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Råjerns Produktionen 
ophører 

Det er nu helt afgjort, at rfåjernspro- 

duktionen ophører den 1. juli 1972. 
I tiden december - marts er der afholdt 

utallige møder i forskellige udvalg. 

Der er blevet diskuteret meget om den- 

ne sag, selv forureningsministeren har 

været involveret. Uden nogen ændring af 

den en gang trufne beslutning. 

Afviklingen af råjernsproduktionen er 
allerede i fuld gang; det er ingen helt 
let sag at få det hele til at gå op. 

Ledelsen arbejder ihærdigt for at skaf- 

fe stillinger til medarbejderne inden 
for koncernvirksomhederne; flere er al- 
lerede skaffet job. Man har kunnet læ- 

se i Aalborg Stiftstidende, at ingeniør 

H. Eleis-Jensen fra 1. april er blevet 

ansat som teknisk underdirektør på Var- 

de Staalværk. Endvidere er maskinmester 

Erik Jensen fra l. april ansat på Rør- 
dal som leder af sikkerhedstjenesten. 

I øvrigt sker afviklingen på en måde, 
som alle er tilfredse med. Naturligvis 

er der mange, som er kede af lukningen; 

deres tanker går i retning af at skulle 

forlade de gode kollegaer, som de har 

arbejdet sammen med i en lang årrække. 

Folk, som har tilbragt så lang tid på 

arbejdspladsen, har fået et tilhørs- 

forhold, som det vil blive svært at 

undvære.   
  

I 1973 har navnet "Norden" bestået i 
75 år med forskellige fornavne. 

MASKINFABRIKKEN NORDEN 
AFDELING AF F.L.SMIOTH & CO WS 

GE 

bliver initialerne for fabrikken i 

fremtiden. 
Den ændring, som sker, får naturligvis 
betydning for driften af maskinfabrik- 

ken. Man står over for en omlægning fra 
jævnstrøm til vekselstrøm, ændring af 
opvarmningssystemet for værkstederne 
og andre ting, som man har været fæl= 
les om tidligere. 
Problemer er der; det er vort håb, at 
disse bliver løst på bedste måde, så- 
ledes at MY går en lys fremtid i møde. 

Da flere er rejst, inden det næste blad 
udkommer, takker vi for godt samarbejde 
i årene, der er gået. 

REDAKTIONEN. 

  
Drøftelser vedrørende afviklingen af råjernsproduktionen.



  

Samarbejdsudvalg 

Råjernsafdeling 
Torsdag den 24. februar 1972 kl. 10.00 
afholdtes ekstraordinært møde i samar- 
bejdsudvalget for råjernsafdelingen. 

I mødet deltog direktør Aage R. Uth, 
ingeniør H. Kleis-Jensen, kontorchef 
Knud V. Jensen samt gruppe b's medlem- 
mer og suppleanter, 

Fraværende: tillidsmand Knud Zacharias- 
sen og maskinarbejder Jens Christensen, 

H. Kleis-Jensen bød velkommen og gav 
herefter ordet til direktør Aage R. Uth. 

Aage R. Uth: Vi måtte i begyndelsen af 
december give Dem meddelelse om, at 
grundlaget for at fortsætte råjernspro- 
duktionen var bortfaldet med den opsi- 
gelse, vi havde fået fra Staalvalsevær- 
ket, og det betød, at vi skulle ophøre 
med råjernsproduktionen på et eller an- 
det tidspunkt i 1972. Vi har haft nogle 
forhandlinger og samtaler med Staalval- 
seværket, som gerne ser, at råjernspro- 
duktionen ophører hurtigst muligt, me- 
dens vi først og fremmest må tage hen- 
syn til vore medarbejdere, Vi har for- 
søgt at opnå en situation, som er gun- 
stig for vore medarbejdere, og samti- 
dig imødekomme Staalvalseværket . 
Allerede nu er folk begyndt at søge 
andre job. Når vi har med så speciel 
en produktion som råjern at gøre, er 
vi afhængige af, at vi har en lang ræk- 
ke specialister til rådighed, indtil 
produktionen ophører, Hvis der sker en 
udvandring nu, bliver det vanskeligt at 
fortsætte produktionen. 
Vi kan blive enige med Staalvalsevær- 
ket om, at vi fortsætter produktionen 

