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| 
CJK/OBS er vort nye inter- 

ne Eee Er one blad, der 

med kort varsel skal brin- 

ge nyheder ud til medar- 

bejderne. 

Formålet med CJK/OBS er at 

give medarbejderne infor- 

mation af intern og af al- 

men interesse; således vil   CJK/OBS bringe referater i 

af møder i samarbejdsud- | 

valget og sikkerhedstjene- 

sten. Endvidere bringer 

bladet nyt fra CJK's 

idrætsklub og andre nyhe- 

der af almen interesse, li-" 

gesom der vil være plads ! 

for læserbreve. 

Bladet vil normalt udkomme 

hver anden måned - umiddel- 

bart efter at der har været 

afholdt møde i samarbejds- 

udvalgene. 

CJK/OBS vil blive udleveret 

til alle medarbejdere på CJK 

og endvidere sendt til vore 

pensionister, 

Redaktør: 

Knud V. Jensen. 

Redaktionssekretær: 

Edel Frederiksen, 

 



SIKKERHEDSTJENESTEN 

Sikkerhedstjenesten afholdt 
møde den 10. februar 1971. 

Som suppleant for Egon Ole- 
sen var Henry Nielsen mødt. 

EJ bød velkommen til med- 
lemmerne og gennemgik re- 
feratet fra mødet den 2. 

december 1970. 

Af punkterne yira sidste mø- 
de er følgende bragt til 
udførelse: 

Tagventilatorer i hal "M" 
er monteret, 

Følgende punkter henstår 
uløste: 

Opmarchplads for lastbiler 
til aflæsning ved brokranen. 

Ålle tage efterses for løst- 
hængende plader, 
Lås på krankrog ved værksted 
"IL" vil blive undersøgt af 
EJ og HH. 

Der arbejdes med spørgsmå- 
let om ventilation i repa- 

rationsværkstedet. 
Nødvendigheden af at montere 
flere lysstofrør i hal "S" 
vil også blive undersøgt. 
EN og HH vil se på defekt 
gangbro på toppen af slam- 
tankene. 

Det nedsatte udvalg til at 
komme med forslag til af- 

låsning ved maskinstop træ- 
der snarest sammen,   

EJ: I kraftcentralen har man 
med et godt resultat indført 
ørekopper og kan anbefale 
disse på særlig støjende 
steder. 

SH anbefalede, at man fri- 
skede op på spiserummet i 
klinkermølleriet. 

EJ efterlyste, om der fin- 
des regler for inspektion 
af smergelsten i værkste- 
derne. 

På parkeringspladsen vil en- 
derne af skillerummene bli- 
ve markeret med svære træ- 
stolper og fluorescerende 
strimler for at undgå på- 
kørsler. 

Der har den 21. december 
fundet en uddeling sted af 
3 portioner + diplomer fra 
sikkerhedsfonden i anled- 
ning af ulykken ved Ovn 6 

i oktober måned. 
HN efterlyste flere svejse- 
stikkontakter i værksteder- 
ne for at undgå "roderi" 
med for lange ledninger. 
HH: Hundestativerne bør ren- 
ses jævnligt for spåner og 
nedfalden skrot. 
EJ: Sikkerhedstjenesten hen- 
stiller til alle medarbejde- 
re at være påpasselige med, 
at skærme o.lign, ved remme 
og koblinger altid bringes 
på plads efter endt repara- 
tion. 

 



Ulykke nr. 94: 
Ved montering af lejepan- 
der fik tilskadekomne en 
ret alvorlig rift i højre 
lillefinger, hvorefter der 
opstod en betændelse. 
Årsag: hændelig. 
Ulykken indtraf den 2, de- 
cember 1970 og medførte 30 
dages forsømmelse. 

Ulykke nor. 95: 
Tilskadekomne skulle løfte 

en jernstang op på en flad- 
vogn; stangen gled fra ham 
og klemte venstre hånds 
langfinger, der blev let- 

tere beskadiget. 
Årsag: hændelig. 
Ulykken indtraf den 4. de- 
cember 1970 og medførte 11 

dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 96: 
Ved rengøring under klinker- 
silo skulle tilskadekomne 
og hans makker koble en an- 
hænger til traktoren; de 
løftede anhængerens koøb- 
lingsstang med en stålstang, 
og herved mistede tilskade- 
komne balancen og tabte 
stålstangen over venstre 
fod. 
Årsag: hændelig. 
Ulykken indtraf den 12. de- 
cember 1970 og medførte 20 
dages forsømmelse.   

Ulykke nr. 97: 
Tilskadekomne, der skulle 
bore i en endebund, havde 

ikke fastspændt denne til- 
strækkeligt, og den faldt 
ned over venstre fod. 
Årsag: egen uforsigtighed. 
Ulykken indtraf den 14. de- 
cember 1970 og medførte 30 
dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 98; 
Tilskadekomne faldt over en 

pumpeslange, som Falck havde 
udlagt ud for kraftcentralen. 
I faldet beskadigede han høj- 

re fod. 
Årsag: hændelig. 
Ulykken indtraf den 16. de- 
cember 1970 og medførte 32 

dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 99: 
Ved udskiftning af defekt 
wire på Demag-kran stak 
tilskadekomne sig på en 
kordel, som forårsagede 
betændelse mellem venstre 
hånds 4. og 5. finger. 
Årsag: hændelig. 
Ulykken indtraf den 30. de- 
cember og medførte 14 da- 
ges forsømmelse. 

