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Brænderstand for Itau-Itau, Brasilien.



Ny redaktion 

På grund af meget arbejde er kontorchef Knud V. Jensen fratrådt 

som redaktør af OBS. 

Som ny redaktør er udnævnt driftsassistent Aage Clemensen; des- 

uden er redaktionen udvidet med maskinmester Erik Jensen og fæl- 

lestillidsmand Henry Pedersen. Som redaktionssekretær fortsætter 

frk. Edel Frederiksen. 

Redaktionen takker kontorchefen før den udmærkede redigering af 

bladet,



Forsidestof 
Maskinfabrikken "Norden" er åbenbart ble- 
vet forsidestof i de lokale aviser. Mor- 
genbladet Ny Tid bragte fredag den 13, 
august 1971 en stor artikel, der fyldte 
det meste af forsiden. Desværre så man 
ikke på billedet den omtalte brænder- 
stand; det råder vor udmærkede presse- 
fotograf Helmuth Hansen bod på. De ser 
det på forsiden. 

Aalborg Stiftstidende havde i juli må- 
ned en beskrivelse af den største cyk- 
lonforvarmer, vi endnu har lavet. Cyk- 
lonforvarmeren fyldte 21 store jernba- 
nevogne, Grunden til omtalen skyldes 
den usædvanlig store transport, som 
blev varetaget af et tysk speditørfir- 
ma, og ordren var bestemt for Persien 
med omladning i Polen. 

Fin omtale 
Ved fremstilling af en elevator 2500 mm 
x 1250 mm til Mauritanien i Afrika hav- 
de fabrikken flere gange besøg af en 
konsulent fra Europas største ingeniør- 
og konstruktørfirma "Bechtel" i London. 
Mr. Rays opgave var at følge arbejdet 
fra start, til elevatoren var færdig. 
Da elevatoren blev afsendt, udtrykte 
Mr. Ray sin fulde tilfredshed med ar- 
bejdets udførelse, samt at vi havde 
overholdt den lovede leveringstid. 

Ekspansion 
Det tidligere maleværksted er nu blevet 
omdannet til svejse-, samle- og montage- 
værksted, en udmerket ide, da man her 
kan opstille de færdige ordrer til FL8S- 
inspektion. Til ledelse af dette værk- 
sted er overflyttet værkfører Erik Jen- 
sen, 

Ny fremtid 
I det gamle pakhus, hvor man for mange 
år siden pakkede cement, er der blevet 
indrettet pakke- og malehal, 

Skulle der blive brand 
da skal lige fortælles, at brandstationen 
er blevet inddraget til lagerdele, der 
hører til FLS-ordrer. Den nye brandsta- 
tion er nu i magasinladens sydlige hjørne. 

Ud af mørket 
Det kunne tidligere være vanskeligt at 
se, hvem der ravede rundt i MV; den sag 
er nu i orden, og drejerne er i stand 
til at aflæse deres måleinstrumenter, 
idet der er opsat lysstofrør overalt. 

Arbejde og hobby 
Det er sjældent at se, at arbejde og 
hobby forenes så gødt som i dette til- 
fælde, hvor overværkfører Rusholt viser 
stor interesse for bygning af skibssek- 
tioner; dette har nu medført, at Rusholt 
selv er blevet skibsejer, 
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Samarbejdsudvalg 

Maskinfabrik 
Ordinært møde afholdtes onsdag den 18. 
august 1971 kl. 16.10. 

WK bød velkommen, specielt til frk. 
Edel Frederiksen, der fremover funge- 
rer som sekretær for samarbejdsudval- 

get uden at have sæde i udvalget. Sam- 
tidig oplystes, at Per Madsen er ud- 

nævnt til værkfører i pladeværkstedet 
og Ånton Ellitsgaard Larsen til værkfø- 
rer ved udearbejde. Montageafdelingen, 
som ledes af værkfører Erik Jensen, er 
flyttet til hal U, og Erling Lyngby. Jen- 
sen vil fremover fungere som svejseme- 
ster. Per Madsen overtager ledelsen af 
arbejdet i hal P; den kategori af arbej- 
de, vi kan sælge for tiden, er af en ka- 
rakter, som passer til hal P, hvorfor 
det er meget nødvendigt at få gennem- 
løbstiden i dette værksted gjort så 
kort som muligt. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF FORSLAG FRÅ TID- 
LIGERE MØDER. 