for fuld kraft til 1. juli og stopper 

helt denne dato. Det kunne vi måske væ- 
re villige til, hvis vi kunne få skabt 
en økonomisk baggrund for at yde de 
folk, der har arbejdet her i nogle år, 
en vis fratrædelsessum, således at de, 
når de afgår 1. juli, får en sum penge 
efter anciennitet, Det er Staalvalse- 
værket indforstået med, men vi har sta- 
dig mulighed for over for Staalvalse- 
værket at forlange kontrakten respek- 
teret og forsøge at fortsætte året ud. 
Men vi kan så komme i den situation, at 
der sker et skred, og folk går, så vi 
bliver nødt til at stoppe til juni, ju- 
li eller august uden aftale om en fra-   

trædelsesgodtgørelse. Hvis vi træffer 
en aftale, skal den være fordelagtig 
og tiltalende for medarbejderne, Den 
vil ikke komme ind i billedet, såfremt 
vi kan anvise Dem, og De accepterer, 
arbejde i en af koncernvirksomhederne. 
Hvis vi skaffer Dem arbejde med ubrudt 
anciennitet og med samme rettigheder, 

så er De ansat inden for samme firma, 
og der gælder aftalen ikke. Men hvis 
De skaffer Dem selv arbejde andetsteds, 

f.eks. på Staalvalseværket, så kan vi 
betale, som det fremgår af det følgen- 
de. 

Folk ansat efter 6. december 1971 har 
fået at vide, at det er midlertidigt 
arbejde, derfor ingen godtgørelse. 
Folk, der er ansat efter 1. juli 1971 
og til 6. december 1971, kan vi give 
1 uges løn, og de, der har været her 
fra 1-2 år, 2 ugers løn, fra 2-5 åt 
3 ugers løn, fra 5-9 år 4 ugers løn, 
fra 9-12 år 5 ugers løn, fra 12-15 år 
6 ugers løn, fra 15-20 år 7 ugers løn 
og over 20 år 8 ugers løn. Begrænsnin- 
gen er, at personlig alder og ancienni- 
tet skal udgøre mindst 27 år tilsammen. 
Portionernes størrelse er følgende; ce- 
mentarbejdere og andre ufaglærte arbej- 
dere på daghold 700 kr., cementarbejde- 
re og kedelpassere på skifteholdsarbej- 
de 850 kr,., arbejdere i kokillestøberi- 
et 750 kr., smede, elektrikere og andre 
håndværkere på daghold 800 kr., vagt- 
smede og vagtelektrikere 950 kr. 
Disse penge bliver ikke beskattet som 
almindelig indtægt, men som særlig ind- 
tægt, og her gælder de regler, at de 

første 3,000 kr. er skattefri, og der 
betales 40 % af resten. 
Hvis man ikke fra arbejderside kan ac- 
ceptere de nævnte betingelser, kan vi 
sige til Staalvalseværket, at vort mål 
er at fortsætte længst muligtsaf hensyn 
til beskæftigelsen, men risikoen er 
stor. 

Willy Nielsen mente, at hvis man regner 
med at kunne beholde størsteparten i de 
såkaldte nøglestillinger til 1. juli, 
vil det måske blive vanskeligt for dem 
at komme ind på de andre virksomheder 
på een gang. 
Aage R. Uth: Ordningen gælder kun, hvis 
man forbliver i arbejde til 1. juli, men 
der er intet i vejen for, at man kan sø- 
ge arbejde, medens man er her, Jeg vil 
anbefale alle at begynde at søge arbejde 
andre steder, For så vidt angår koncern- 
virksomhederne, er vi i fuld gang med 
forhandlinger og kommer med en række 
tilbud, men kan ikke komme med tilbud 

   



til alle, 
H. Kleis-Jensen oplyste, at man havde 
haft forhandling med de to store kon- 
cernvirksomheder Rørdal og Eternitfa- 
brikken, der er indstillet på at tage 
en række nøglefolk herfra, Man forsøger 
at gøre det så retfærdigt som overhove- 
det muligt efter kvalifikationer. 
Gunnar Nielsen spurgte, om man, hvis der 
er nogle, der bliver tilbudt arbejde på 
Rørdal i 3-skiftet vagt og ikke er in- 
teresseret, kån få et skriftligt bevis 
på, hvor lang tid man har været her. 
Aage R. Uth svarede, at enhver har krav 
på et arbejdsbevis, der oplyser, hvor 
længe den pågældende har arbejdet i 
firmaet, ved hvilket arbejde han har 
været beskæftiget, og at afbrydelsen 
alene skyldes, at virksomheden ophører. 
Yderligere oplysninger kan fås ved hen- 
vendelse pr. telefon. til den overordne- 
de. 
H. Kleis-Jensen oplyste, at koncernvirk- 
somhederne allerede har fået lister 
over alle arbejderne, hvor der står, 
hvad pågældende er beskæftiget ved. 
På Holger Andersens forespørgsel ved- 
rørende kedelpasserne svarede H. Kleis- 