Ulykke nr. 100: 
Under montagearbejde på Rør- 
dal-fabrikken fik tilskade- 
komne højre hånds pegefin- 
ger i klemme; neglen måtte 
fjernes,  



Årsag: hændelig. 
Ulykken indtraf den 10. ja- 
nuar 1971 og medførte 14 
dages forsømmelse, 

Ulykke nr. 101: 
Under oprensning af kanten 
på el-ovnen fandt der en 
mindre eksplosion sted i 
det tilsatte skrot, hvor- 
ved tilskadekomne fik et 
sprøjt af varm olie over 
begge hænder. 
Årsag: hændelig. 

Ulykken indtraf den 12. ja- 
nuar 1971 og medførte 28 

dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 102: 

Under svejsearbejde i hal 
"I" fik tilskadekomne en 
slagge i højre øje. 
Årsag: hændelig. 
Ulykken indtraf den 15. ja- 
nuar 1971 og medførte 14 
dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 103: 
På vej fra omklædningsrum 
til arbejde i ovnhuset 
snublede tilskadekomne 

og forstuvede venstre fod- 

led. 

Årsag: hændelig. 

Ulykken indtraf den 15. ja- 
nuar og medførte 14 dages 
forsømmelse. 

Ulykke nr. 104: 
Under arbejde med at sætte 
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en afsporet vogn på sporet 
igen, som foregår ved, at 
makkeren står op på den ene 
ende af vognen, og tilskade- 

komne løfter den anden ende, 
hoppede makkeren for tidligt 
ned, hvorved vognen tippede 
tilbage over tilskadekomnes 
venstre fod, som blev klemt. 
Årsag: misforståelse imellem 
makker og tilskadekomne. 
Ulykken indtraf den 19. ja- 
nuar 1971 og medførte 10 da- 
ges forsømmelse. 

KÅANTINEUDVALGET 

Kantineudvalget afholdt møde 
den 15. februar 1971, 

Fraværende: Willy Nielsen. 

Eneste punkt på dagsordenen 
var det evigt tilbagevenden- 
de spørgsmål med hensyn til 
tilstrækkelige mængder af 

koldt og varmt vand i om- 
klædningsrummene, I den se- 
nere tid har der igen været 
klager fra medarbejdernes 
side over, at de ikke kunne 
blive vasket ordentligt re- 

ne til fyraften. Vi har haft 
et brud på varmtvandskedlen, 
som imidlertid er udbedret, 
og vi søger stadig efter år- 

sagen til den manglende vand- 
forsyning. 

 



SAMARBEJDSUDVALG 

Samarbejdsudvalget for rå- 
jernsafdelingen afholdt mø- 
de onsdag den 17. februar 
1971 kl. 16.10 på fabrik- 
kens kontor. Mødet var det 
første, efter at den nye 
samarbejdsaftale er trådt 
i kraft. 

Som suppleant for Knud Za- 
chariassen var Henry Peder- 

sen mødt, 

Som gæster deltog Søren Han- 
sen og H. Kleis-Jensen. 

PG bød velkommen - specielt 
til suppleanten og de 2 gæ- 

ster. 

Når møderne afholdes uden 
for arbejdstiden, er hono- 
raret for deltagelsen - 
ifølge den nye aftale - for- 
højet til 25 kr. Dette be- 
løb vil blive udbetalt del- 
tagerne - excl. gæsterne - 
ved næste lønudbetaling, 

idet der dog - ifølge skat- 
telovens bestemmelser - vil 
blive fradraget kildeskat i 
honoraret, I denne forbin- 
delse forespurgte gruppe 

b's medlemmer om mulighe- 
den for, at fremtidige mø- 
der kunne afholdes inden 
for arbejdstiden. PG love- 
de at overveje forespørgslen, 
men man er dog fra fabrik- 
kens side mest interesseret   

i at bibeholde den hidti- 
dige praksis, at møderne 
afholdes uden for arbejds- 
tiden. 
Det oplystes, at fremtidige 
referater af møderne i såvel 
samarbejdsudvalget som i de 
forskellige underudvalg vil 
blive trykt i et mere handy 
format (kaldet CJK/OBS), 
hvori der også vil blive 
levnet plads til andre op- 
tagelser, såsom fra idræts- 
klubben og i form af læser- 
breve. Nogle eksemplarer 
fremvistes, og alle udtal- 
te, at ændringen var en 
forbedring; ligeledes ud- 
tryktes stor tilfredshed 

med, at FLS-Koncernnyt 

bliver udleveret til alle 
medarbejderne. 

Man gik herefter over til 
at behandle dagsordenens 
enkelte punkter: 

PUNKT 1; BEHANDLING AF FOR- 
SLAG FRÅ TIDLIGERE MØDER. 