I forbindelse med udvalgsarbejdet om 
transportproblemerne omtalte JB forsøg 
med paller for maskindele samt forsøg 
med transportkasser. Man er i færd med 

at udføre to transportvogne for plader. 
Belysningsforholdene i drejeværkstedet 
er under færdiggørelse, 

Vedrørende firmaets personalepolitik men- 
te ES, at man måtte tage spørgsmålene op, 
efterhånden som de dukkede op. 
Med hensyn til 14 dages løn meddelte VK, 
at man fra fabrikkens side stadig har 
spørgsmålet i tankerne. 
Fællestillidsmandens kontorforhoøld er 
løst på en tilfredsstillende måde. Der 
er derudover indrettet et samlingsloka- 
le for tillidsmændene, 
Svejseværkernes strømtilførsel: WK oply- 
ste, at FLS elektrisk afdeling er kommet 
med forslag om en ny transformatorsta- 
tion til 200.000,- kr., hvorved opnås 
betydelige udvidelsesmuligheder, 
Angående ulykkesforsikring i forbindel- 
se med udearbejde meddelte WK, at man 
endnu ikke er i stand til at give ende- 
ligt svar. Forsikringsselskabet vil un- 
dersøge spørgsmålet nøjere, og så snart 

der kommer svar, vil ES blive underret- 

tet. 

HK oplyste, at der med hensyn til arbejds- 

studier ikke var foretaget noget siden 
sidste møde, men man vil komme tilbage 
til spørgsmålet. ES oplyste, at spørgs- 
målet havde været drøftet i klubbesty- 
relsen, men der havde ikke været særlig 
interesse for det, 

PUNKT 2: SIKKERHEDSTJENESTEN. 

HEN oplæste referatet fra mødet i sikker- 
hedstjenesten den 11. august, hvoraf det 
fremgik, at der ikke havde været nogen 
ulykker inden for maskinfabrikken siden 
sidste møde, 

Sikkerhedsfonden har ikke udbetalt beløn- 

ninger i år. Der er foretaget ændring af 
sikkerhedsfondens bestyrelse, hvorefter 
WK (formand), sikkerhedstjenestens leder 
Erik Jensen og fællestillidsmand Henry 
Pedersen udgør bestyrelsen, 
PR oplyste på spørgsmål fra HeN, at man 
af krankløer råder over 13 til lodret 
løft og 10 til vandret løft. 

WK oplæste referat af møde i kantineud- 

valget-den 5. august (se punkt 7). 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUKTIONSFORHOLD 

(GRUPPE A). 

WK: Omsætningen i første halvår blev 
11,5 mill, kr, - ca. 30 % mere end bud- 
getteret, Vi har fået en aftale med Ør- 
skovs Staalskibsværft om bygning af 
bundtanksektioner m.m. til 8 trawlere 
og coastere., Fra Aalborg Værfts kedel- 
afdeling har vi fået en opgave .i for- 
bindelse med byggeriet på Nordkraft. 
Frederikshavns Værft har rettet fore- 
spørgsel om bygning af bundsektioner, 
Fabrikken er indstillet på at søge at 

få dette arbejde i ordre, men det bli- 
ver nødvendigt at udføre arbejdet under 
mere primitive forhold end hidtil. In- 
den for ordretilgangen fra FLS merker vi 
en noget afdæmpet aktivitet. Vi har og- 
så søgt kontakt med Je-Lau gaffeltruck- 
fabrik om bygning af chassiser. 
Med hensyn til ordresituationen er der 
fuld belægning for pladeværkstedet til 
ultimo oktober, 60 % indtil ultimo ja- 
nuar, 50 % til ultimo februar og 40 % 
til ultimo juni. For maskinværkstedet 
er der fuld belægning indtil ultimo ok- 
tober og 70 % indtil ultimo december. 
For udearbejde er der beskæftigelse til 

  
 



55 mand til begyndelsen af september og 
til 35 mand til ultimo december. 

ES: Det ville være glædeligt, om der 
kunne komme forhandling i gang med Fre- 
derikshavns Værft og Je-Lau, så der bli- 

ver noget mere arbejde. 
WK: Vi arbejder på pakhusindretningen, 
og der mangler stadig forskellige ting, 
f.eks. lys. Vi undersøger mulighederne 
for at få forsøgsanlægget fjernet. Af- 
sugningsanlægget ved hal U vil blive 
flyttet. Vi har været i forbindelse med 
forskellige firmaer for at få en løsning 
på afsugningsproblemet. 
Der er foretaget mindre ændringer af 
kontorforholdene i hal U og hal S. 
Vi har fået bevilget de nyanskaffelser, 
vi talte om ved sidste møde: drejebænk, 
profiljernsvalse, rullebukke samt ilt- 
og gasanlæg til hal S. 
Med hensyn til kantineforholdene er der 
vanskeligheder med det varme vand, hvor- 
for vi vil udbygge vandforsyningen. Li- 
geledes er vi opwærksomme på spørgsmål 
i forbindelse med pladsforhold i om- 
klædnings- og baderum, og der vil "hen 
ad vejen" blive taget skridt til at 
forbedre disse forhold. 
Der er før 0BS nedsat en lille redak- 
tionskomite med Aa. Clemensen (redak- 
tør), maskinmester Erik Jensen, fælles- 
tillidsmand Henry Pedersen og frk. Fre- 
deriksen. Vi lægger vægt på, at bladet 
bliver en god og af alle på fabrikken 
værdsat informationskilde. 

