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Et år 
med den nye 
samarbejdsaftale 

o00000 

En af- de vigtige begivenheder i 1971 
var den nye samarbejdsaftales. ikraft- 
træden ved nytårsskiftet, Med denne 
aftale, som hovedorganisati onerne var 
blevet enige om, blev der stillet nye 
muligheder til rådighed for virksomhe- 
derne og deres medarbejdere til frem- 
me af det daglige samarbejde. 

Som bekendt giver den nye samarbejds - 
aftale medbestemmelsesret til medar- 
bejderne på en række områder, f.eks. 
principperne for tilrettelæggelse af lo- 
kale arbejds-, sikkerheds- og velfærds- 
forhold samt personalepolitik, og med- 
indflydelse på retningslinierne for den 
daglige produktions- og arbejdstilret- 
telæggelse og større omlægninger i 
virksomheden. 

Det er næppe muligt allerede nu at vur- 
dere, om den nye SU-aftale har bragt 
forbedring i samarbejdet og trivselen 
i det år, der er gået. Forholdene på 
Norden har jo altid været præget af po- 
sitiv samarbejdsvilje. Man har på en 
naturlig måde kunnet tale om tingene, 
og herved er en af de grundlæggende 
betingelser for alt samarbejde opfyldt. 
Bestemmelserne om medbestemmelse 
og medindflydelse er nye i aftalen, men 
jeg vil gerne understrege, at de stem- 
mer overens med FLS-direktionens 
synspunkter. 

Aftalens første ord taler om øget kon- 
kurrencedygtighed og arbejdstilfreds- 
hed i virksomhederne. Det er efter min- 
mening to sider af samme sag. Det er 
klart for enhver, at vi lever i en hård 
konkurrencesituation, som stadig tilta- 
ger i skarphed. Derfor må man i virk- 
somhederne ved godt og konstruktivt 
samarbejde etablere den indre styrke, 
der er nødvendig for at sikre positionen 
under disse betingelser. 

En nødvendig forudsætning for at opnå 
denne indre styrke er, at den enkelte 
medarbejder trives og engageres ivirk- 
somhedens mål. Når alt kommer til alt, 
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hvad er så virksomheden andet end sum- 
men af det, medarbejderne præsterer 
med den investerede kapital. 

Trivsel er nødvendig på arbejdspladsen. 
Det opnår man, når arbejdet engagerer 
og interesserer, og når man føler, at 
man har indflydelse på de arbejdsforhold, 
man er placeret i. Når man så, i kraft 
af god almen information om firmaets 
forhold, kan se, hvorledes ens eget job 
indgår i et større hele, er de væsentlig- 
ste betingelser opfyldt for, al arbejdet 
kan blive meningsfyldt. 

Derfor er det vigtigt, når SU-aftalen ta=- 
ler om, at det størst muligeantal af de 
ansatte skal kunne engageres i det dag- 
lige samarbejde. Samarbejdet er ikke 
for de få. Det skal ikke føre en drivhus- 
tilværelse i tobaksrøgståge i mødeloka- 
lerne - men skal ud på det frie felt i 
værkstederne og kontorerne. Og her lig-= 
ger måske nok en af de største opgaver 
for arbejdet i samarbejdsudvalget i 
fremtiden - at sikre kontakten til den 
enkelte medarbejder, således at denne 
bliver informeret om, hvordan og hvor- 
for - åg sikrer mulighed for, at den mé= 
nige medarbejders synspunkter og kon- 
struktive kritik tages med i betragtning. 

På Norden har man i lighed med andre | 
koncernselskaber i 1971 begyndt udgi- 
velsen af dette lille blad OBS. Jeg tror 
ikke, at det er tilstrækkeligt, at syns- 
punkterne kommer frem ad denne vej, 
men er af den opfattelse, at OBS rigtigt i 
udnyttet kan være værdifuld for den ge- 
nerelle information, Værdien af OBS vil 
imidlertid blive meget større, hvis méd= 
arbejderne yder hyppige bidrag i form 
af kommentarer, synspunkter eller ved 
spørgsmål til ledelsen. Det sidste er en 
opfordring, som jeg knytter til ønsket 
om et godt 1972 for alle medarbejdere, 

Aage R. Uth OC] 

   



Samarbejdsudvalg 
Mandag den 6. december 1971 kl, 9.00 
afholdtes et samlet ekstraordinært mø- 
de i de to samarbejdsudvalg på fabrik- 
kens kontor. 

Som suppleant for Knud Zachariassen var 

mødt Jens Thomsen. 

Direktør Aage R. Uth, kontorchef Knud 
V. Jensen og CJK-Norden's Funktiorær- 
forenings bestyrelse deltog i mødet. 

H. Kleis-Jensen indledte mødet med at 
give oplysning om dagsordenens eneste 
punkt: En vigtig meddelelse fra direk- 
tionen. 

H. Kleis-Jensen oplæste følgende medde- 
lelse fra direktionen: 

"Det er med beklagelse, at ledelsen af 
Cement-Jern Konsortiet må meddele med- 
arbejderne, at Det Danske Staalvalse- 
værk har set sig nødsaget til at opsige 
kontrakten om produktion af råjern for 
Staalvalseværkets regning på vor virk- 
somhed. Årsagen er, at der har udviklet 
sig et betydeligt misforhold mellem vor 
produktionspris og prisen for råjern på 
verdensmarkedet. Opsigelsen er givet 
med et års varsel, således som DDS har 
ret til ifølge kontrakten. Leverancerne 
til Staalvalseværket skal altså ophøre 
senest med udgangen af 1972. 
Markedet for råjernsleverancer til dan- 
ske støberier er så begrænset, at det 
alene ikke vil kunne'bære produktionen. 
Den vil blive påført uforholdsmæssigt 
store omkostninger, der kun kan uddybe 
misforholdet mellem danske og udenland- 
ske priser, DDS' beslutning indebærer 
derfor, åt grundlaget for råjernspro- 
duktionen bortfalder, således at hele 
råjernsproduktionen må indstilles i 
1972. 
Kontrakten blev undertegnet i begyndel- 
sen af 1970 under de forudsætninger, 
der på daværende tidspunkt eksisterede 
vedrørende vore produktionsomkostninger 
i forhold til priserne på verdensmarke- 
det, Kontrakten blev oprettet på et 
tidspunkt, hvor der var knaphed på skrot 
i Danmark,og hvor de dårligste skrotsor- 
ter, som kun kunne udnyttes i CJK's ov- 
ne, kunne yde et velkomment supplement 
til DDS' råjernsforsyning. Til forudsæt- 
ningerne hørte også leverancer af råjern 
til de danske jern- og stålstøberier,. 
Siden da har forholdene på verdensmarke-   

det ændret sig så voldsomt, at det i dag 
er muligt at importere stålværksråjern 
til priser, der kun dækker Cement-Jern 
Konsortiets udgifter til brændsel og 
råmaterialer, medens der intet bliver 
tilovers til dækning af lønninger og 
generalomkostninger. 
Det vil heraf fremgå, at selv en gen- 
nemgribende rationalisering af CJK's 
eksisterende anlæg ikke vil gøre pro- 

duktionen konkurrencedygtig. Hertil 
kommer nødvendige investeringer til 
forureningsbekæmpelse, som det forven- 
tes myndighederne vil pålægge virksom- 
heden for at opfylde nutidens krav. 
Det er med stor beklagelse, at Cement- 
Jern Konsortiet må fremkomme med denne 
meddelelse. Der vil imidlertid fra FLS! 
hovedkontor og fra vor side blive gjort 
det yderste for at sikre beskæftigelse 
for flest mulige af medarbejderne, dels 
inden for andre koncernvirksomheder og 
dels inden for Det Danske Staalvalse- 
værk, der principielt vil være indfor- 
stået med at tilbyde de medarbejdere 
beskæftigelse ved Valseværket i Frede- 
riksværk, der inden 1. april 1972 har 
tilkendegivet deres ønske om at søge 
ansættelse ved Valseværket, DDS mener 
at kunne anvisé sådanne medarbejdere 
passende bolig fra det tidspunkt, en 
overflytning til Frederiksværk måtte 

blive aktuel. 
Råjernsproduktionens ophør vil ikke på- 
virke driften af vor egen maskinfabrik, 

der vil fortsætte uændret, og det for- 
ventes, at en del medarbejdere gradvis 

kan overflyttes fra råjernsproduktionen 
til maskinfabrikken. 
Vi har tidligere i samarbejdsudvalget 
drøftet den uheldige økonomiske udvik- 
ling for råjernsproduktionen, og medar-- 
bejderne er fra disse drøftelser bekendt 
med, at et ophør af produktionen måtte 

forudses inden for en overskuelig tid. 