Det konstateredes, at de nye 
parkeringsforhold er til- 

fredsstillende, 

Inden for den nærmeste frem- 

tid vil der blive sendt et 

svar til Sundhedskommissio- 
nen i forbindelse med den 
fremførte klage. Inden be- 
svarelsen afsendes, vil der 

 



blive afholdt et ekstraor- 
dinært møde i begge samar- 

bejdsudvalgene, for at 
medarbejderne kan blive 
orienteret om besvarelsen, 

inden denne sendes. 
Taget i ovnhuset er nu i 
overensstemmelse med de 

fremførte ønsker - af sik- 
kerhedsmæssige grunde er 
pladerne ikke fastsiddende. 
På sidste SU-møde aftaltes, 
at fabrikken skulle have 
en besked angående 14 da- 
ges løn gennem pengeinsti- 

tut inden 15. januar, på 
hvilket tidspunkt man bad 
om udsættelse med afgørel- 
sen. Ifølge HP ønsker man 
stadig afgørelsen udskudt; 
principielt har man intet 
imod 14 dages løn, men man 
er betænkelig ved at lade 
betalingen finde sted gen- 

nem pengeinstitut. Fabrik- 
ken ønsker, at begge ændrin- 
ger finder sted samtidig. 
Der konstateredes tilfreds- 
hed med de til ovnhuset be- 

vilgede 2 kaffemaskiner. 
Der er sket en forbedring 

med lyset på havn og plads, 
men ifølge HG er der endnu 
nogen utilfredshed hermed. 
Vedrørende udluftningen i 

reparationsværkstedet kun- 

ne EJ oplyse, at man er 
ved at gennemgå et lige 
modtaget tilbud, og at 
man snarest muligt kommer   
  

tilbage til spørgsmålet. I 
denne forbindelse ankede VN 

over de dårlige forhold, der 
eksisterer for dem, der re- 
parerer tipvogne; endvidere 

nævnte VN, at man savner es- 

sen i reparationsværkstedet,. 
PG kunne oplyse, at der nu 
er bevilget en lastvogn til 
ovnhuset for udkørsel af 
klinker (den er ved at bli- 
ve bygget om), og at ovn- 

huset vil få den gamle gaf- 
feltruck fra pladsen, der- 
som man hertil får bevil- 
ling på en ny. HG efterly- 
ste faste folk til at køre 

det rullende materiel i 
ovnhuset. I denne forbin- 

delse oplyste EJ, at der 
er konstateret en nedgang 

i havarierne. 
Ovnhuset vil til oplagring 
af foringssten og det rul- 

lende materiel få ca. 400 m? 
i den sydlige ende af kul- 
skuret, efter at kulmels- 

produktionen nu er blevet 
indstillet. 

WK kunne i fortsættelse af 
disse drøftelser oplyse, at 
der også er søgt om bevil- 
ling til en ny traktor, og 
at der er bestilt 3 diesel- 

motorer til lokomotiverne, 
som herefter alle er ombyg- 
get til dieseldrift.



PUNKT 2: SIKKERHEDSTJENE- 
STEN. 

EJ oplæste referatet af mø- 
det i sikkerhedstjenesten 
den 10. februar, herunder 
en omtale af de siden sidste 
møde indtrufne ulykker. 
Fremover vil man på SU-mø- 
derne kun oplæse de stør- 
Tre ulykker, 
PG: Er der ikke for mange 
ulykker, der får betegnel- 
sen "hændelig"? 
HG efterlyste en bedre sor- 
tering af skrottet, så man 
undgik, at støddæmpere og 

lignende kom i el-ovnen. 
På PG's forespørgsel oply- 
stes, at man ikke-ønsker 
den oprindelig påtænkte 
svalegang ved brænderstan- 
dens kontor, men blot en 
afskærmning. 
PG efterlyste en opgørelse 
over, hvor mange af sikker- 
hedstjenestens medlemmer 
der endnu ikke har delta- 
get i kurset for sikker- 

hedsrepræsentanter, 

EJ (vil fremover blive HG) 
oplæste endvidere refera- 

tet fra mødet i kantineud- 
valget, hvor eneste punkt 
på dagsordenen havde været 
det manglende varme vand i 
baderummene. Problemet er 
alvorligt, og det må over- 
vejes at søge ekspertbi- 

stand til løsning heraf,   

Det blev foreslået, at der 
bliver påmonteret registreren- 
de termometre. HG foreslog, 

at der bliver gjort en ekstra 
indsats for at få folk til at 
bruge badetøfler. 
PG kunne oplyse, at man på 
cementfabrikken "Dania" 
stærkt overvejer at stand- 
se al salg af 91. 

PUNKT 3: DEN NYE SAMARBEJDS- 
UDVALGSAFTALE (GRUPPE A). 

Da gruppe b's medlemmer end- 
nu ikke har modtaget pjecen 
"Samarbejdsaftalen", aftaltes 
det, at udvekslingen af kom- 
mentarer til aftalen udsky- 
des til et senere møde. 
PG kunne oplyse, at en nærme- 
re fastlæggelse af personale- 
politikken på fabrikkerne 
inden for Foreningen af dan- 
ske Cementfabrikker er under 
udarbejdelse og antagelig 
vil kunne forelægges på næ- 
ste møde, 

PG gjorde opmærksom på, at 
den nye samarbejdsaftales 
medbestemmelsesregler for- 
pligter alle medlemmer til 
at være positive med i mø- 
dernes behandling af de for- 
skellige emner, 
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PUNKT 4: BRANCHEKURSUS 
(OVNHUSET) (GRUPPE B). 