PUNKT 4: FASTSÆTTELSE AF VALG TIL SAM- 
ARBEJDSUDVALGET (GRUPPE B). 

ES foresløg, at man foretog valg til 
samarbejdsudvalget for halvdelen af 
medlemmerne den 1, november, og så 
helst, at gruppe a og b havde valg 
samtidig. Der var enighed herom. 

PUNKT 5: FORSLAG OM NYE MØDETIDER FOR 
SAMÅARBEJDSUDVALGET (GRUPPE B). 

Gruppe b ønskede mødetiden for samar- 
bejdsudvalget ændret til kl, 15. Her- 
til svarede WK, at fabrikken må holde 
fast ved at afholde møderne uden for 
arbejdstiden, således at de daglige 
funktioner, drift, kundebetjening m.m., 
ikke blev forstyrret heraf. WK anbefa-= 
lede, at alle medvirkede til at gøre 
møderne effektive - og dermed korte. 
Spørgsmål, der kræver særlig debat, kan 
henvises til videre behandling i et ud- 

valg. 

PUNKT 6: MÅLEFORHØLDENE I PÅKHUSET (GRUP- 
PE B). 

KZ gjorde opmærksom på, at forholdene, hvor- 
under der males i pakhuset, ikke er til- 
fredsstillende - særlig når arbejdet fin- 
der sted i boksene. Der henvistes til til- 
fælde, hvor folk var blevet utilpas under 
arbejdet. KZ pointerede kraftigt, at for- 
holdene. måtte ændres, så folk kunne være 
tjent med arbejdet der. 
WK henviste til, at der arbejdes på at 
finde egnede løsninger, og lovede, åt der 

omgående ville blive set på forholdene. 
Under diskussionen kom man også ind på 
problemet med beskyttelsesmidler, der må- 

ske ikke anvendtes i tilstrækkelig grad. 

PUNKT 7: DRØFTELSE AF KANTINE OG SANITÆRE 
FORHOLD (GRUPPE B). 

ES fremsatte ønske om, at kantinen blev 
åbnet om morgenen fra kl. 6.30 - 7, da 
der er mange, der gerne vil nyde lidt om 
morgenen, når de kommer, ligesom folkene 
i pladeværkstederne gerne ville have en 
automat med alkoholfrie drikke stillet 
op. g 
BM meddelte, at der var ønske fremme om 
at kunne købe smørrebrød i kantinen, og 
ankede over, at automaterne ofte var tom- 
me fredag morgen. 
WK gjorde opmærksom på, at disse punkter 
rettelig sorterer under kantineudvalget, 
men vil sørge for, at spørgsmålene under- 
Søges nøjere, Spørgsmålet om opstilling 
af automater i enkelte afdelinger vil af- 
føde tilsvarende ønsker for den øvrige fa- 
brik og vil være forbundet med overordent- 
lig store investeringer, som næppe kan mo- 
tiveres for øjeblikket. 
Problemerne omkring de forskellige toilet- 
forhold blev drøftet, og man enedes om at 
lade JB, BM og WK se på forholdene og kom- 
me méd et udkast til, hvad der skal gøres. 
Vedrørende varmtvandsforsyningen til kan- 

tinen oplyste Kl-J, at problemet ville væ- 
re løst inden en måned. 

PUNKT 8: EVENTUELT. 

Med hensyn. til rejser til København ønske- 
de BM en redegørelse for udvælgelsen af 
deltagerne. 

KK foreslog, at man drøftede ferien til 
næste år i så god tid som muligt, og på 
BM's forespørgsel, om der stadig skulle 

   



være samlet ferielukning, svarede WK be- 
kræftende, 

ES lovede at komme md forslag til feri- 
en til næste møde, 

Neste méde i maskinfabrikkens samarbejds- 
udvalg afholdes onsdag den 20. oktober 
kl. 16,10. 

Mødet hævet kl. 17.30. 

Råjernsafdeling 
Ordinært møde afholdtes torsdag den 19, 
august 1971 kl, 15,55. 

Fraværende; W. Kok. 

Kl-J bød velkommen, specielt til K. De- 
bell, der er indtrådt i samarbejdsudval- 
get i stedet for Knud V. Jensen, og til 
frk. Edel Frederiksen, der fremover skal 
være sekretær for samarbejdsudvalget u- 
den at have sæde i udvalget. 

PUNKT l: BEHANDLING AF FORSLAG FRÅ TID- 
LIGERE MØDER. 