Vi beklager, at der ikke i den nuværen- 
de situation har været mulighed for igen 
at drøfte problemerne i stedet for, som 
tilfældet er, at måtte fremlægge en 
fuldbyrdet kendsgerning i form af den 
opsagte kontrakt. 
I denne situation er vi i Cement-Jern 
Konsortiet taknemmelige for, at Staal- 
valseværket mener sig i stand til at 
kunne tilbyde beskæftigelse til de med- 
arbejdere, der måtte ønske det, således 
at vi sammenlagt med vore egne bestræ- 
belser for at få placeret medarbejdere 
i andre koncernvirksomheder har mulighed 
for at afbøde en væsentlig del af det



  

beskæftigelsesproblem, som ophøret af 
råjernsproduktionen ellers ville med- 
føre," 

H. Kleis-Jensen: Det er med tungt hjer- 
te, at CJK's ledelse fremkommer med 
denne meddelelse. Det er kun ganske få 
dage siden, vi blev klar over situatio- 
nen. Vi har vurderet sagen, og vi kan 

ikke køre videre uden kontrakten med 

DDS, så råjernsproduktionen må ophøre. 
På tidligere samarbejdsudvalgsmøder har 
vi talt meget om denne kontrakt, der ud- 
løb med udgangen af 1974, og vi håbede, 
at den kunne blive forlænget ud over 
1974. Jeg vil understrege det positive 
i denne meddelelse, at Staalvalseværket 
principielt vil give beskæftigelse til 
de medarbejdere, der ønsker at flytte 
til Frederiksværk. Staalvalseværket me- 
ner ydermere at kunne anvise boliger 
til disse medarbejdere. Betingelsen er, 
at man giver besked herom inden 1. april 
1972. På grund af den korte tid har vi 
ikke kunnet kulegrave problemet med be- 
skæftigelse, men vi vil gøre ålt, hvad 
vi kan for at undgå afskedigelser. Vi 
vil forsøge at flytte nogle af medar- 
bejderne til vor egen maskinfabrik, 
hvis det er muligt. Vi har endnu ikke 
haft forhandling med Rørdal, Eternitfa- 
brikken og de andre virksomheder. 

Henry Pedersen beklagede .at skulle brin- 
ge kollegerne denne meddelelse. Da man 
havde været indkaldt til møde i juni, 

turde man håbe, at råjernsproduktionen 
kunne fortsætte i hvert fald til 1974, 
og at man så i mellemtiden kunne finde 
en løsning. Henry Pedersen mente, at man 
skulle have kaldt cementarbejderne sam- 
men i kantinen og oplæst meddelelsen for 
dem, for at der ikke skulle opstå nogen 
misforståelse. 
Aage R. Uth svarede, at man havde ment 

det rigtigst at drøfte situationen med 
fabrikkens samarbejdsudvalg og funktio- 
nærforeningens bestyrelse først og så 
hurtigt som muligt, men hvis man ønske= 
de det, var ledelsen villig til at give 
en samlet redegørelse og besvare spørgs- 
mål, der måtte blive stillet. Med hen- 
syn til beskæftigelsen mente Aage R. Uth, 
at det var mest nærliggende at tænke sig 
Aalborg-virksomhederne, men var bange 
for, at de ikke kunne tage flertallet. 
Jo tidligere man fik meddelelsen, desto 
større mulighed var der for at overveje 
situationen for den enkelte, og at man 
inden 1. april skulle tilkendegive, om 
man ønskede at flytte til Frederiksværk,   

betød ikke, at man skulle flytte til 
1. april. Der ville blive bygget nye 
boliger i Frederiksværk. 
Hardi Gramkow spurgte, om medarbejderne 
selv skulle betale for rejse og flyt- 
ning, hvortil Aage R. Uth svarede, at 
det var man ikke på nuværende tidspunkt 
i stand til at svare på, men det var et 
punkt, man skulle have klarhed over, 
ligesom man ville forsøge at gøre be- 
sværlighederne så små som overhovedet 
muligt. 
Hardi Gramkow spurgte, om ovnene skulle 
stoppes etapevis. 

H. Kleis-Jensen svarede, at produktionen 
måtte aftrappes i 1972 for at slutte 
med udgangen af året, men der forelå 
endnu ikke faste planer, Man ville ik- 
ke foretage store ovnreparationer, som 
egentlig var planlagt, f.eks. Ovn 5's 
brændezone, Ellers ville man overveje 
situationen efterhånden. 
Harry Kristensen mente, at folkene vil- 
le begynde at rejse væk, så man blev 
nødt til at standse anlægget. 
Aage R. Uth mente, at mn kunne komme 
i den situation, at den ene ovn blev 
standset, og man så koncentrerede sig 

om de to andre ovne. Det måtte ske på 
en rationel måde med fornuftig planlæg- 
ning og gensidig information, Man måtte 
finde programmer, så man kunne nøjes 
med at køre med to ovne og til sidst 
med en ovn, 
H. Kleis-Jensen opfordrede til, at man 
ikke gjorde noget overilet, da der var 
tid til at tænke sig om; hver enkelt 
måtte overveje sin situation, hensynet 
til personlige forhold o.lign. 
Aage R. Uth: Der er tidligere for år 
tilbage givet meddelelse om, at råjerns- 
produktionen skulle standse, hvilket 
ikke blev til noget alligevel, men i 
dag er situationen en anden. Forskel- 
len ligger i udviklingen i industrien 
og erhvervslivet, specielt med hensyn 
til srålfremstillingen. Vi må indrøm- 
me, at anlægget ikke er tidssvarende. 
Med det tekniske og økonomiske taget 
ind i billedet er der ingen redning 
for råjernsproduktionen denne gang. 
Hardi Gramkow spurgte, om det var det 
gamle maskineri, der bevirkede, at det 
ikke var rentabelt. 
H. Kleis-Jensen: Det er hele processen, 
fordi vor proces i forhold til produk- 
tionen er meget arbejdskraftkrævende, 
og udviklingen for de råmaterialer, vi 
anvender, har været således, at vi ikke 
kan konkurrere med udlandets højovne, 

  
 



der udnytter ren malm. Vor produktion 
på 200-250 t om dagen, når vi kører 
godt, er en meget lille produktion i 
forhold til de store højovne, der pro- 

ducerer 2.000 t i døgnet eller mere, I 
dag er der overskud af skrot, og Staal- 

valseværket er ikke i bekneb for råma- 
terialer, tværtimod, eftersom vi efter 
skrotoverenskomsten er tvunget til at 
tage alt det skrot, der kommer frem, 
men Staalvalseværkets teknikere har yt- 
ret betænkelighed ved, at man laver 

stål med 100 % gamle materialer. Man én- 
sker af hensyn til kvalitetsforbedringer 

råjern lavet af erts og malm. Medvirken- 
de har sikkert også været de katastro- 
falt lave priser på stålværksjern, og 
denne situation er sandsynligvis perma- 

nent. 

Benny Møller spurgte, om det skrot, der 
blev her i Danmark, ville blive brugt i 
Frederiksværk, hvortil H. Kleis-Jensen 
svarede, at det kunne man ikke svare 
på, men i opsigelsen stod bl.a., at man 
omgående ville kontakte skrotbranchen 
med hensyn til, hvorledes dette skrot 
skulle anvendes. 
Aage R. Uth mente ikke, der var brug for 
det skrot, vi havde her, og troede ikke, 
at Staalvalseværket ville være interes- 
seret i at overtage noget af det. Det 
ville give nye forureningsproblemer. 
H. Kleis-Jensen oplyste, at der var ind- 
kaldt til møde i skrotbranchen den 16. 
december vedrørende dette problem. 

Aage R. Uth nævnte, at vor egen maskin- 
fabrik producerede spåner hver dag lige- 
som mange andre virksomheder, og når 
råjernsproduktionen stoppede, skulle 
disse spåner kanaliseres andre steder 
hen uden at lave forureninger. 

Meddelelsen fra direktionen blev heref- 
ter uddelt til samtlige medlemmer. 