HP: Meddelelsen om delta- 
gelsen i det sidste kur- 
sus kom alt for sent - kun 

med få dages varsel. Er 
der mulighed for en for- 
længelse af denne tidsfrist? 
EJ redegjorde for årsagerne 
til det korte varsel. Der 

vil blive nedsat et udvalg 
for disse kurser, og her 

vil en tillidsmand få sæde. 

PUNKT 5: FÆLLESTILLIDSMAND 
(GRUPPE B). 

GN: Kan der på CJK - som 
på de andre fabrikker - op- 
rettes et hverv som fælles- 
tillidsmand? 
PG: Rent principielt har 
fabrikken ikke noget heri- 
mod - forudsat det omfatter 
begge produktionerne, og at 
der bliver udfærdiget nær- 
mere retningslinier for 
hvervet. Under disse for- 
udsætninger kan man heref- 
ter gå i gang med at vælge 
en fællestillidsmand. 

PUNKT 6: PRODUKTION OG SALG. 

Der har været nogle klager 
over råjernets kvalitet og 
udseende - antagelig stam- 
mende fra nogle uvaner i 
forbindelse med udstøbnin- 
gen. Anmodningen på sidste   

møde om at gøre en indsats 
for at få folkene til at mø- 
de på vagten gav positivt re- 
sultat, idet der i den senere 

tid kun har været få forsøm- 
melser uden varsko. 
PG: Ligesom på sidste møde 
kan det om råjernssituatio- 
nen oplyses, at afsætnings- 
forholdene er nogenlunde go- 

de og til gode priser til 
støberierne, Produktionen 

i månederne december og ja- 
nuar blev henholdsvis 7.850 t 
og 5.538 t. Afsendelsen har 
i de samme 2 måneder været 
7.481 t og 4.337 t, hvoref- 
ter lageret pr. 31/1 1971 
blev på 3.644 t, Produktio- 
nen i januar blev for lav 
i sammenligning med budget- 

tet, 
Under hensyntagen til fore- 
stående større reparationer 
på ovnanlægget kan det bli- 
ve vanskeligt at holde den 
budgetterede produktion, og 

det er derfor under overve- 
jelse, om man alligevel vil 
forsøge at køre med alle 3 
ovne i sommerferien. Det 

største problem i forbin- 
delse hermed bliver at skaf- 
fe den nødvendige kvalifice- 
rede arbejdskraft. 

PUNKT 7; EVENTUELT. 

HP: Det kniber stadig med at 
skaffe frisk luft i kokille- 

 



støberiet - kan der ikke 
etableres et skillerum ef- 
ter klinkerelevatoren? 
HG: Udsugningsproblemerne 
ved el-ovnen er der stadig; 
der mangler plader for enden 
ved gavlen imod udstøbnings- 
hallen. 
HG: Slidskerne ved udstøb- 
ningsmaskinerne burde have 

været 1 m længere. 

Mødet hævet kl. 18.05. 

Den 24, februar 1971 afholdt 
maskinfabrikken "Norden" 
sit første møde efter den 

nye samarbejdsaftales i- 
krafttræden. 

PG bød velkommen og oply- 
ste, at honoraret ifølge 
den nye aftale er forhøjet 
til 25 kr,, når møderne af- 
holdes uden for arbejdstiden 
Dette beløb vil blive udbe- 
talt deltagerne ved næste 
lønudbetaling, idet der dog - 
ifølge skattelovens bestem- 
melser - vil blive fradra- 
get kildeskat i honoraret, 
Fra gruppe b's side blev 
spørgsmålet rejst, om hono- 
raret ikke kunne udbetales 
kontant (uden om kildeskat- 
ten eller evt. som B-skat). 
Sagen undersøges. 
Ligeledes oplyste PG, at   

fremtidige referater af mø- 
derne i de forskellige ud- 
valg vil blive trykt i et 
mere handy format (kaldet 
CJK/OBS), hvori der også 
vil være plads til læser- 
breve og evt. stof fra 
idrætsklubben m.m. 
PG oplyste, at WK fremover 
vil varetage posten som for- 
mand. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF FOR- 
SLAG FRÅ TIDLIGERE MØDER. 

Værktøjsbure er færdige, og 
der blev udtrykt tilfreds- 
hed med ordningen. 

Den nye kompressor vil blive 
taget i brug den 1. marts. 
Svendebreve overrækkes nu af 
tillidsmand og VK. 

Der er nu annonceret efter 
lærlinge. Vi har fået 5-6 
henvendelser, men man blev 
enige om at annoncere igen 
og denne gang kun efter 
pladesmede, 
Til brug på Rørdal er anskaf- 
fet 2 budcykler, 

Udvidelsen af planlægnings- 
kontoret er tilendebragt. 
Der blev foreslået ophængt 
fotografier af evt. reklama- 
tioner, 7 

Med hensyn til 14 dages løn 

blev man enige om at se ti- 
den lidt an endnu. 
Vedrørende en talsmand for 
folkene på udearbejde oply- 
Ste KZ, at han ville vende 

  

 



tilbage med forslag hertil. 
ES takkede for en god par- 
keringsplads, 

Ordningen med de nye stem- 
pelure på Rørdal fungerer nu 

  

tilfredsstillende, 

PUNKT 2: SIKKERHEDSTJENE- 

STEN. 