Jensen, at man meget gerne så, at de 
blev til 1. juli. 
Vedrørende elektrikerne mente man ikke, 
der ville opstå problemer, da koncern- 
virksomhederne står i kø for at få e- 
lektrikere. 
Man drøftede boligforholdene i Frede- 
riksværk, hvor man har et boligprogram, 
efter hvilket man yder hjælp til dem, 
der vil have eget hus. I princippet 
skal man kunne købe eget hus uden at 
have kapital, Det er således muligt for 
en ung familie at komme tidligere i 
gang med eget hus. 
Man har forstået, at interessen for at 
komme til Frederiksværk ikke er'stor, 

men måske er der nogle, der ønsker det, 
når der her er en chance for at etable- 
re sig på en ny måde. Der skal i næste 
uge sendes en deputation derover for at 
høre nærmere om de forskellige forhold. 
Aage R. Uth lovede, at der skulle komme 
opslag op om tilbudet, og hver enkelt 
ville få et brev, der henviser til drøf- 
telserne i samarbejdsudvalget, I hvert 
brev vil stå det nøjagtige beløb, der 
vil blive ydet den pågældende. En kopi 
af brevet skal skrives under og afleve- 
res til mesteren, 
På Gunnar Nielsens forespørgsel svare- 
de Aage R. Uth, at der efter 1. juli 
måske skal bruges folk til oprydning. 
Det ændrer ikke på summen, der udbeta-   

les. AÅPCF ejer grunden og bygningerne, 
og hvilken ordning der bliver her, ved 
man endnu ikke. 
Henry Pedersen udtrykte sin tilfredshed 
med de klare linier, man havde fået. 
H. Kleis-Jensen konkluderede på grund- 
lag af de faldne udtalelser: 
Arbejdere og ledelse er fuldstændig 
enige om at acceptere aftalen, da man 
mener, det er den gunstigste løsning 
i den foreliggende situation. 

Mødet hævet kl. 11.00. 

> 

Tirsdag den 29. februar 1972 kl. 16.10 
afholdtes ordinært møde i samarbejdsud- 
valget for råjernsafdelingen. 

Som gæster deltog kontorchef Knud V. 
Jensen og tillidsmand Søren Hansen. 

H. Kleis-Jensen bød velkommen, specielt 
til gæsterne, hvorefter man gik over til 
at behandle dagsordenens enkelte punk- 
ter. 

PUNKT l: BEHANDLING AF FORSLAG FRA 
TIDLIGERE MØDER. 

Begge grupper var enige om, at der på 
grund af den forestående lukning af rå- 
jernsafdelingen ikke var spørgsmål til 
»behandling under dette punkt. 

PUNKT 2: SIKKERHEDSTJENESTEN. 

Erik Jensen oplæste referatet af mødet i 
sikkerhedstjenesten den 15. februar, 
herunder en omtale af de siden sidste 
møde indtrufne ulykker. 
Man var enige om ikke på nuværende tids- 
punkt at foretage nogen omorgånisation 
af sikkerhedstjenesten inden for rå- 
jernsafdelingen, da den dækker alle de 
krav, der stilles. For maskinfabrikkens 
vedkommende må der ske en omorganisation 
fra 1. april efter den nye sikkerheds- 
lov. 
Herudover var der ingen kommentarer til 
beretningen fra sikkerhedstjenesten. 

PUNKT 3: AFVIKLING AF PRODUKTIONEN 
(GRUPPE A). 

