore tilbud om 
samarbejde� 

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

Kontakt TRYG erhvervsassurandør  
Esben Nedermark, 2220 8174.

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www.smvaalborg.dk

Nærværende rådgivning 
        om digitalisering  
    af økonomifunktionen

Voergårdvej 2 | 9200 Aalborg SV 
Tel. 98 18 72 00 | beierholm.dk

Spørg ikke, om du har råd til digitalisering
Spørg hellere, om du har råd til at lade være. 
Økonomifunktionen er i forandring pga. 
nye digitale løsninger. Det kræver tid og 
ressourcer at udnytte de nye muligheder  
– samt høste digitaliseringens gevinster.

Lad os hjælpe dig i gang med digitalisering 
af din virksomhed.

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

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

47958VI ER PENSION FOR 
SELVSTÆNDIGE

BLIV EN DEL AF DANMARKS 
STØRSTE FRIVILLIGE 

PENSIONSORDNING TIL SELVSTÆNDIGE
 

35.000 pensionsordninger og 25 mia. kr. giver os 
den største samlede forhandlingskraft på pensionsområdet 

for selvstændige i Danmark.
 

Vi lægger afgørende vægt på personlig rådgivning 
og personlige møder. 

 
Få mere at vide om Pension for Selvstændige. 

Ring på telefon 33 93 86 00 og aftal møde med en 
pensionsrådgiver eller besøg os på pfs.dk