Som repræsentant for sikker- 

hedstjenesten oplæste ma- 
skinmester EJ referatet fra 

sidste møde; specielt de 
ting, som vedrørte maskin- 
fabrikken, blev omtalt. EJ 
oplæste også referatet fra 
sidste kantineudvalgsmøde. 
Det blev diskuteret, om 
maskinfabrikken burde ha- 
ve sit eget sikkerhedsud- 

valg. Ligeledes om ikke 
kantineudvalget burde ud- 
vides med et mandat, som 
skulle komme fra maskinfa- 
brikken. 

PUNKT 3: ORDREFORHOLD OG 
PRODUKTSAMMENSÆTNING 
(GRUPPE A). 

WK nævnte, at omsætningen i 

1970 blev på 16,7 mill. kr. 
mod 8,3 mILll. kr, 1 1969, 
og rettede en tak til alle, 
som havde været med til at 
skabe denne omsætning. 
I 1971 vil der nok blive 
tale om en aftrapning af 
aktiviteten. Belastnings- 
tavlerne viser, at der er 
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pladearbejde til uge 22, 

maskinarbejde til uge 20. 
Derimod er der rigeligt 
skibsarbejde foreløbig. 
Ordretilgangen fra FLS er 

ikke så god i øjeblikket. 
Arbejdet på Rørdal vil svin- 
de gradvis hen i løbet af 
1971. Konkurrencen er i øje- 
blikket meget stor, og vi 
mærker, hvor svært det er 

at skaffe arbejde. Derfor 
har vi bl.a. henvendt os 
til Axlborg Værft for evt. 
at få en aftale på længere 
sigt. Endvidere har vi fået 
god kontakt med Ørskov's 
Maskinfabrik i Frederiks- 
havn. 

Da vor produktion er meget 
spredt, må vi bestræbe os 
på at gøre os til speciali- 
ster på særlige områder 
(her tænkes bl.a. på trans- 
portmaskineri til FLS, til- 
lægsarbejde til filterpro- 
duktionen samt komponenter 
til skibsindustrien). 
Til slut omtaltes budgettet 
for 1971. Her regner man med 
en omsætning lidt større end 
i 1970, men da det jo kun 
kan være baseret på et skøn, 
vil det kunne korrigeres i 
løbet af 1971. 
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PUNKT 4: KVALITET, KONKUR- 
RENCEFORHOLD OG LEVERINGS- 
TIDSOVERHOLDELSE (GRUPPE A). 

WK omtalte forskellige re- 
klamationer, bl.a. på en 
brænderstand,. For at få 
denne brænderstand repa- 

reret har vi måttet beta- 
le en erstatning på kr. 
30.000. WK udtalte, at han 
gik ud fra, at man var eni- 
ge om, at kvaliteten skul- 
le være i orden. 

WK beklagede, at det ikke 
var lykkedes at få vore 
folk på Rørdal til at på- 
tage sig det arbejde på 
klinkerlageret, som vi nu 
har måttet lade en under- 
leverandør overtage. Såvel 
for kunden som for os selv 
har dette været utilfreds- 

stillende, 
BM mente ikke, at problemet 
var diskuteret med "manden 
på gulvet", men i øvrigt 
var man enige om at tale 
noget mere med hinanden 
fremover, således at noget 
sådant ikke sker igen. Her 
nævnte ES, at han var gået 
med til 12 timers overar- 
bejde uden afspadsering. 

Vedrørende leveringstids- 
overholdelsen er denne stort 
set i orden, Visse ordrer 
forsinkes dog på grund af, 
at støbe- og stålgods samt 
kuglelejer ikke kommer frem   

til tiden. 

PUNKT 5: RUNDBORDSKONFE- 
RENCE (GRUPPE A). 

ES nævnte, at konferencen 
var berammet til onsdag den 
21. april kl. 18.30, Emnet 
er: "Samarbejde i maskinfa- 
brikken". Her vil bl.a… bli- 
ve vist en film om problemer- 
ne på en virksomhed, og bag- 
efter vil der blive lejlig- 
hed til gruppearbejde. 

PUNKT 6: NYE ANLÆG (GRUPPE A). 

WK gav oplysning om de igang- 
værende anlæg: Je-Lau truck, 
luftkompressor og kantsaks. 
Vi venter på båndsavemaski- 
nen. 
Derudover er der ingen aktuel- 
le planer om nyanlæg i øje- 
blikket. Større investeringer 
vil næppe blive iværksat, før 
vi har mere klare fremtids- 
planer i maskinfabrikken. Vi 
er klar over, at f.eks. nog- 
le af vore drejebænke er ned- 
slidte og forældede, og fore- 
tager derfor i øjeblikket en 
tilstandsvurdering på disse. 

PUNKT 7: INFORMATION OM RÅ- 
JERNETS FORHOLD (GRUPPE A). 

PG oplyste, at Sundhedskom- 
missionen snart skal have 

svar på den tilsendte kla- 
ge. Har derfor indkaldt til



ekstraordinært SU-møde i 
begge udvalg samtidig ons- 
dag den 3. marts. Her vil 
der blive redegjort for 
det svar, som vil blive gi- 
vet Sundhedskommissionen. 