Kl-J oplyste, at der ikke forelå noget 
nyt fra Sundhedskommissionen. Der har 
været foretaget støvfaldsmålinger på 
de 4 stationer i et helt år, og Sund- 
hedskommissionen har fået disse resul- 
tater, der ikke i noget tilfælde lig- 
ger over de tyske normer. I Tyskland 
arbejder man med tal for støvnedfaldet. 
Vi er enkelte måneder oppe i nærheden 
af de tyske tal, men på årsbasis har 
vi ikke nået dem. I Sverige måler man 
støvmengden; der kommer ud af skorste- 
nen, i forhold til den røg, der kommer 
ud, og vi ligger væsentligt over de 
svenske normer. Hvor meget Sundhedskom- 
missionen tillægger disse tal, ved vi 
ikke. 
Vedrørende tipvognsreparation.har vi 
fået indrettet et tipvognsværksted, og 
i løbet af efteråret kommer der mere 
besætning her. OH skal se efter tip- 
vognsværkstedet, og et par tillærte 
svejsere skal reparere tipvognene med 
assistance fra reparationsværkstedet. 
Med hensyn til personalepolitik havde 
man ingen kommentarer, men HP fore=- 
slog, at man tog spørgsmålene op, ef- 
terhånden som de dukkede op, dog vil- 
le han gerne vide, om man med hensyn 

til punkt 2 "Produktivitetsfremmende ar- 
bejdssystemer" i nær fremtid havde tænkt 
på nye systemer. Hertil svarede Kl-J, at 
der på pladsen var foretaget arbejdsstu- 
dier helt i overensstemmelse med tillids- 
mændene på pladsen, Det drejede sig om 
havnearbejdet, og der var fastsat akkorder 
efter disse arbejdsstudier til folkenes 
tilfredshed, men herudover var der ikke 
tænkt på noget i øjeblikket. 
Kl-J mente, at vor chance for at overleve 
længere end til 1974 i høj grad var be- 
tinget af en god stigning i produktivite- 
ten, så DDS kunne være tilfreds med de 
fremstillingspriser, vi kom frem til. 
HP oplyste, at vedrørende punkt 4 "Mod- 
tagelse" var det klaret nu. De faglærte 
smede har en ordning, som de bibeholder, 
og inden for råjernsafdelingen er man 
blevet enige om, åt HP hver torsdag 

kl. 10.45 introducerer de nyansatte. 
Ivan Pedersen har set på spørgsmålet ved- 
Tørende en udvidelse af platformen ved 
el-ovnen, og mn arbejder videre med en 

løsning på problemet. 
HG foreslog, at mån igen sætter bolte i 
smørehullerne på tipvognene. Dette lovede 
Kl-J skulle blive gjort. 
HG efterlyste den lovede opmarchplads for 
ventende lastbiler, og EJ lovede, at den 

skulle komme inden vinteren. 

Kl-J oplyste, at man ville lave et sikker- 
hedsnet ved udstøbningsmaskinerne, så 

splinter ikke ryger rundt. Det er tanken, 
at vognene skal køre ind i en bås. 
Kl-J meddelte, at man havde fået en inve- 
steringsanmodning om en ny fejemaskine. 
HG spurgte, hvordan det gik med den brug- 
te råjernsbil, og hertil svarede Kl1-J, at 
man havde undersøgt spørgsmålet, og der 
var mulighed for, at man kunne få en fra 
Rørdal. 

PUNKT 2: SIKKERHEDSTJENESTEN. 

EJ oplæste referatet fra sikkerhedstjene- 
stens møde den 11. august. Der havde kun 
været 4 ulykker siden sidste møde, og dis- 
se blev omtalt. 
HG ville gerne have støbt beton foran ud- 
støbningsmaskinen i støbehallen, og Kl-J 
meddelte, at dette arbejde var beordret. 
EJ oplyste, at brokranen havde fået nye 
vinduer, og man drøftede spørgsmålet med 
bremserne, 
Vedrørende de løsthængende plader over 

Ovn 5 og 6 vil HK se nærmere på dette 
spørgsmål. 

   



PR undersøger nu, om vi kan låne en kran 

på Rørdal, så Coles-kranen kan komme til 
reparation. 
HP spurgte, om man havde fået svar på 
spørgsmålet, der blev stillet i det an- 
det samarbejdsudvalg ved forrige møde, 
om ulykkesforsikringen trådte i kraft, 
når der er folk på udearbejde, og de kø- 
ter i egen bil. Hertil svarede Kl-J, at 
der endnu ikke kunne gives noget endeligt 
svar, men man havde spurgt Arbejdsgiver- 
nes Ulykkesforsikring, der nu nøjere un- 
dersøger sagen, og ES vil blive under- 
rettet, så snart vi modtager svar her- 
fra. 

PUNKT 3: ANSÆTTELSE OG AFSKEDIGELSE 
(GRUPPE B). 