Mødet hævet kl, 9.40. 
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Mandag den 20. december 1971 kl. 16.10 
afholdtes ordinært møde fælles for beg- 
ge samarbejdsudvalg. 

Som suppleant for Jørgen Madsén var mødt 
Erling Lyngby Jensen. 

PUNKT l: ORIENTERING OM RÅJERNSPRODUK- 
TIONEN 1971 OG 1972. 

H. Kleis-Jensen oplyste, at han den 16. 
december havde været til skrotudvalgs- 
møde, hvor skrotpriserne blev nedsat med 
10 % fra 8. januar 1972. CJK aftager ca. 
40.000 t skrot om året af meget ringe 
kvalitet, som ikke kan anvendes andre 
steder, spåner, galv. pakker, galv. jern 
og fortinnede pakker. Disse skrotsorter 
vil ved skrotoverenskomstens udløb med 
udgangen af marts udgå af skrotoverens- 
komsten, og der vil blive fri prisdan- 
nelse. Eksportforbudet for dette skrot 
vil blive ophævet, og Staalvalseværkets 
og CJK's købepligt vil bortfalde. Hvad 
der skal ske med dette skrot er uvist, 
men H. Kleis-Jensen mente, at skrot- 
branchen ville undersøge eksportmulig- 
hederne for spåner og galv. materiale. 
H. Kleis-Jensen havde haft en kort sam- 
tale med direktør Thrane på Staalvalse- 
værket vedrørende boligforhold og bolig- 
priser i Frederiksværk samt vedrørende 
spørgsmålet om lønninger. Direktør Thra- 
ne foreslog, åt der i januar blev sendt 
en delegation af tillidsmænd og andre 

fra CJK til Frederiksværk for at tale 
med tillidsmændene derovre om disse 
spørgsmål og se på boliger. 
Knud Zachariassen mente, at skrotbran- 
chen ville blive skuffet, når man under- 
søgte eksportforholdene. 
H. Kleis-Jensen omtalte kontrakterne, 
skrotbranchen havde med de-forskellige 
maskinfabrikker om aftagelse af spåner, 
og mente, at der ville opstå et problem 
for de skrothandlere, der havde speciali- 
seret sig i spåner og galv. materiale. 
Med hensyn til andet skrot opretholdes 
der stadig efter 1, april listepriser, 
eksportforbud og afleveringspligt. 
H. Kleis-Jensen oplyste, at der indtil 
nu var smeltet og udstøbt 72.407 t rå- 
jern, hvilket var meget nær det budget, 
der oprindelig blev lagt for 1971. Det- 
te budget blev ændret i sommer og hævet 
til 75.000 t, hvilket man ville komme 
meget tæt op på inden årets udgang. 
H. Kleis-Jensen oplyste, at produktionen 
var foregået for Staalvalseværkets reg- 
ning, og dertil var lagt en leje for fa- 
brik, arealer og maskiner, Denne leje 
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var fast uanset produktionen og omkåst- 
ningerne. Det havde været et godt år 
for CJK, men når kontrakten med Staal- 
valseværket faldt væk, faldt grundlaget 
for økonomien væk. Der var for det kom- 
mende år budgetteret en produktion på 
79.000 t til en fremstillingspris, der 

var lavere end i år, da man forventede 

en nedsættelse af skrot- og oliepriser. 
Der var nu ingen grundlag for disse bud- 
getter mere, men man ville se på nye 
budgetter efter nytår. Man vidste ikke 
i dag, hvorledes afviklingstakten skul- 
le være. Den ville afhænge af bl.a. ar- 
bejdskraftsituationen. Måske ville der 
ske en aftrapning fra l. april, eventu- 
elt først fra 1. juli. H. Kleis-Jensen 
advarede endnu en gang mod at tro, at 
råjernsproduktionen fortsatte efter ud- 
gangen af 1972. Med de priser på råjern, 
som der kunne købes til fra østlandene, 
kunne man ikke køre videre, så skulle 
der helt nye momenter ind i sagen. 
Harry Kristensen spurgte, om ikke man 
fra myndighedernes side kunne give det 
hele fri, hvilket ville være til gavn 
for CJK, men H. Kleis-Jensen svarede 
hertil, at skrotoverenskomsten var ba- 
seret på Staalvalseværket og skrotbran- 
chen. Den samlede skrotmærigde var om- 
kring 400.000 t om året, hvoraf CJK af- 
tog 70-80,000 t. 
H. Kleis-Jensen oplyste, at ifølge skrot- 
overenskomsten kunne man nedsætte maksi- 
malpriserne med 10 % i overenskomstperi- 
oden, hvilket ville ske fra 8. januar. 
Yderligere prisfald kan ventes fra 1. 
april. 
Knud Zachariassen mente ikke, det ville 
blive så vanskeligt at få de 170 cement- 
arbejdere ind på de andre fabrikker, 
forudsat at de blev ved at køre, som de 
gjorde, og det nuværende gennemtræk va- 
rede ved, 
H. Kleis-Jensen oplyste, at man havde 

udarbejdet en liste over alle medarbej- 
derne, Der var 58 mand, der havde været 
her mindre end 1 år, men til gengæld var 
der 78, der havde været her mere end 10 
år. Gennemsnitsalderen var 52 år. 
Henry Pedersen gjorde opmærksom på, at 
der ville blive 170 færre arbejdspladser 
at søge hen på, men det var vanskeligt 
at se noget i øjeblikket. Man agtede at 
holde et møde, når man var kommet ind i 
det nye år, 
H. Kleis-Jensen regnede med, at der kun- 
ne sendes en delegation til Frederiks- 
værk i januar, og at der ville blive af- 
holdt et møde med direktør Thrane og FLS'   

ledelse om de praktiske problemer be- 
skæftigelsesmæssigt og afviklingsmæs- 
sigt. Lagrene, vi havde, ville også 
have indflydelse på, i hvilken takt 
man kunne aftrappe. Vi havde koks i 
hvert fald til 5 måneder og manganmalm 
til samme tidsrum. Skrot derimod kun 

til 14 dage og spåner til 2 måneder. 
Henry Pedersen mente, aftrapningen kun- 
ne begynde, når ferierne begyndte. Det 
var et spørgsmål, om man til den tid 
ville tage ferieafløsning. 

PUNKT 2: ORIENTERING OM MÅSKINFABRIKKEN 
1971 OG 1972. 

W. Kok oplyste, at omsætningen i 1971 
ville blive ca. 20 mill, kr. mod 16,7 
mill. sidste år. Der var sket en omlæg- 
ning af produktionen med et større islæt 
af skibsværftsarbejde end foregående år. 
Der var i det forløbne år bevilget f£øl- 
gende: fuldautomatisk båndsavemaskine 
til afkortning, bukkemaskine, en 4 t 
Je-Lau gaffeltruck, luftkompressor, hy- 
draulisk pladesaks, ilt- og gasanlæg 
til hal S, ny klippe- og stansemaskine 

i hal M, udvidelse af strømforsyningen 
til pladeværkstederne samt en drejebænk. 
Der er gjort et stort arbejde med hen- 
blik på at få magasin=- og jernlagrene 
bragt ned, og der vil herefter blive 
etableret fornuftig indkøbs- og lager- 
politik fremover. 
I 1971 blev pakhuset overdraget helt til 
maskinfabrikken og er bragt i en anven- 
delig tilstand. Lysforholdene i maskin- 
værkstedet, vandforsyningsforholdene til 
kantinen og toiletforholdene i hal D er 
forbedret. 
W. Kok omtalte budgetter for 1972. Med 
hensyn til ordretilgangen fra FLS vil 
der ske en nedgang på 40 % i forhold til 
1971. Vi regner med at sælge 73,000 ti- 
mer til FLS-arbejde. Vedrørende udear- ' 
bejde har vi kalkuleret med, at der i 
1972 skal præsteres 81.000 timer, hvil- 
ket er en halvering i forhold til inde- 
værende år, Inden for værftsarbejde reg- 
ner vi med udvidet beskæftigelse, 90.000 | 
timer i 1972 mod 50.000 i 1971. Endvide- 
re er der arbejde af forskellig karak- 
ter, Je-Lau, Synopal og DAC, hvor vi 
regner méd uændret 24,000 timer. Vi kal- 
kulerer med, at der i 1972 i alt skal 
præsteres 268.000 timer mod 332.000 i 
år, en nedgang på ca. 20 % eller 30 
mand mindre i 1972 end i 1971. 
W. Kok gjorde opmærksom på, at skibs- 
værftsarbejdet har en særlig struktur, 
idet vi ikke leverer materiale eller 