PUNKT 8: PRINCIPPER FOR 
VIRKSOMHEDENS PERSONALE- 
POLITIK (GRUPPE B). 

PG kom her ind på spørgsmå- 
let om, hvordan den nye af- 
tale skal virke. Oplyste, 

at CJK næste gang vil frem- 
komme med et oplæg til 
virksomhedens personale- 

politik. ES accepterede 
dette. 

PUNKT 9; FÆLLESTILLIDSMAND 
(GRUPPE B). 

PG oplyste, at fabrikken 
ikke har noget at indvende 
imod, at der indføres en 

fællestillidsmandsordning. 
Når fællestillidsmanden er 
udpeget, vil mn tale ret- 
ningslinier for denne. End- 

videre nævnte PG, at man 
ikke skulle forvente, at 
den kommende fællestillids- 
mand ikke skulle deltage i 
det daglige arbejde, 

PUNKT 10: BELYSNING I 
DREJEVÆRKSTEDET (GRUPPE B). 

BM ankede over de dårlige 
belysningsforhold i dreje- 

værkstedet. EJ anbefalede 
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bedre jævnstrømsbelysning. 
PG bad EJ komme med et for- 
slag hertil. 

PUNKT 11: MATERIALETRANSPORT 
I MASKINFABRIKKEN (GRUPPE B). 

BM mente, man måtte have nog- 
le hydrauliske vogne til 

transport af materialer, Om- 
talte også problemerne med 
transporten af materialer 
fra sav til værksted, her- 
under vanskeligheden med 
at få fat på en truck, når 
man havde brug for det. WK 
erkendte transportproblemer- 
ne og foreslog oprettet et 
underudvalg til løsning af 

disse problemer, Dette for- 
slag overvejes til næste 
møde. 

PUNKT 12; OMKLÆDNINGSRUM 

OG BÅDEFORHOLD (GRUPPE B). 

ES konstaterede, at proble- 
met med det varme vand til- 
syneladende er løst, Mente 
også, at der er ved at være 
for få skabe. 

PUNKT 13: AFHOLDELSE AF 
SU-MØDER (GRUPPE B). 

ES spurgte, om ikke møderne 
kunne holdes i arbejdstiden. 
Fabrikken ser dog helst mø- 
derne afholdt uden for ar- 
bejdstiden. 
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PUNKT 14: EVENTUELT. 

BM rejste spørgsmålet, om 
beløbet til køb af arbejds- 
tøj kunne forhøjes. Det har 
gennem flere år været kr. 
60,-, og et sæt arbejdstøj 
koster i øjeblikket kr. 71,-. 
WK lovede at tage dette op. 

Mødet hævet kl. 18,25. 

Onsdag den 3. marts 1971 
kl. 15.00 holdtes et sam- 

let ekstraordinært møde i 

de to samarbejdsudvalg på 
fabrikkens kontor. 

Fraværende; Hardy Nielsen, 

H. Kleis-Jensen deltog i 
mødet. 

Eneste punkt på dagsorde- 
nen var: 

Information vedrørende 

støvproblemerne på "Norden", 

PG gav følgende information: 

Når der i dag er indkaldt 
til ekstraordinært samar- 
bejdsudvalgsmøde, er årsa- 
gen, som det er nævnt i 

indkaldelsen, at virksom- 
heden ønsker at give en 

information vedrørende 
støvproblemerne på "Norden", 
Det blev nævnt på det sid- 
ste samarbejdsudvalgsmøde,   

at vi finder det rigtigst, 

at SU-medlemmerne bliver 

orienteret om besvarelsen 
til Sundhedskommissionen, 
forinden denne bliver frem- 
sendt. 

Det har allerede tidligere 
været meddelt samarbejdsud- 
valget, at fabrikken i sep- 
tember måned 1970 modtog en 
henvendelse fra Sundhedskom- 
missionen vedrørende generen- 
de støvplage fra "Norden", 
Henvendelsen var baseret på 
klager dels fra Grundejer- 
foreningen i Mølholm, dels 
fra enkeltpersoner og dels 
fra haveselskabet "Vester- 
kær", 
Sundhedskommissionen pålag- 
de CJK at nedbringe generne 
til - hvad man kalder et - 
"lovligt" niveau. 
Som det tidligere har været 
nævnt, overgav vi sagen til 
F. L. Smidth & Co., som i 
den mellemliggende tid har 
foretaget støvmålinger på 
fabrikken, ligesom man har 
overvejet, hvilke foranstalt- 
ninger der kunne træffes for 
at nedbringe støvforurenin- 
gen. 
Man har nu afsluttet disse, 
undersøgelser, og man fin- 
der, at virkelig effektive 
foranstaltninger til løs- 

ning af støvproblemet vil 
kræve installation af røg- 
gasefterbrændere, køleanord-



ning for røg samt elektro- 
filtre - investeringer, 

som vil overstige 10 mill. 
kr. 