HP mente, at man havde været udsat for 
en noget usmidig og lidt tilfældig af- 
skedigelse af en ung mand i afkorter- 
stationen, og håbede ikke, at deme 
fremgangsmåde blev fulgt fremover, da 
den ikke passede ind i personalepoli- 
tikken. Fremgangsmåden måtte være, at 
man snakker med tillidsmanden og ikke 
uden videre afskediger en mand. Kl-J 
lovede at komme tilbage til spørgsmå- 
let. 

PUNKT 4: SU-KURSUS (GRUPPE B). 

GN spurgte, om der som tidligere lovet 
kunne komme 2 mand fra gruppe b på SU- 
kursus. Kl-J lovede, at man ville sen- 
de 2 mand på kursus, så snart det kun- 
ne lade sig gøre, og vil nu undersøge, 
hvornår der er kursus. 

PUNKT 5: LYS I STØBEHALLEN (GRUPPE B). 

HG foreslog, at de projektører, der er 
sat op i støbehallen, kommer så højt 
op som muligt oven over kranen, så be- 

lysningsforholdene bliver bedre, EJ 
lovede at bringe sagen i orden. 

PUNKT 6: PRODUKTION OG SALG. 

Kl-J: Produktionen af råjern i måneder- 
ne juni og juli blev henholdsvis 6,576 

t og 7.014 t, og det er særdeles pænt. 
Hvis vi havde haft disse produktioner 
hele året, ville regnskabet have været 
meget bedre, end det er i dag. I juli 
måned og første uge af august har vi 
indhentet de godt 2,000 t, vi var bag- 
efter, og i mandags havde vi produce- 
ret 300 t mere end budgetteret. Afsen- 

delserne har været tilfredsstillende; vi 

har afsendt henholdsvis 6.553 t'og 6.444 
t i ovennævnte måneder, og lageret er pr. 
31/7 1971 5.543 t. Vi har for stort et 
lager, hvilket er skyld i, at regnskaber- 
ne ikke er så gunstige, som de burde væ- 
re. Vi har haft forbindelse med B&W 
igennem Jernkontoret, Af special-råjern 
ønsker B & W ikke mere i-år. Leverancer- 
ne af mangan-råjern til B & W er genop- 
taget, og vi afskiber 4-500 t om måne- 
den, mén B & W er ikke sikker på, at man 
kan aftage denne mængde hver måned resten 
af året. Leverancerne til B & W bliver 
væsentligt mindre i 1971 end i de fore- 
gående år. Ordrerne går ind på normal må- 
de fra de andre støberier, Desværre måt- 
te vi nedsætte råjernsprisen til støbe- 
rierne til kr. 585, hvor vi i begyndel- 
sen af året solgte til kr. 615 og først 

i marts til kr. 600. Det glædelige er, 
at vi har nået budgettet, hvad angår 
produktionen. Vi har produceret noget 
dyrere, end vi skulle, men håber at kun- 
ne rette det op, dels ved at holde pro- 
duktionen oppe og dels ved at undgå sto- 
re reparationer. 

PUNKT 7: EVENTUELT. 

HÅ foreslog, at den påbegyndte tilslut- 
ning mellem Ovn 6 og kedel 3 blev gjort 
færdig. Da vi havde stenene, ville der 

kun blive tale om arbejdslønnen. Kl-J 
lovede at tage spørgsmålet op. 

Kl-J oplyste, at vi havde bestilt mid- 
terdelene til eleévatorerne før og efter 
kominoren, da det viste sig, at vi hav- 
de overdelene dertil. 
Kl-J oplyste, at der kommer et gear til 

slæbekæden i næste måned. 
HK omtalte ventilation og afsugning ved" 
slæbekæden, og Kl-J meddelte, at vi hav- 
de haft nogle firmaer til at se på det. 
Kl-J oplyste, at man var ved at løse pro- 
blemet med badevand, idet man er i gang 
med en ekstra vandledning ned til kanti- 
nebygningen, og inden en måned skulle 
problemet være løst. 
HP omtalte afløsning af fællestillids- 
manden i tilfælde af dennes fravær; i- 
følge Jernets overenskomst skal afløs- 
ningen ske i samråd med arbejdsgiveren, 
og man blev enige om, at Verner Nielsen, 
der er valgt som afløser, i de tilfælde, 
hvor fællestillidsmanden er væk på grund 
af ferie eller andet langvarigt fravær , 
går ind og varetager fællestillidsmandens 

. interesser i samme tidsrum, som der er gi 

  
 



vet fællestillidsmanden. 

Næste møde i samarbejdsudvalget for rå- 
jernsafdelingen afholdes torsdag den 
21. oktober kl. 15.55. 

Mødet hævet kl. 17.15. 