 



præsterer maskinarbejde dertil, hvorfor 
det beslaglægger vor organisation på en 
anden måde, end den oprindelig var byg- 
get op på som FLS-maskinfabrik. 
I den foreliggende situation må kravet 
til omkostningerne også skærpes betyde- 
ligt. 
Vi er i samme situation som en stor del 
af maskinindustrien herhjemme. Vi be- 
stræber os på at få fat i flere kunder, 
Det sidste halve år er der kommet flere 
maskintyper ind i vort program, f.eks. 

snegle, og det er naturligvis en vej, 
vi vil følge op. 
Vi er også indstillet på at finde andre 
muligheder, f.eks. ved forskelligt stål- 
konstruktionsarbejde. Der er nok for 
lidt kendskab til, at der findes en ma- 
skinfabrik her, hvilket vi vil søge at 
råde bod på, idet det er indstillet til 
direktionen, at vi får løv at benytte 

navnet maskinfabrikken Norden, 
Benny Møller syntes ikke, mulighederne 

var for gode for medarbejderne ved rå- 
jernet for at komme over på maskinfa- 
brikken. 
W. Kok mente ikke, åt man i øjeblikket 
kunne sige, hvorledes forholdene blev 
til den tid. 
Knud Zachariassen spurgte om muligheder- 
ne for, at cementarbejdere, der havde 
været på kursus, f.eks. svejsekursus, ad 
denne vej kunne blive optaget i maskin- 
produktionen. 
W. Kok svarede, at der er en grænse for, 
hvor månge tillærte svejsere der kan be- 
nyttes, da der også må stilles krav om 
andre egenskaber end, svejsning, f.eks. 
tegningslæsning. 

W. Kok nævnte, at som underleverandør 
har vi ikke mulighed for at arbejde no- 

get på lager. 
Man drøftede beskæftigelsen. Benny Møl- 
ler oplyste, at man var i gang med at 
etablere efteruddannelse. 
W. Kok oplyste, at han var inviteret til 
at være med i en gruppe hos FLS til un- 
dersøgelse af produktion og salg af 
støvfiltre. 

PUNKT 3: EVENTUELT. 

Erik Jensen oplæste referatet af mødet i 
sikkerhedstjenesten den 15. december. 
Man diskuterede ulykke nr. 128, hvor K. 
Zachariassen mente, at det i visse til- 
fælde var nødvendigt at gå ind i kassen 
under stuvning af godset, Hardi Gramkow 
omtalte et tilfælde, hvor en ske var 
faldet ned i støbehallen.   

Benny Møller nævnte, at ledelsen sender 
2 mand fra gruppe b på samarbejdskursus, 
men ingen fra gruppe a. W. Kok er enig 

i, at der fremover bør sendes deltage- 
re fra begge grupper. 

Til sidst takkede Henry Pedersen ledel- 
sen for godt samarbejde i 1971, ikke 
alene i samarbejdsudvalget, men også 
til daglig. Man havde altid kunnet ta- 
le med hinanden, og tonen havde altid 
været god. 
W. Kok og H. Kleis-Jensen takkede også 
for det gode samarbejde, der havde væ- 
ret i årets løb. 

Mødet hævet kl. 17,50. 

BUBLEBE 

 



Råjernsafldeling 

Torsdag den 9. december 1971 kl. 13.30 
afholdtes der ekstraordinært samar- 
bejdsudvalgsmøde for råjernsafdelingen 
foranlediget af gruppe b's medlemmer. 

I mødet deltog kontorchef Knud V. Jen- 
sen, tillidsmand Søren Hansen og til- 
lidsmand Fr. Lykholt. 

H. Kleis-Jensen bød velkommen. Der var 
ikke udsendt nogen dagsorden til mødet, 
men dagsordenens eneste punkt var den 
forestående lukning af råjernsafdelin- 
gen. 

Henry Pedersen: Jeg er overbevist om, 
at vi alle er lige interesseret i, at 
der findes en løsning på det opståede 
problem. I juni var vi kaldt sammen 
til hastemøde og fik at vide, at der 
ingen muligheder var for at fortsætte; 
der var ikke 10-12 mill. kr. til rå- 
dighed, som skulle til for at tilfreds- 
stille sundhedsmyndighederne øg klare 
de interne støvkilder, men der blev dog 
givet en frist til udgangen af 1974. Nu 
er der kommet nye problemer, idet pri- 
serne for råjern på verdensmarkedet er 
lavere, end CJK kan fremstille det til. 
Der skal nu skaffes ca. 200 nye ar- 
bejdspladser. Selv om der er lovet nog- 
le nye arbejdspladser, vil det for man- 
ge medføre store menneskelige proble- 
mer, hvorfor det vil være vanskeligt at 
tage mod disse tilbud. Men der bliver 
også 240 færre arbejdspladser i et om- 
råde, hvor der i forvejen er stør le- 
dighed; der har været nævnt tallet 
20.000 inden for amtsarbejdsformidlin- 
gen. Vor afdelingsformand gør et stort 
arbejde og er i kontakt med folketings- 
mænd og borgmesteren her i byen, Der 
har været afholdt flere møder både i 
afdelingen og her på CJK; i tirsdags 

var der et møde med en smæver kreds af 
funktionærgruppen, og dette møde var et 
positivt bidrag til hele denne sag. På 
grundlag af disse møder var jeg i går 
med til at udfærdige en skriftlig ind- 
beretning til Anker Jørgensen, og vi 
forventer meget snart et møde afholdt, 
hvor helst 2 ministre, arbejdsminister 
Erling Dinesen og minister Jens Kamp- 
mann, skulle deltage. Det bliver mu- 
ligvis her i byen. Med hensyn til ma- 
skinfabrikken mener vi i gruppe b, at 
det bliver en større økonomisk belast- 
ning for denne, når råjernsproduktionen 
ophører; vi tænker her bl.a. på trans-   

port- og strømudgifter. Vi er ligeledes 
under møderne kommet frem til, at det 
samfunds- og forureningsmæssigt må være 
uklogt at køre denne fabrik ned. Her 
kan komme til at ligge en samfundsopga- 
ve; her tænkes på de store mengder af 
ubrugeligt skrot, som med tiden vil tår- 
ne sig op overalt i landet, og som kun 
Nordens ovne er i stand til at forar- 
bejde. Af dette skrot køber Norden for 
9-10 mill. kr. om året, en pris, som 
findes alt for høj. Måske er den tid 
nær, hvor 9-10 mill, kr. er en mindre 
del af det beløb, som det danske sam- 
fund må ofre for at komme denne del af 
forureningsproblemerne til livs. Vi har 
andre konstruktive forslag, For 1/2 år 
siden var det forureningen, der bevirke- 
de, at man skulle holde op, og nu bli- 
ver den måske vor redningsplanke. 
H. Kleis-Jensen oplyste, at der var ind- 
kaldt til skrotudvalgsmøde i Frederiks- 
værk den 16. december, og der ville bli- 
ve taget skridt til drøftelser med 
skrotbranchen vedrørende dette skrot. 

Man drøftede problemet med at komme af 
med skrottet. 
Erik Jensen spurgte, om man havde drøf- 
tet sagen med Valseværket først, eller 
om man havde truffet beslutningen, for- 
di man havde fået opsigelsen. H. Kleis- 
Jensen mente ikke, sagen havde været 
drøftet med Valseværket, men ønskede 
Staalvalseværket at frigøre sig for 
kontrakten til udløbet af 1972, så måt- 
te det i henhold til kontrakten ske i 
år. 
På Hardi.Gramkows spørgsmål, hvorfra 
Valseværket fik deres råjern, svarede 
H. Kleis-Jensen, at han ikke mente, at 
de havde fået råjern fra udlandet i de 
seneste år, men de tilbud, der forelå, 
og som kontrakten var opsagt på grund- 
lag af, mente han kom fra Rusland og 
Østtyskland. Endvidere oplyste H. Kleis- 
Jensen, at Valseværket for 5 år siden 
byggede en varmblæstkupolovn, hvor de 
kunne lave råjern selv af lidt bedre 
skrot, end CJK anvendte. Ovnen var pro- 
jekteret til en produktion, der svarede 
til 70-80.000 t. Produktionen var nu 
140.000 t, og man regnede med at komme 
op på 150.000 t. 
På Gunnar Nielsens forespørgsel svarede 
H. Kleis-Jensen, at der på skrotudvalgs- 
mødet i Industriens Skrotudvalg den 24. 
november ikke var blevet talt om lukning 
af fabrikken, men man havde nævnt de me- 
get lave priser, ikke alene på råjern, 
men også prisfald på stålprodukter,