H. Kleis-Jensen henviste til drøftelser= 
ne vedrørende afviklingen på det ekstra=



ordinære samarbejdsudvalgsmøde den 24. 
februar og bad medlemmerne stille even- 

tuelle spørgsmål. 
Henry Pedersen spurgte, om man, hvis 
man selv finder et job til 1. juli og 
senere vender tilbage til en virksom- 

hed inden for koncernen, så har mistet 
sin anciennitet, der har indflydelse på 
f.eks. bonus og jubilæum. 
Man drøftede dette spørgsmål, og svaret 
var, at man ikke i dette tilfælde mi- 
ster sin anciennitet. Efterlønnen be- 
virker ikke, at ancienniteten slettes, 
men gives for at beholde folk til 1. 
juli. 
Herefter kom Henry Pedersen ind på 
spørgsmålet om opsigelsesvarsel, som 
han mente, man beholdt, hvis man flyt- 
tede direkte over på en fabrik inden 
for koncernen, men K. Debell mente, at 
medens man beholder sin anciennitet, så 
er dette ikke tilfældet med opsigelses- 
varslet, hvor hver fabrik står for sig. 
H. Kleis-Jensen lovede at undersøge 
spørgsmålet og give svar herpå. 
Henry Pedersen spurgte, om der på et 
eller andet tidspunkt ville blive holdt 
jubilæum for de medarbejdere, der i 
1972 opnår 25 eller 40 års jubilæum, 
hvortil Knud V. Jensen svarede, at det 
drejer sig om 5 medarbejdere, og at man 
har tænkt at holde jubilæet inden 1. 
juli. Foreslog den 12. juni, hvilket 

der var enighed om. 
Henry Pedersen spurgte, om de 67-årige, 
der går af i 1972, kommer med på Rørdal 
og får del i Poul Larsens Mindefond, 
hvilket Knud V. Jensen lovede at under- 
søge. 
Knud V. Jensen oplyste, at man er ind- 
stillet på at tage de medarbejdere, der 
ønsker det, med på Kolkær, uanset om de 
kommer inden for koncernen eller ikke. 
Harry Kristensen spurgte, hvordan det 

ville blive med de gamle medarbejdere 
med hensyn til at komme på Kolkær, når 
råjernsafdelingen lukker. Knud V. Jen- 
sen svarede, at det stadig vil være mu- 
ligt for dem at komme på Kolkær. 
Henry Pedersen spurgte, om de, der even- 
tuelt bliver tilbage efter 1. juli til 
oprydning o.lign., også kan regne med 
efterløn, hvis ikke de bliver anvist 
arbejde inden for koncernen, hvilket 
H, Kleis-Jensen bekræftede. 
H. Kleis-Jensen nævnte endvidere, at 
hvis en medarbejder får tilbudt et job, 
som han ikke kan acceptere, så får han 
alligevel efterlønnen, men det afskæ- 
rer ikke manden fra, at vi så forsøger 
at hjælpe til et andet job. 

  

  

Henry Pedersen spurgte, om man kan reg- 
ne med efterløn i tilfælde af, at pro- 
duktionen ophører 1. maj eller 1. juni, 
hvilket H. Kleis-Jensen bekræftede. I 
denne forbindelse nævnte H. Kleis-Jen= 
sen, at vi forhandler med skrothandler- 
ne, og alt sigter mod 1. juli, men vi 
kan komme i den situation, at folk går 
inden, og vi så må standse tidligere. 
Hele efterlønsordningen er baseret på 
at fortsætte produktionen til 1. juli. 
Henry Pedersen mente, at 'l. juli er et 
dårligt tidspunkt at søge arbejde på, 
da der inden for industrien er ferie- 
lukning. 1. maj eller 1. juni er et 

bedre tidspunkt. 
H. Kleis-Jensen henstillede, at man 
holder ferie efter 1. juli, så vidt 
det er miligt, men det er ikke noget 
krav. 

Hølger Andersen rejste spørgsmålet 
vedrørende de gamle afgåede arbejdere 
og enker, der hvert år får penge fra 
fabrikken. Knud V. Jensen svarede, at 
man endnu ikke har nogen afgørelse her- 

på. 

PUNKT 4: TILLIDSMANDSREJSE TIL 
FREDERIKSVÆRK (GRUPPE A). 

H. Kleis-Jensen meddelte, at tillids- 
mandsrejsen til Frederiksværk, hvori 
også deltager 2 funktionærer, er fast- 
sat til torsdag den 3. marts, og rede- 

gjorde for programmet for turen, 

Under dette punkt fremkom Henry Pedersen 

med spørgsmålet, om man, inden råjerns- 
afdelingen lukker, kan regne med den 
traditionelle tillidsmandsrejse. H. 
Kleis-Jensen lovede at undersøge spørgs- 
målet og vende tilbage hertil. Det er en 
tur fælles med maskinfabrikken. 