CJK sport 
Ja, så er vi her igen med lidt nyt fra 
idrætsklubben. Det er ikke fordi der er 
sket så meget siden sidst, da fodbold- 
turneringen er slut, men vi har delta- 

get i cupturneringen, hvor vi i den 
første kamp vandt 5-0, men i anden run- 
de blev slået ud af Nellemann wed 7-6 
efter omkamp og straffesparkkonkurrence. 
Vi har endvidere haft to mand med i 
Brønderslev til et fodboldstævne som 
repræsentanter for Aalborg firmasport,. 
Angående håndbold, som vi skrev om i 
sidste nummer, foreligger der ikke 

noget konkret endnu, ej heller med 
skydning. 
Vi kan oplyse, at vi har en ansøgning 
inde hos Aalborg kommunale skolevæsen 
om at få en gymnastiksal stillet til 

.Tådighed i vinter, og vi håber, at 
vi har heldet med os, så der kan træ- 
nes lidt i vinter, og vi således kan 
gøre os gældende i vinterstævnerne, 
Til sidst kan det oplyses, at bordten- 
nistræningen starter den 6, september 
i klubhuset Johannesmindevej 2 og der- 
efter hver mandag og torsdag. Damer 
er velkomne. 

På idrætsklubbens vegne 

BESTYRELSEN. 

Persondaletilgang 
Maskinfabrikken : 

Fra l. august 1971 er Per Madsen ud- 
nævnt til værkfører og vil fremover 
forestå ledelsen af arbejdet i hal P. 

Fra 16. august 1971 er Anton Ellits- 
gaard Larsen ansat som værkfører ved 

udearbejde. 

Nyt fra værkstederne 
Værkfører Bloch smiler. Nu har han igen 
fået et ønske opfyldt i form af en ny 
drejebænk, fabrikat Storebro, med føl- 
gende tekniske specifikationer: 

pinolhøjde 305 mm 
drejelængde 2500 mm 
spindelboring 75 mm 
20 HK, 3 x 380 volt m.m. 

Pas godt på den, den er dyr. 

Der er også glæde i pladeværkstedet, idet 
man har fået bevilget en ringbukkemaskine 
mærket Pulman, som er i stand til at buk- 
ke alle arter profiljern; en maskine, man 
glæder sig meget til, 

Vi skal lige tilføje, at man tidligere 
på året fik en ny horisontal båndsav, 
som til fulde opfylder de forventnin- 
ger, man havde stillet til den, da man 
nu er i stand til at afkorte hele serier 
af profiljern til automatiske støvfiltre. 

  

   
Jubilæer 
Den 12. november 1971 kan følgende fejre 
25 års jubilæum: 

Niels L. Jensen 
Gunnar Nielsen 
Chr. Verner Pedersen 

   



  

Gå 

sådan arbejder vi- 
ihalN    

   
  

Værkfører Hans Nielsen og kleinsmed Hen- 
rik Thomsen fortæller om deres arbejds- 
plads - hal N. 

Ja, indleder Hans Nielsen, i hal N laver 
vi sådan set ikke rigtig noget ... 

Nå, det vil jeg nok sige, afbryder Hen- 

rik Thomsen, ganske vist fremstiller vi 
ikke noget færdigprodukt, men halvfabri- 
kata til de øvrige afdelinger, som fore- 
tager sammensvejsningen og den endelige 
færdiggørelse. 

  

  

i 
HALVFABRIKATA 

Ja, vort arbejde i hal N er en halvpro- 
duktion, siger Nielsen, vi starter med 
opmærkning af de rå plader, som derefter 
udskæres med flammeskærer eller klippes 
med kantsaks. Når dette er gjort, bukkes 
eller valses de forskellige emner til den 
profil, de skal have. 

Det er ikke særlig spændende, at man ikke 
får lov til at gøre et arbejde helt fær- 
digt, det er ikke helt tilfredsstillende, 
sukker Thomsen, det eneste, vi hører til 

det videre arbejde, er kun når der er no- 
get galt - noget der ikke passer - og det 
er ofte noget, vi ikke selv har mulighed 
for at finde ud af på forhånd. 

At arbejdet bliver mere kedeligt, kan vi 

ikke gøre noget ved, for det er en ar- 
bejdsmetode, man er nødt til at bruge, 
når man skal klare arbejdsopgaverne på 
så stor en arbejdsplads som vor, forkla- 
rer Nielsen, vi må være flere om at dele 
opgaverne. 

Ja, siger Thomsen, det sparer for det 

første på maskinerne, at vi ikke står og 
fylder op foran dem allesammen, og for 
det andet er det ikke alle, der er lige 
gode til at kigge på tegningerne. 

  

  

TEGNINGSLÆSNING 

Det at læse tegninger og foretage opmærk- 
ning er noget, der bliver rutine for den 
rette mand, mener Hans Nielsen. 