Staalvalseværket skulle sætte deres pri- 
ser ned på deres produkter med ca. 
12-15 %. H. Kleis-Jensen nævnte endvide- 
re, at råjern kunne købes 100 kr, bil- 
ligere fra udlandet end fra CJK, og med 
50.000 t var det 5 mill. kr. sparet. 
Erik Jensen; Halvårsberetningen fra FLS 
siger, at CJK har haft fuld beskæftigel- 
se, og at der er opnået tilfredsstillen- 
de regnskabsresultater for begge produk- 
tioner. Vi sidder her for at finde ud 
af, om vi kan bevare vore arbejdsplad- 
ser. Kan det have været en medvirkende 
årsag til opsigelsen? Kunne man ikke 
tage dette spørgsmål op? 
H. Kleis-Jensen: Kontrakten med Valse- 
værket er altafgørende for vor produk- 
tion. Den er opsagt, og uden den er 
grundlaget bortfaldet. Det var en god 
aftale. 
Erik Jensen spurgte, om ikke det var mu- 
ligt, at FLS og APCF ville prøve at kø- 
re et års tid eller to længere, f.eks. 
med forureningsproblemet som baggrund, og 
om ikke der var mulighed for, at CJK 
kunne få del i de penge, der nu skulle 
ud i erhvervslivet. Kunne man ikke køre 
fabrikken videre nogle år som forsøgsob- 
jekt for forureningsbekæmpelse? 
Henry Pedersen nævnte, at man ville give 
minister Kampmann oplysninger om proble- 
met med hensyn til det ubrugelige skrot, 
der kun kunne forarbejdes i CJK's ovne. 
Erik Jensen mente, at der, hvis man trak 

tiden lidt ud, ville ligge mange aspek- 
ter i fremtiden. 
Hardi Gramkow spurgte, om ikke FLS, der 
var foregangsmænd for forureningsproble- 
mernes løsning, kunne sætte nogle billi- 
ge filtre op og lave forsøg på fabrik- 
ken. 

Søren Hansen mente, at hvis Norden blev 
nedlagt om kort tid, skulle man til at 
anvende mange millioner til forurenings- 
spørgsmålet i Aalborg, og det ville bli- 
ve mindre, dersom fabrikken var med til 
at bekæmpe forureningen. 

Henry Pedersen spurgte, om der kunne si- 
ges noget om, hvorvidt el-ovnene og pal- 
leproduktionen kunne fortsætte, hvortil 
W. Kok svarede, at palleproduktionen var 
det ikke nødvendigt at standse, men vi 
var ikke konkurrencedygtige, hvor der 
var tale om større serier, Med hensyn til 

el-ovnene mente H. Kleis-Jensen ikke, 
der var grundlag for fortsat at køre med 
disse. ; 
Harry Kristensen kom ind på spørgsmålet 
om yderligere rationalisering, 
Henry Pedersen mente ikke, mn havde no-   

get herimod, da det viste sig, at selv 
om der blev færre arbejdspladser ved 
rationalisering, så blev der skaffet 
en større beskæftigelse, Det var ikke 

rationalisering, der var grundén til, 
at arbejdsløsheden blev større, Hvis 
der skulle rationaliseres og fabrikken 
køre videre, ville problemet blive min- 
dre. Så var der udvidelsesmuligheder og 
andre muligheder. 
Erik Jensen: Kunne man få ledelsen til 
også at forsøge at bevare arbejdsplad- 
sen, kunne de to kanaler måske nå et 
resultat. Firmaet har et vist ansvar 
over for de 240 mennesker, der kommer 
til at stå på gaden, 
Fra flere sider, både fra gruppe a og 
gruppe b, blev der forespurgt, om di- 
rektionen var velvillig indstillet til, 
at der blev arbejdet for råjernsfabrik- 
kens fortsatte drift, eller om direk- 
tionen tog opsigelsen som et middel til 
at få virksomheden lukket, Det ville væ- 
re uheldigt, om FLS blev tvunget til at 
lukke en virksomhed på grund af forure- 
ning. 
H. Kleis-Jensen svarede, at den lokale 
ledelse naturligvis var positivt ind- 
stillet, men med kontraktens opsigelse 
og de tal og priser, der forelå, og som 
der ganske nøje var gjort rede for, var 
der ingen mulighed for at fortsætte. 
Hvis virksomheden skulle fortsætte, måt- 
te der komme helt nye momenter ind i sa- 
gen. Momenter, som vi ikke kendte i dag. 
Det kunne tænkes at være forurenings- 
spørgsmålet. H. Kleis-Jensen mente, at 
man ville komme ind på spørgsmålet på 
mødet den 16., eftersom måske 1/5 af 
den samlede skrotmengde faldt ud og ik- 
ke kunne anvendes. 
På H. Kleis-Jensens forespørgsel svare- 
de Henry Pedersen, at han ikke mente, 
der var stor interesse for at flytte 
til Frederiksværk. Der kom sikkert kun 

ganske få henvendelser. Hardi Gramkow 
ønskede oplysninger om lejligheder og 
timelønninger i Frederiksværk, hvilke 
H. Kleis-Jensen lovede at fremskaffe. 
Holger Andersen: Opfattelsen blandt ar- 
bejderne er, at der er ingen, der tror 
på, åt vi stopper. Med hensyn til Frede- 
riksværk siges det, at huslejerne bli- 
ver 1.000 kr. om måneden. 
H. Kleis-Jensen: Det sidste foreligger 
der intet om. 

Henry Pedersen: Jeg har hørt mange for-- 
skellige udtalelser, også at der skulle 
ligge politik bag. Vi er nødt til at ta- 
ge sagen alvorligt og må køre så hårdt 

 



frem, vi kan. Når man bliver opfordret" 
til at søge andet arbejde, er man nødt 
til at få sagen op på højt plan. 
H. Kleis-Jensen: Jeg må advare mod at 
tro, at vi kører videre, og personligt 

disponere ud fra det, Med det, vi nøje 
har lagt op med priser på råjern, er 
der ingen baggrund for at køre videre. 

På spørgsmål fra Hardi Gramkow svarede 

H. Kleis-Jensen, at der ikke var konti- 

nuerlig drift i Frederiksværk, men 
3-skiftet vagt undtagen på kupolovnene, 
hvor der var 7-døgus drift. 
Henry Pedersen nævnte, at der var mange 
problemer, men i øjeblikket var det vig- 
tigste at bevare 240 arbejdspladser. 
Lykkedes det ikke, og et par hundrede 
mand skulle ud at søge nyt arbejde, op- 
stod der for landsdelen det problem, at 
der var 240 færre arbejdspladser. I den- 

ne forbindelse nævnte Henry Pedersen og- 
så problemet med dem, der var i lære, 
H. Kleis-Jensen oplyste, at han havde 
talt med arbejdsformidlingschefen og 
havde lovet at kontakte ham igen umid- 
delbart efter nytår. 
Erik Jensen oplyste, at der var rettet 
henvendelse til Fællesrepræsentationen 
for danske Arbejdsleder- og tekniske 
Funktionærforeninger vedrørende proble- 
met med de mange arbejdsledere. 
Harry Kristensen nævnte, at der var en 
hel del funktionærer, der også var in- 
teresseret i at få noget at vide. 
H. Kleis-Jensen lovede, at han, når han 
gav beretning til direktionen om mødet, 
ville lade de forslag, der var kommet 
frem, gå videre. 

Mødet hævet kl. 15.00. 
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Maskinfabrik 

Samarbejdsudvalget for maskinfabrikken 
afholdt ekstraordinært møde torsdag den 
16. december 1971 kl. 14,45 for drøftel- 
se af ordreforhold i 1972. 

Som suppleant for H. Kleis-Jensen var 
mødt Knud V. Jensen, og som suppleant 
for K. Zachariassen var mødt Jens Thom- 

sen. 

Endvidere deltog Frede Jensen i mødet 

som gæst. 