PUNKT 5: OPSIGELSESVARSLER (GRUPPE B). 

Der var enighed om at se bort fra dette 
punkt, da det ikke var aktuelt mere. 

PUNKT 6: VARMT VAND I BADERUM 
(GRUPPE B). 

Herunder oplæste Hardi Gramkow refera- 

tet af mødet i kantineudvalget den 14. 
februar, hvor dette spørgsmål havde væ- 
ret drøftet. Erik Jensen mente, at pro- 

blemet var blevet løst for ca. 1/2 år 
siden, og efter at have drøftet spørgs- 
målet, hvorunder Verner Nielsen oplyste, 
at det var, når der var eftersyn af an- 
lægget, og rørene blev renset, at det 
var galt, blev man enige om, at proble- 
met måtte være løst, da dette kun sker 
2 gange om året. 

ad



PUNKT 7: PRODUKTION OG SALG. 

H. Kleis-Jensen oplyste, at produk- 
tionen i december og januar havde væ- 
ret henholdsvis 6.9%4l.t og 6.993 t. 
Afsendelsen i samme måneder var hen- 
holdsvis 5.690 t og 6.363 t, og lage- 
ret pr. 31/1 1972 var 8.288 t. H. Kleis- 
Jensen mente, at lageret ville blive 
afsat, da man har haft en hel del: hen- 
vendelser fra støberier, der har pla- 
ceret ordrer; støberierne dækker sig 
ind for resten af året, indtil man får 
andre leverancemuligheder. 

PUNKT 8: EVENTUELT. 

Herunder meddelte H. Kleis-Jensen, at 

der inden længe vil blive indkaldt til 
et fælles ekstraordinært samarbejdsud- 
valgsmøde, hvor man vil fremkomme med 
en del regnskabsmateriale for maskin- 
fabrikken og råjernsproduktionen. År- 
sagen hertil er en udtalelse, .der er 
fremkommet om, at maskinfabrikken har 
tæret kapitalmessigt på råjernsproduk- 
tionen. Man vil fremlægge tal for ma- 
skinfabrikken og råjernsproduktionen 
fra maskinfabrikkens start i 1962. Bi- 
lagene vil blive gennemgået af civil- 
økonom Benny Nielsen fra FLS. 

Mødet hævet kl. 17.10. 

  Goddag post, har De breve 

fra læserne? Nå ikke!   
  

Maskinfabrik 
Onsdag den 1. marts 1972 kl. 16.10 af- 
holdtes ordinært møde i samarbejdsud- 
valget for maskinfabrikken. 

W. Kok bød velkommen og meddelte, at 
man ved lukningen af råjernsafdelingen 
l. juli vil søge at skaffe arbejde til 
så mange som muligt, og til dem, som 
bliver til 1. juli og ikke overflyttes 
til anden virksomhed inden for koncer- 
nen, vil der blive tale om en efter- 

lønsordning. 

PUNKT 1; BEHANDLING AF FORSLAG FRA 

TIDLIGERE MØDER. 

Henry Nielsen aflagde beretning om det 
samarbejdskursus, han og Karl Ånker 
Nielsen havde fulgt, og ville anbefale 
kurset, hvor bl.a. hele samarbejdsaf- 

talen blev gennemgået. 
W. Kok oplyste, at man formelt har få- 
et lov at bruge navnet Maskinfabrikken 
Norden. 
Ifølge brev fra Samarbejdsnævnet skal 
man i samarbejdsudvalget drøfte det 
interne sikkerhedsarbejde. En pjece 
herom vil blive udleveret til medlem- 
merne, der også vil få udleveret "Sam- 
arbejdsudvalgsundersøgelsen 1968", 
Nye tavler med de forskellige værkføre- 
res navne på til kortene i pladeværk- 
stederne er sat op. 
Et ur er installeret i hal S. 
Spørgsmålet om cykler til Rørdal er 
henlagt til foråret. 
En fast rørledning til hal L er ved at 
blive etableret. 
W. Kok spurgte, om der er behov for en 
rundbordskonference til foråret, Benny 
Møller vil forelægge spørgsmålet på 
klubmødet i april. 
E. Olsen oplyste, at vi har 19 lærlinge, 
hvoraf 2 er elektrikerlærlinge, som man 
regner med at have skaffet pladser til 
1, juli. Tilgangen af nye lærlinge var 
3 i 1970, 8 i 1971 og i 1972 indtil nu 
2, men herudover er der kun 1 skrevet 
op, som skal i lære l. august. Fra l. 
april er læretiden for maskinarbejdere 
og pladesmede nedsat fra 4 til 3 1/2 

TT. 