 



Og det kunne blive endnu bedre, hvis vi 
fik bedre forhold i værkstedet, siger 
Henrik Thomsen, pladsforholdene er tran- 
ge, og arbejdet kunne lettes med mere 
hjælpeværktøj som f.eks. rullebukke til 
kantsaksen og egnede bukke, som kan bru- 
ges ved opmærkning. 

  

Ja, kommenterer Hans Nielsen, pladsen 

er så kneben, at vi må stå inde mellem 
maskinerne og arbejde, og det er natur- 
ligvis ikke helt tilfredsstillende. 

Når vi har så trange kår, mener Henrik 
Thomsen, kan det være nødvendigt med et 
par mand mere til oprydning, så man ikke 
falder og brækker benene. 

ALT oPTAGET 

   
r" 

INTET PRESSER) I 
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Ja, smiler Nielsen, men det kan måske 
knibe at få presset flere mand ind. I 
øvrigt synes jeg, at samarbejdet i værk- 
stedet er godt; der er en god stab, der 
virker som et team, og man er positivt 
indstillet over for at tage et ekstra 
nap, hvis det er nødvendigt. F.eks. er 
der ingen problemer med at få folk til 
åt arbejde over. 

Det sidste år har vi ikke arbejdet meget 
over, så det bliver ikke misbrugt, uddy- 
ber Thomsen. Vi har tillid til, at hvis 
man kommer og beder om at få et arbejde 
gjort, er det fordi det er nødvendigt. 
Vi har ikke noget imod at arbejde over, 

hvis vi kan se, at det er nødvendigt, og 
der er en fornuftig grund dertil. Vi har 
set, at arbejde, som er presset igennem 
på overarbejde, har fået lov at ligge og 
flyde i op til 1/2 år, inden det blev 
sendt afsted. Det svækker tilliden, I 
hal N er vi 7 svende og 3 drenge, og vi 
er klar over, at det er os, der skal præ- 
stere arbejdet, og derfor er vi indstil- 
let på at hjælpe hinanden. 

  

UDFØRT PÅ OVERARBEJDE ? 

Afdelingen er ikke stor, siger Hans Niel- 
sen, men man må tage hensyn til, at vi 
foruden selve arbejdet i værkstedet også 
må bestille alle materialer, og vi skal 
også forberede de arbejdsprocedurer, der 
kommer efter vort arbejde. Vi har også 
en lille tegnestue i afdelingen. 

  
 



  

== Il— 

Vi synes somme tider, at det er for dår- Ulykke nr. 118: 
ligt, fortæller Henrik Thomsen, at la- Under arbejde med slåning af græs langs 
geret undertiden ikke har de plader, der med kridtsporet har tilskadekomne pådra- 
skal bruges til en bestemt ordre, særlig get sig en rift på venstre hånd, som se- 
når det drejer sig om almindelige dimen- nere udviklede sig til en blodforgift- 

sioner, der bliver brugt hver dag. Men ning. 
som sagt er de snævre pladsforhold vort Årsag: tilskadekomne kan have været i 
største problem. Vi vil tro, at en udvi- nærheden af en af de mange bjørneklo- 
delse vil give bonus for fabrikken. Og planter, som står langs sporet, 
som en sidste ting vil vi gerne sige, at Uheldet indtraf den 22, juni og medførte 

vi er glade for de farver, som væggene 22 dages forsømmelse. 
er malet i i vort værksted, men de træn- 
ger til at friskes op - og det ville Ulykke nr. 119: 
lysne gevaldigt, hvis det mørke loft Under arbejde med at pudse en jernplade 
blev kalket hvidt. af med en roterende stålbørste smuttede 

jernpladen fra tilskadekomne og ramte 
ham hårdt i maven, 

sag: manglende agtpågivenhed. 
Uheldet indtraf den 5, juli og medførte 

Si k k e rhed stjeneste 15 dages forsømmelse. 

Sikkerhedst jenesten afholdt møde den 11. EJ omtalte, hvad man på Rørdal og Eter- 

august 1971. nitfabrikken har gjort ved problemet 
"langt hår og skæg", og oplæste de to 

Egon Nielsen var fraværende på grund af fabrikkers breve til deres medarbejdere, 
ferie, f.eks. udleverer Rørdal-fabrikken nylon- 

EJ bød velkommen og gennemgik referatet net gratis fra deres magasin. 
fra mødet den 9. juni. I denne forbindelse vil man undersøge, 

hvad det vil koste at indkøbe kasketter 
Sikkerhedsrepræsentant Knud Andersen med et tryk på, f.eks. "Norden" eller 
(ovnhuset) er rejst, men da tillidsmand "CJK". 