Det vil være medlemmerne 
bekendt gennem den økono- 
miske information, der er 
givet her i samarbejdsud- 
valget igennem årene, at 
råjernsproduktionen ikke 
vil have mulighed for at 
afskrive og forrente en 

sådan ekstra investering. 
Medens der i 1960'erne 
ikke har eksisteret nogen 
aftale med DDS ud over 
1 år ad gangen, så lykke- 
des det i 1969 at opnå en 
5-årig aftale, som er gæl- 
dende til udgangen af 1974. 
Som følge af denne aftale 
har besvarelsen til myn- 
dighederne været forelagt 
DDS til godkendelse. 
Resultatet er blevet, at 
vi i besvarelsen - som af- 
sendes en af de første da- 
ge - søger om dispensation 
fra de stillede krav ind- 
til udgangen af 1974, hvor 
den nuværende kontrakt mel- 
lem CJK og DDS udløber. 
Dersom denne dispensation 
opnås, vil det være et 
spørgsmål, om der i 1974 
er grundlag for en forlæn- 
gelse af kontrakten med 

DDS. 

Dette vil afhænge af Sund- 
hedskommissionens endelige 
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beslutning, de økonomiske 
virkninger af denne beslut- 
ning og naturligvis af mar- 
kedssituationen for råjern 
til den tid. 

Som nævnt indledningsvis har 
vi sammenkaldt SU for at gi- 
ve denne information, idet 

vi finder det rigtigt, at 
medarbejderne i så høj grad 
som muligt er informeret om 
forholdene på arbejdsplad- 
sen. 

Når besvarelsen er afsendt 
til Sundhedskommissionen, 
kan vi ikke hindre, at de- 
le deraf kommer til offent- 
lighedens kednskab, og vi 
håber med denne information 
at have medvirket til, at 
der ikke bliver grundlag 
for unødige gisninger og 
rygtedannelse, 
Skulle spørgsmålet om ophør 
af råjernsproduktionen kom- 
me på tale på et eller an- 
det tidspunkt i fremtiden, 
må vi utvivlsomt vide be- 
sked herom i god tid i for- 
vejen, og der vil da natur- 

ligvis blive givet øjeblik- 
kelig information. 
Det er klart, at man i et 
sådant tilfælde vil sætte 
ind på eventuel omskoling 
til maskinfabrik og even- 
tuel omskoling til andre 
virksomheder i Aalborg-om- 
rådet. 
KZ takkede for informationen 

 



  

og konkluderede, at sva- 
ret fra Sundhedskommis- 
sionen altså ville være 
afgørende for råjernspro- 
duktionens fremtid. KZ's 
erfaringer fra arbejdet i 
fagforeningen siger ham, 
at arbejderne hos CJK vil 
være kede af at skulle 

overflyttes til andre virk- 
somheder, og han fremførte 
derfor den forespørgsel, om 
ledelsen kunne tænke sig - 
i forbindelse med en min- 
dre råjernsproduktion - at 
etablere et støberi på 
"Norden", efter at VMJ nu 
ophører med støberivirk- 
somheden. KZ var klar over, 
at en sådan etablering vil- 
le koste store investerin- 
ger. KZ erklærede sig enig 
med ledelsen i, at råjerns- 
produktionen ikke kan bære 
en udgift på godt 10 mill. 
kr. til røgbekæmpelsen. 
BM: Har man begrundet håb 
om, at Sundhedskommissionen 
vil imødekomme ansøgningen 
om dispensation? 
PG: Nej, men man har ikke 
tidligere hørt, at Sund- 
hedskommissionen direkte 
har været årsag til stands- 
ning af en større virksom- 

hed. 
HG: Kan eventuel opsamlet 
støv ikke - ligesom på 
Rørdal - sælges som gød- 
ning? PG mener ikke, at 
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kvaliteten hos CJK er god 

nok hertil. 
PR foreslog en ændring i 
forbindelse med den af 
klinkermølleriet anvendte 
skorsten. PG: Måske kan 
CJK's besvarelse resultere 
i en samtale med Sundheds- 
kommissionen, og her kan et 

sådant problem så drøftes. 
På BM's forespørgsel, om man 
ville ofre mindre beløb på 
bekæmpelsen, oplyste PG, at 
man ville bekæmpe andre støv- 

kilder, såsom fra koksdynger- 
ne. 
HN: Vil en eventuel stands- 
ning af råjernsproduktionen 
berøre maskinfabrikken? 
PG mener ikke, dette vil 
blive tilfældet. 

BM spurgte til resultater- 
ne fra støvmålingerne. 
PG: Målingerne blev udført 
for dimensionering af fil- 
ter m.m., og vi er ikke be- 
kendt med detaljerede oplys- 
ninger herom. 

KZ: SU-medlemmerne vil nu 
tage informationen til ef- 
terretning, men håber, der 
må findes udveje, for at 
"Norden" stadig kan forbli- 
ve en arbejdsplads, Det var 
frygtet, at der i dag ville 
blive oplyst om en luknings- 

dato i den nærmeste fremtid, 
men man ser i informationen 

mulighed for, at der kan 
findes udveje for fortsæt-



telse - i hvert tilfælde 

1 4Vår. 
ES: Vil SU-medlemmerne 
blive underrettet, når 
svaret fra Sundhedskom- 
missionen foreligger? 
PG: Ja, De her på mødet 
fremsatte udtalelser og 
forslag vil blive videre- 

givet til ledelsen. 

Mødet hævet kl. 15.35. 
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RUNDBORDSKONFERENCE FOR 
MÅSKINFABRIKKEN. 