W. Kok bød velkommen, specielt til Peder 
Holst Larsen og Karl Anker Nielsen, der 
efter valg er indtrådt i samarbejdsud- 
valget i stedet for Ejnar Skinnerup og 
Hardy Nielsen. 
W. Kok: Som tidligere nævnt har der væ- 
ret svigt med hensyn til ordrerne fra 
FLS, og det er en udvikling, som vil 
fortsætte ind i 1972. FLS' ordremengde 
går ned på grund af de valutamæssige 
forhold på verdensmarkedet og på grund 
af stigende tendens til, at flere kun- 
der ønsker selv at udføre så stor en 
del af ordrerne som muligt, navnlig de 

grove ting, som vi ér med i. 
Som det ser ud i øjeblikket har vi vur- 
deret situationen således, at der inden 
for FLS i 1972 må forventes en omsætning 
på 73.000 timer, hvilket er omkring 60 % 
af, hvad vi har haft i indeværende år. 
Vedrørende udearbejde regner vi med i 

1972 at kunne sælge 81,000 timer, hvil- 
ket er en halvering i forhold til inde- 
værende år. Værftsarbejde er et område, 
hvor vi har kunnet udvide beskæftigel- 
sen, og vi regner med at komme op på 
90.000 timer mod 50.000 i indeværende 
år. Derudover er der arbejde af forskel- 
lig karakter, Je-Lau, DAC og Synopal, og 
her regner vi med uændret 24.000 timer. 
I alt kalkulerer vi med, at der i 1972 
bliver tale om 268.000 timer mod 332.000 

"i 1971, en nedgang på ca. 20 %. 
Henry Nielsen spurgte, om der var mulig- 
hed for at få arbejde andre steder, 
hvortil W. Kok svarede, at man selvføl- 
gelig ville gøre alt for at skaffe ar- 
bejde, f.eks. havde man for 14 dage si- 
den skrevet til borgmesteren, der var 
bygherre for pakhusbyggeri til KCH, 
hvortil man havde indbudt til licita- 
tion, og vi havde bedt om at komme med 
i fremtidige licitationer. 
Der blev fremlagt belastningstavler for 
maskinarbejde, pladearbejde og skibs- 

værftsarbejde.



På Benny Møllers forespørgsel, hvor me- 
get arbejdsstyrken skulle nedskæres, 
svarede W. Kok, at det ville svare til 
en nedgang på ca. 36 mand. Det ville 
komme gradvis; der ville komme en ned- 
gang nogle uger hen på året,. 
W. Kok nævnte, at skibsværftsarbejdet 
bliver en mere betydningsfuld del af 
helheden; det har en helt ånden struk- 
tur end den FLS-ordremengde, vi oprin- 
delig er baseret på, Ved skibsværftsar- 
bejde får vi nogle færdigbearbe jdede 
pladematerialer, som vi svejser sammen. 
Mange af vore afdelinger berøres ikke 
heraf, f.eks. maskinværkstedet og maga- 

sinet. 

Man regner med, at omsætningen målt i 
penge vil falde fra 20 til 14 mill. kr., 
en nedgang på 30 %, hvilket er mere, end 
timeantallet går ned, og det ligger i 
den ændrede produktstruktur. 
W. Kok opfordrede til at passe på om- 
kostninger af enhver art; disse vil vir- 
ke med større vægt på den mindre omsæt- 
ning. 
Henry Nielsen spurgte, hvornår det bli- 
ver aktuelt med afskedigelser, hvortil 
W. Kok svarede, at man allerede var i 

gang, og man ville gerne kunne gøre det 
så jævnt som muligt og ikke foretage 
masseafskedigelser, men med de lange op- 
sigelsesvarsler, man har, er man nødt 
til at foruddiskontere forholdene. Der 
er ingen mulighed for at arbejde på la- 

ger. 
Benny Møller kritiserede, at man ved 
meddelelse om lukning af råjernsafdelin- 
gen havde lovet at overflytte nogle her- 
fra til maskinfabrikken, når der ikke 
var mulighed herfor. W. Kok anførte, at 
maskinfabrikken efter evne vil medvirke 
til at mindske problemerne ved råjernets 
ophør. Vi kender ikke vore muligheder 
til den tid. 
Karl Anker Nielsen ankede over, at der 
var folk på udearbejde med opsigelse, 
der blev fyret først, medens man beholdt 

folk uden opsigelse, 
W. Kok lovede, at de aktuelle forhold 
drøftes med tillidsmanden i hvert enkelt 
tilfælde, og Benny Møller ønskede, at 
det blev på et tidligt tidspunkt. 
Henry Nielsen spurgte, om man risikerer, 
at der går arbejde herfra til Pedershaab, 
hvortil W. Kok svarede, at han ikke men- 
te, at det var tilfældet, tværtimod vil- 
le han håbe, at Pedershaab blev en af 

vore kunder. 
Frede Jensen nævnte, at man har gjort 
store bestræbelser for at skaffe mere   

arbejde. Man har afgivet tilbud, men 
desværre er en stor del af arbejdet gå- 
et til andre firmaer til lavere priser. 
Med hensyn til snegle har vi afgivet 
tilbud til priser under dem, vi normalt 
kalkulerer med, og dette stiller krav 
om, at alle kræfter lægges i for at 
nedsætte vore fremstillingsudgifter, 
Benny Møller mente, at man efter indhø- 
stede erfaringer eventuelt kunne sætte 
priserne ned; at der var bedre forhold 

andre steder til at lave snegle havde 
også indflydelse på priserne. 
W. Kok emtalte, at der havde været af- 
holdt et møde med repræsentanter for 
folkene i skibsbygningsafdelingen med 
henblik på mulighederne for at tage de 
en gang ansatte akkorder op til forny- 
et drøftelse, så man ikke arbejdede sig 
ud i uafbalancerede lønforhold. 
Benny Møller oplyste, at man var enige 
i fornuftige aflønningsforhold, så han 
ville foreslå, at der afholdtes møde 
med alle skibsbyggerne, da han ikke var 
sikker på, at alle forstod hensigten. 
Peder Holst Larsen foreslog, at der 
skete en arbejdsfordeling, men Benny 
Møller mente, at forbundet er imod det- 

te, 

Benny Møller mente, at man kunne opfor- 
dre til at tage efteruddannelse. 
W. Køk: Med hensyn til råjernets for- 
ventede ophør vil det stille betydelige 
krav til maskinfabrikken, når den skal 
køre videre alene. Der er mange ting, 
der er billigere, når to fabrikker har 
betalt i fællesskab, f.eks, leje af 
grund, varme, strøm, kantineforhold, 
kørselsforhold og administration. 

Herefter kom man ind på spørgsmålet om 
ferie til næste år. 
W. Kok oplyste, at der skal, holdes 21 
dages ferie, hvoraf de 3 er lørdage; 
man Tegner med en arbejdsuge som 6 dage. 

Ferien for 1972 bliver herefter: 
12/5 dagen efter Kr. Himmelfartsdag 

8/7 - 25/7 sommerferie 
27/12 - 29/12 mellem jul og nytår 

Benny Møller ville gerne orientere med- 
lemmerne om feriespørgsmålet på mødet 
i januar. 

Mødet hævet kl. 15.45. 
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EN LEVENDE 
ORGANISATION 
Danmark er et rødt flag med et hvidt 
kors. Danmark er et land på en korsvej. 
Her skærer forbindelsen mellem den 
skandinaviske halvø og det europæiske 
kontinent vandvejene, der forbinder 
Østersøen med Atlanten og den vide ver- 
den. Halvøen Jylland er den yderste 
spids af Europas fastland. Danmark er 
vand, vand og vand. Danmark er grønne 

øer, tavlet landbrugsland og små fem 
millioner mennesker, som går og passer 
køer, grise og høns. Danmark er ...… 

.… nej, Danmark var et landbrugsland. 
I 1912 var 88 pct. af landets eksport 
landbrugsprodukter, Der er stadig køer, 
grise og høns i Danmark. Men i 1970 
var 62,6 pct. af eksporten fra landet 
på korsvejen industriprodukter. Kunst- 
industri. Møbler. Sølv. Porcelæn, 
Tekstiler, Øl og andre gode drikkeva- 
rer. Maskiner. Skibe. Fiskerbåde. 
Know-how af mange slags. Og papir. 
Alt fra landet næsten uden råstoffer. 

Trods dette, at der ikke findes rå- 
stoffer såsom jern og stål, kan Dan- 
mark være stolt af at kunne hævde sig 
på verdensmarkedet med fabrikation af 
alle arter maskiner til cementindustri- 

en. 