Søren Hansen arbejder i samme vagt, vil EJ gav en orientering om forslaget til 
man vente med at udnævne en ny sikker- ændring af lov om almindelig arbejderbe- 
hedsrepræsentant til 1. april 1972, når skyttelse og lovede, at sikkerhedst jene- 
den nye lov om arbejderbeskyttelse træ- stens medlemmer ville få et fotostat af 
der i kraft, og sikkerhedstjenestens or- 
ganisation måske: skal ændres, ForBlager. EU gengemlesnigg: EJ meddelte, at der ikke denne gang er 
SFS oplæste rapporter over de ulykker, udbetalt beløb i Sikkerhedsfonden, idet 
der er sket siden sidste møde, og her- der ikke til bestyrelsen er kommet nogen 
af skal nævnes: forslag til emner. 

SH ankede over: 
Ulykke nor. 116: Rengøring på pladsen foran udstøbningsma- 
Som medhjælper ved reparation af støv- skinerne, 
slæbekæden fik tilskadekomne venstre Haner og slanger ved ovnkølingen er uhen- 
hånds langfinger i klemme, da kæden sigtsmæssigt anbragt. 
skulle sættes på plads. Lyset langs med Ovn 6 virker ikke. 
Årsag: manglende agtpågivenhed. Grydejernet, der fremkommer til ovnene, 
Uheldet indtraf den 2, juni og medfør- er i mange tilfælde for langt, 
te 13 dages forsømmelse, HK: I forbindelse med SH's sidste punkt 

har støbehallen lovet at sortere de læng- 
Ulykke nr. 117: ste stykker fra til overskæring. 
Ved udkørsel af råjern ville tilskade- HH: Det er livsfarligt at færdes på top- 
komne koble to vogne sammen, hvorved pen af slambeholderne i al den rod og u- 
han stødte sin højre side. af brystet orden, som hersker der. 
mod.hjørnet på den ene vogn. GN forespurgte, om en chauffør uden fører- 
Årsag: manglende agtpågivenhed. bevis vil blive draget til ansvar, såfremt 
Uheldet indtraf den 12. juni, og til- der skulle ske et færdselsuheld på fabrik- 

skadekomne er fortsat sygemeldt. kens grund. 
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EJ: Hvis en arbejdsleder har beordret 
ham til at køre, velvidende at der ik- 
ke forefindes førerbevis, må det være 
fabrikkens ansvar, 
GN: Brokørekranens tilstand er meget 
dårlig, bl.a, vinduer i gondolen og 
bremserne, 

GN: Der er stadig løsthængende plader 
på taget over Ovn 5 og 6. 
SH oplyste, at installationen til Ovn 
4's blæser er i uorden. 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 5. au- 
gust 1971 kl. 13. 

Som gæster deltog E. HollYnder og Emil 
Larsen. 

Følgende punkter drøftedes: 

1, Der klages over, at der i den senere 
tid har været for lidt varmt vand i ba- 
derummene, Dette skyldes åbenbart, at 
hydroforpumpen har været ude af funk- 
tion, og dette er bragt i orden. 

2. Rengøringspersonalet klager over, at 
man lægger hjelme på skabene og stiller 
fodtøj på gulvene i omklædningsrummene, 
således at man ikke er i stand til at 
gøre effektivt rent. Fra l. september 
vil man derfor stille henlagte hjelme 
og fodtøj i tørrerummene, hvor det kan 
afhentes, 

3. Der henligger en del fodtøj og ar- 
bejdstøj i tørrerummene. Dette bedes 
afhentet senest 1. september, hvore£- 
ter det tilbageblevne vil blive de- 
Sstrueret, 

4. Kantineudvalget efterlyste et syn- 
ligt skilt påmalet åbningstiderne for 
kantinen. Dette vil snarest blive op- 
hængt ved ekspeditionslemmene. 

  

JEG ER GLAD FOR 
MIT JOB, 

DET ER ARBEJDET, 
JEG IKKE KAN LIDE …     
  

Smil lidt mere 

  

En slags gårdejer. 
Gamle Jensen skulle trække sig tilbage 
på grund af alder. Da chefen hilste af 
med ham, spurgte han medfølende, hvor- 
dan Jensen nu skulle klare sig. 

» jeg har jo mine gårde at falde 
tilbage på. 

- Gårde? Jeg vidste da ikke, at De hav- 
de gårde. 
- Jo, svarede den gamle, fattiggården 
og kirkegården. 

- Moderne kvinder er akkurat som påskeæg. 
- Påskeæg? Hvad mener du med det? 

- De er håndmalede udenpå og hårdkogte 
indeni. 

Mand til kammerat: Min løn er skam god 
nok. Det er det, jeg får udbetalt, jeg 
ikke kan leve af. 

Replik på en skønhedssalon: Han siger, 
at han overvejer at trække sig tilbage 
og lade staten forsørge sig selv. 

Personalechef til ansøger; Vi giver helst 
lave lønninger, så vore medarbejdere slip- 
per for at ærgre sig over en stor trækpro- 
cent, 

  

Ansvarh, redaktør Aage Clemensen x Redaktions sekretær Edel Frederiksen 

  
 