Den 21. april kl. 18.30 af- 
holdes i selskabslokalerne 
en rundbordskonference over 

emnet "Samarbejde i maskin- 
fabrikken", Indlæg fra til- 
lidsmands-, arbejdsleder- og 
virksomhedsside vil blive 
gjort til genstand for grup- 
pedrøftelser. 
Der vil senere fremkomme op- 
slag -med det endelige pro- 
gram og tilmeldingssteder. 
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BESTYRELSER OG UDVALGSMEDLEMMER . 

Medlemmer af samarbejdsudvalget for råjernsproduktionen: 

Ingeniør P. Giersing, formand (lokal tlf. nr. 13) 
Tillidsmand Knud Zachariassen, næst formand 
Kontorchef Knud V. Jensen, sekretær (lokal tlf. nr. 14) 
Tillidsmand Holger Andersen 
Tillidsmand Hardi Gramkow 
Maskinmester Erik Jensen 

Ingeniør W. Kok 
Brændermester Harry Kristensen 

Tillidsmand Gunnar Nielsen 

Tillidsmand Verner Nielsen 

Medlemmer af samarbejdsudvalget for maskinfabrikken "Norden": 

Ingeniør W. Kok, formand (lokal tlf. nr. 24) 
Tillidsmand Ejnar Skinnerup, næst formand 
Bogholder Erik Olsen, sekretær (lokal tlf. nr. 44) 
Værkfører Jean Bloch 
Ingeniør P. Giersing 
Maskinarbejder Benny Møller 
Maskinarbejder Hardy Nielsen 
Maskinarbejder Henry Nielsen 
Overværkfører Poul Rusholt 
Tillidsmand Knud Zachariassen 

Sikkerhedstjenestens medlemmer: 

Maskinmester Erik Jensen, formand (lokal tlf. nr. 15) 
Fuldmægtig S. Frost Sørensen, sekretær (lokal tlf. nr. 20) 
Tillidsmand Holger Andersen 
Værkfører Helmuth Hansen 
Forvalter Orla Hansen 
Tillidsmand Søren Hansen 

Brændermester Harry Kristensen 

Maskinarbejder Egon Nielsen 
Tillidsmand Gunnar Nielsen 

Værkfører Hans Nielsen 
Maskinarbejder Egon Olesen
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Sikkerhedsrepræsentanter i øvrigt: 

Cementarbejder Knud Andersen 
Cementarbejder Niels Dahl Jensen 

Cementarbejder Sigurd Larsen 
Tillidsmand Fr. Lykholt 
Maskinarbejder Henry Nielsen 
Tillidsmand Henry Pedersen 
Cementarbejder Harald Petersen 
Cementarbejder Tage Sørensen 

Interessekontor for arbejdere: 

Kasserer N. Aa. Nørgaard, formand (lokal tlf. nr. 18) 

Maskinarbejder H. Ankerstjerne 
Cementarbejder Eigil Hollinder 

Interessekontor for funktionærer: 

Ingeniør P. Giersing, formand (lokal tlf. nr. 13) 

Kasserer N. Aa. Nørgaard, sekretær (lokal tlf. nr. 18) 

Maskinmester Erik Jensen 
Kontorchef Knud V. Jensen 

Kantineudvalget: 

Maskinarbejder Elmer Andersson 

Tillidsmand Hardi Gramkow 

Tillidsmand Willy Nielsen 

Fabrikkens repræsentant; Kasserer N. Aa. Nørgaard 

Sygekassen "Norden"s bestyrelse; 

Tillidsmand Henry Pedersen, formand 

Cementarbejder Emil Larsen, næstformand 

Tillidsmand Knud Zachariassen, sekretær 

Tillidsmand Hardi Gramkow 
Maskinarbejder Kaj Larsen 
Tillidsmand Gunnar Nielsen 

Kasserer og fabrikkens repræsentant i bestyrelsen: 

Lønningsbogholder K. Debell (lokal tlf. nr. 42) 
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Feriehjemmet "Kolkær"; 

Medlem af bestyrelsen: Tillidsmand Henry Pedersen 
Medlem af administrationsudv.: Tillidsmand Holger Andersen 

Ønsker om ferieophold på "Kolkær" rettes til: 
Tillidsmand Holger Andersen 

Haveselskabet "Norden"s bestyrelse: 

Pudser Jens Thomsen, formand 
Cementarbejder Niels Bjerg, kasserer 

Cementarbejder Arnold Larsen 
Cementarbejder Kaj Villumsen 
Fabrikkens repræsentant: Forvalter Orla Hansen 

Haveselskabet "C,J.K."s bestyrelse: 

Cementarbejder Knud Larsen, formand 
Portner Schmelling Laursen, kasserer 
Fabrikkens repræsentant: Forvalter Orla Hansen 

C.J.K.S Idrætsklubs bestyrelse: . (y Armili ) 
TE PPR TULL Ad LArS z 

Maskinarbejder Fre« zsen, formand Fre 0 
Maskinarbejder Erik Christiansen, kasserer 
Maskinarbejder Kaj Larsen, sekretær 

Foredragsudvalget: 

Maskinmester Erik Jensen, formand 
Maskinarbejder Kaj Larsen 
Tillidsmand Gunnar Nielsen
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