AS koncernen har afdelinger over hele 

Danmark . 
Til koncernselskaberne hører FLS-maskin- 
fabrik, Cement-Jern Konsortiet, Maskin- 
fabrikken Norden, A/S Varde Staalværk, 
Cement Investments A/S, A/S Jernkonto- 
ret, De Danske Betonfabrikker A/S, De 
forenede Vognmandsforretninger A/S, 
Bates Ventil Sække Co. A/S, Dan-Trans- 

port A/S, Knud Lindberg A/S og Maskin- 
fabrikken Je-Lau A/S. I efteråret 1971 
er Pedershaab Maskinfabrik A/S tilslut- 

tet koncernen. 

  

HåjtGræs 
Vore græsplæner på fabrikkens område, 
som altid har været velplejede, vil 
fremover antagelig se noget sjuskede 
ud, 
En tyv har i nattens mulm og mørke stjå- 
let motorplæneklipperen fra skuret, hvor 
man også opbevarer papirsække. 
Sagen er meldt til'politiet. 
Måtte tyvens samvittighed nage ham, hver 
gang han ser højt græs. 

  

Græsarealer egnet til grise, får, 

køer og heste udlejes. 

  

  

  

      

- 
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Sikkerhedstjeneste 
Sikkerhedstjenesten afholdt møde den 
15. december 1971. 

Som suppleant for Egon Nielsen var mødt 
Arne Hammer. 

Orla Hansen, Hans Nielsen og Egon 0le- 
sen var fraværende, 

Inden mødets begyndelse anbefalede Gun- 
nar Nielsen, at der blev serveret en 

kop kaffe med brød som på samarbejdsmø- 
derne. 

Erik Jensen oplæste og kommenterede re- 
feratet af mødet den 13. oktober. 

S. Frost Sørensen oplæste rapporterne 
over de ulykker, som er sket siden for- 
rige møde; heraf skal nævnes: 

Ulykke nr, 124; 
Ved arbejde med oprensning af rende i 
støbehallen fik tilskadekomne højre 
hånds 4. finger i klemme mellem rager 
og spil, 
Årsag: hændelig. 
Ulykken skete den 14. oktober 1971 og 
medførte 11 dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 125; 
Under arbejde med fastgørelse af talje 
på skibssektion i hal S tabte en ar- 
bejdskammerat taljen ned over tilskade- 
komnes venstre fod. 
Årsag: arbejdskammeratens uforsigtighed. 
Ulykken skete den 25. oktober 1971 og 
medførte 13 dages forsømmelse, 

Ulykke nor. 126: 
Under påfyldning af skrot på el-ovn ske- 
te der en mindre eksplosion i ovnen, 
hvorved tilskadekomne fik et sprøjt af 
flydende jern ned over begge fødder. 
rsag: formentlig vådt skrot. 

Ulykken skete den 28. oktober 1971 og 
medførte 28 dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 127: 
Under udkørsel af støv fra ovnene var en 
tipvogn i kolonnen ved at vælte, og da 
tilskadekomne ville forsøge at rette den 
op, fik han den ned over højre fod, hvil- 
ket forårsagede brud på 1. tå, 
Årsag: arbejdsiver. 
Ulykken skete den 2. november 1971, og 
tilskadekomne er ikke raskmeldt endnu.   

Ulykke nr. 128: 
Under arbejde med emballering af ma- 
skingods opholdt tilskadekomne sig i 
selve tremmekassen for at styre godset 
på plads deri. Han snublede, hvorved 
gærer ramte ham over højre fod, 
rsag: tilskadekomne burde ikke ophol- 

de sig i kassen under stuvningen af 

godset. 
Ulykken skete den 16. november 1971, og 
tilskadekomne er ikke raskmeldt endnu. 

Ulykke nr. 129: 
Under slibearbejde med mekanisk slibe- 
sten sprang der en flis af godset op i 
tilskadekomnes højre øje. Tilskadekomne 

bar beskyttelsesbriller. 
Årsag: hændelig. 
Ulykken skete den 18. november 1971 og 
medførte 10 dages forsømmelse. 

Jvf. ulykke nr, 126, hvør tilskadekomne 
blev svært forbrændt på begge fødder, 
anbefaler sikkerhedstjenesten, åt der 
udstedes påbud om brug af gamacher ved 
el-ovne og under udstøbning i støbehal- 
len. Der vil snarest blive indkøbt prø- 
ver af asbestgamacher. 
Brugen af beskyttelsesmidler i ovnafde- 
ling, støbehal og ved el-ovnene lader 
meget tilbage at ønske, hvorfor sikker- 
hedstjenesten henstiller til alle med- 
arbejdere, at man nøje retter sig ef- 
ter de foreskrevne påbud. 
Erik Jensen: Til brug ved arbejder, 
hvor det er nødvendigt at fire folk ned 
i beholdere eller lignende, er der ble- 
vet indkøbt en lovlig og anerkendt 
bådsmandsstol, da vi har set, at en 
"gammeldags" blot bestående af et bræt 
kunne have forårsaget en ulykke i en af 
slamtankene, hvor fa. N. P. Risgaard 
skulle demontere et stillads, og da man 
ville hejse manden op, var rebtaljen 
tvundet så meget, at det var umuligt, 
hvorefter man fik ham op ved at rigge 
en anden talje til. 

Holger Andersen og Henry Nielsen har 
foretaget uanmeldt inspektion i støbe- 
hal, ovnhus, slemmeri og cementmølle. 
Der er noteret følgende punkter: 

Uorden uden for reparationsværkstedet. 

Der er jævnligt tabt grydejern i slem- 
meriet, 
Løsthængende tagplader på gavlen ved 
Ovn 6. 
Manglende lys i kokillestøberiet. 
To porte ved cementmøllen ikke på plads. 
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En del af medarbejderne i ovnhus bruger 
ikke hjelme. 
Der ligger en del olietromler ved ind- 
gangen til slemmeriet til stor gene for 
almindelig trafik; der må kunne findes 
en mere hensigtsmæssig plads til disse. 

Helmuth Hansen forespurgte, om afbry- 
derne i havnekranen er lovlige, og gjor- 
de opmærksom på, at der er overgang i 
manøvrehåndtaget på kranen. 
Erik Jensen lovede, at der snarest skal 
blive set på installationerne på havne- 

kranen. 
Arne Hammer gjorde opmærksom på, at man 
ikke anvender isoleret håndværktøj så- 
som skrabere, brækstænger o.lign. ved 

el-ovnene. 
Erik Jensen: Dette spørgsmål må vi sna- 
rest tage op, idet det fremgår af in- 
struktionerne for el-ovnene, at der 
skal anvendes isoleret værktøj. 
Henry Nielsen gjorde opmærksom på, at 
der var overgang i en smergelsten på 

maskinværkstedet. 
Søren Hansen gjorde opmærksom på, at de 
elektriske installationer, der anvendes 
ved udtørring af foret i el-ovnen, ikke 

var anbragt forsvarligt. 

> 

SIKKERHEDENS SKYLD. 

En af mine venner er en meget ivrig for- 

kæmper for sikkerhedsbælter. Han låser 

sig omhyggeligt fast hver eneste gang, 
ligegyldigt hvor kort han skal køre. 
For nylig var hans vogn til reparation, 
og imens havde han lånt en vogn, der 
ikke var forsynet med sikkerhedsbælter. 

Uden at tænke over det parkerede han 

midt på hovedgaden, løsnede bæltet, 
trådte ud af vognen - og greb fortviv- 
let efter sine bukser, 

Vi ankom til koncerten i sidste øjeblik, 

og netop som vi havde fået kæmpet os 

ind til vore pladser på midten af ræk- 

ken, blev lyset slukket i salen. Min 

mand var imidlertid på ingen måde fal- 

det til ro endnu. Han begyndte at famle 

rundt omkring sig og forsøgte at nå ned 

under sit sæde. 

- Hvad i alverden er det, du laver? 

hviskede jeg. 

Under almindelig fnisen fra de omkring- 

siddende hviskede han tilbage: 

- Jeg kan ikke finde det fordømte sik- 

kerhedsbælte, 
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TB-undersøgelse 
I de senere år er tuberkulosen trængt 
betydeligt tilbage, men man bør dog 
fortsat nøje undersøge for sygdommen 
for at forhindre genopblussen. 
Da de yngre aldersgrupper kun undtagel- 
sesvis har været udsat for tuberkuløs 
smitte, finder man kun få tuberkulose- 
tilfælde hos folk under 40 år, hvorimod 
det fortsat er væsentligt at kontrolle- 
re personer over 40 år med henblik på 
tuberkulose. Samtidig vil undersøgelsen 
også kunne afsløre en eventuel anden 
lungelidelse, 
Man vil derfor fremtidig kun undersøge 
folk over 40 år hvert andet år. Dog bør 
nyansatte uanset alderen undersøges i 
tilslutning til ansættelsen - ellers 

umiddelbart efter. 

De bør henvende Dem på lungeklinikken 
og ikke afvente en eventuel røntgen- 
vogn: 

1. Hvis De har symptomer: 
Længere-varende hoste (2-3 uger). 

Blød i opspyttet. 
Smerter i brystkassen. 

2. Hvis De tidligere har haft tuberku- 

løse, skal De undersøges mindst en 
gang om året. 

La
 Hvis De har sukkersyge, bør De under- 

søges en gang om året. 

4. Hvis De bliver behandlet med binyre- 
barkhormon (astma- og gigtmiddel), 
bør De undersøges hvert halve år. 

5. Hvis De ryger mere end 10 cigaretter 
om dagen, bør De undersøges hvert år. 

Jubilæum 
25 år: II-maskinmester F. Winther Jen- 

sen den 27.1.72.



    
DAME TIL KANTINEN. 

Til afløsning i kantinen i forbindelse 
med ferie og sygdom søges en kvik dame. 
Arbejdet består i ekspedition i forbin- 
delse med kantinens åbningstider og 
mindre rengøring. 
Der kan forventes arbejde i ca. 2 måne- 
der om året, og arbejdstiden vil være 
fra kl. 9 - 13. 
Henvendelse på kassererkontoret. 

  
—= Må jog komplimenter, Jenisøn, mu br det. 4. dog i fresk, De meder rettidigt   

Smil lidt mere 
I tlf. nr, 24) 

mand (lokal tlf. nr. 18) 
um 

mand (lokal tlf, nr; 14) 

rer N. Aa. Nørgaard 

DA CAPO. 

Hvorfor skulle en vittighed ikke kunne 
nydes flere gange? Tænk på, hvor lidt 
god musik der ville være her i verden, 
hvis en dirigent for eksempel nægtede 
at spille Beethovens femte med den mo- 
tivering, åt nogle tilhørere måske har 
hørt den før. 

Jeg er absolut ikke overtroisk, men jeg 
ville aldrig sove 13 i een seng på en 
fredag. 

Jensen er pålideligheden selv, svarede 
værkføreren på en forespørgsel. Han rø- 
rer absolut intet, ikke så meget som en 
finger. 

MELLEM VENINDER. 

- Jeg bryder mig ikke så meget om ham, 
for han kan så mange uartige sange. 
- Synger han dem virkelig for dig? 
- Nej, han fløjter dem. 

Langhåret pige til langhåret dreng: Nej, 
min far siger ikke spor til, at vi uld 
der alene på mit værelse, Ian bror, du 
er en pige. 
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almindelig trafik; der må kunne fin Fr ae RR 
en mere hensigtsmæssig plads til Hase. 

Helmuth Hansen forespurgte, om afbry- 
derne i havnekranen er lovlige, og gjor- 

de opmærksom på, at der er overgang i ormand (lokal tlf. nr. 29) 

manøvrehåndtaget på kranen. næst formand 
Erik Jensen lovede, at der snarest skal 
blive set på installationerne på havne- 
kranen. 
Arne Hammer gjorde opmærksom på, at man 
ikke anvender 
som skrabere, 
el-ovnene. 

isoleret håndværktøj så- 
brækstænger o.lign. ved en 

Erik Jensen: Dette spørgsmål må vi sna- 
rest tage op, 
struktionerne 
skal anvendes 
Henry Nielsen 

idet det fremgår af in- 
for el-ovnene, at der 

isoleret værktøj. 
gjorde opmærksom på, at skal tlf. nr. 24) 

der var overgang i en smergelsten på næstformand 

maskinværkstedet. 
Søren Hansen gjorde opmærksom på, at de Larsen 

”ovdletiskrern. "sp. genendes… 
Maskinarbejder Benny Møller 
Maskinarbejder Karl Anker Nielsen 
Bogholder Erik Olsen 
Overværkfører P. Rusholt 
Tillidsmand Knud Zachariassen 

Sikkerhedstjenestens medlemmer: 

Maskinmester Erik Jensen, formand (lokal tlf. nr. 15) 
Fuldmægtig S. Frost Sørensen, sekretær (lokal tlf, nr. 

Tillidsmand Holger Andersen 
Værkfører Helmuth Hansen 
Forvalter Orla Hansen 
Tillidsmand Søren Hansen 
Brændermester Harry Kristensen 

Maskinarbejder Egon Nielsen 
Tillidsmand Gunnar Nielsen 
Værkfører Hans Nielsen 
Tillidsmand Henry Nielsen 
Maskinarbejder Egon Olesen 

Sikkerhedsrepræsentanter i øvrigt: 

16 

Cementarbejder Niels Dahl Jensen 

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

it for råjernsproduktionen: 

2t for maskinfabrikken "Norden": 

20)



  

Sikkerhedsfondens bestyrelse: 

Ingeniør W. Kok, formand (lokal tlf. nr. 24) 

Maskinmester Erik Jensen 

Tillidsmand Henry Pedersen 

Interessekontor for arbejdere: 

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

Maskinarbejder H. Ankerstjerne 
Cementarbejder Eigil Holltnder 

Interessekontor for funktionærer: 

Kontorchef Knud V. Jensen, formand (lokal tlf. nr. 14) 

Maskinmester Erik Jensen 
Kasserer N. Aa. Nørgaard 

  

Kantineudvalget: 

Maskinarbejder Elmer Andersson 
Tillidsmand Hardi Gramkow 
Tillidsmand Willy Nielsen 
Fabrikkens repræsentant: Kasserer N. Aa. Nørgaard 

Sygekassen "Norden"s bestyrelse: 

Tillidsmand Henry Pedersen, formand (lokal tlf. nr. 71) 

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. or. 42) 

Féeriehjemmet "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 
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C.J.K.s Idrætsklubs bestyrelse: 

Maskinarbejder Carsten Jul Nielsen, formand 

Maskinarbejder Erik Christiansen, kasserer 

Maskinarbejder Kaj Larsen, sekretær 

Foredragsudvalget: 

Maskinmester Erik Jensen, formand 

Maskinarbejder Kaj Larsen 
Tillidsmand Gunnar Nielsen 
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Dette er mit ottende barn, Hvad har 
De tænkt Dem at gøre ved det? 

g 

Find venligst ud af, om min mand er 
død. Den mand, jeg nu lever sammen 
med kan hverken spise eller gøre no- 
get, før han ved det. 

Jeg sender Dem hermed. min vielses- 
attest samt mine tre børn, af hvilken 
en var en fejltagelse, som De kan se. 

  

Det kan være vanskeligt at udtryk- 
ke sig, det problem kender vi vist = 

alle. Af og til brokker vi ting sam- . 
men, så resultatet i al alvoren kal- TRE E 

der på smilet. Vi faldt over disse er tilfredsstillende. 

eksempler i et blad, måske er de 

konstruerede — sjove er de i alle til- - 

fælde. De har ændret min lille dreng til en 
lille pige. Vil det gøre nogen forskel? 
Send venligst penge hurtigst muligt. 
Jeg har begået en fejl med min husejer. 

ø 

Jeg vil have penge så hurtigt som mu- 
ligt. Jeg har ligget i sengen med lægen 
i to uger, og det har ikke hjulpet. Hvis 

37 å | der ikke indtræffer on bedriag, bliver 
Fra social jeg nødt til at sende bud efter en anden 

kontorets læge. 3 
indråede post; | seg fremsender hermed min vielsesat- 

' test og mine seks børn. Jeg havde 7, 
men en døde, som blev døbt på et halvt 

stykke papir. 

Jeg har endnu ikke nogle børn. Min 

mand er buschauffør og arbejder dag 

og nat. 
ø 

Det glæder mig at kunne meddele, at 
min mand, som var meldt forsvundet, 

er død. 

      
  

      
  

Ansvarh. redaktør Aage Clemensen x Redaktionssekretær Edel Frederiksen 

 