  

PUNKT 2: SIKKERHEDSTJENESTEN. 

Henry Nielsen oplæste og kommenterede 
referatet af mødet i sikkerhedst jene=- 
sten den 15. februar, herunder en om- 
tale af de siden sidste møde indtruf- 

 



ne ulykker. 

Man var i samarbejdsudvalget for rå- 
jernsafdelingen enige om ikke at fore- 
tage omorganisation af sikkerhedstjene- 
sten på nuværende tidspunkt. Sikker=- 
hedstjenesten anbefaler, at maskinfa- 
brikken opretter sin egen sikkerheds- 
organisation fra 1. april efter den nye 
sikkerhedslov. Den foreslåede sikker- 
hedsorganisation blev gennemgået, og 
W. Kok henstillede, at man vælger 1 sik- 
kerhedsrepræsentant og 1 suppleant for 
hver afdeling. Sikkerhedsrepræsentanter- 
ne vil få udleveret de trykte materia- 
ler, de har brug for, arbejderbeskyttel- 
seslov o.lign. 
Det blev foreslået at hølde et møde in- 
den 1. april med sikkerhedsrepræsentan- 
ter og arbejdsledere for at give dem 
information om sikkerhedsarbejdet, og 
K. Zachariassen mente, man kunne holde 

en rundbordskonference med dette punkt 
på dagsordenen, 
Henry Nielsen oplæste referatet af mø- 
det i kantineudvalget den 14, februar. 
H. Kleis-Jensen oplyste, at varmtvands- 
problemet skulle være løst. Der har væ- 
ret vanskeligheder en ganske bestemt 
dag, hvor man havde renset rørene og 
glemt at åbne for hanerne igen. 

PUNKT 3: ORDRE- OG PRODUKTIONSFORHOLD 
(GRUPPE A). 

W. Kok oplyste, at omsætningen i 1971 
har været 19 mill. (En sammenligning 
af omsætningen de sidste 6 år ses ne- 
denfor). 
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Benny Møller spurgte, hvorledes omsæt- 
ningen rent mandskabsmæssigt havde væ- 
ret, hvilket W. Kok lovede at finde 
frem til. 
W. Kok: Ordresituationen har foreløbig 
udviklet sig i overensstemmelse" med op- 
lysningerne på sidste møde. Det har kun 

i ringe omfang været nødvendigt at fo- 
retage indskrænkninger i arbejdsstyr- 
ken. 

FLS-ordrer er stadig aftagende. For 
1971 er filterproduktionen en af de 
væsentligste produktioner, ligesom 
elevatorer og snegle er kommet med. 
Vi har fået en del mere arbejde fra de 
lokale kontakter, og vi har truffet af- 

tale med Aalborg Værfts kedelafdeling 
om bygning og montering af kedler, li- 
gesom vi har fået en ordre fra Peders- 
haab på stativer til disse kedler. Vi 
har også søgt kontakt med H. Nielsen & 
Søn, som skal udføre pakhuse for KGH. 
Der har været udarbejdet en del tilbud, 
og vi merker en meget hård konkurrence, 
Vi arbejder i øjeblikket på et tilbud 
til en ordre, som FLS skal afgive til- 
bud på til Rusland; det er på 10, 50, 
100 og 200 fødeapparater. Det er en 
ordre på op imod 2 1/2 mill. kr., men 
FLS har ikke ordren hjemme endnu. 
W. Kok oplyste, at han er kommet med i 
et udvalg, hvor man vil undersøge, om 
filtrene kan fremstilles så billigt, at 
de kan sælges på et stort marked, 
Henry Nielsen mente, at lagrene af al- 
mindelige jerntyper er nedsat for meget, 
da man ikke altid kan få de gængse ty- 

per. Å 
Jørgen Madsen redegjorde for udearbejdet 
på Rørdal, hvor der forudses nedgang i 
arbejdsmængden og deraf følgende mindre 
beskæftigelse. Jørgen Madsen ønskede 
talsmænd for såvel smede som arbejds- 
mænd. 

W. Kok nævnte forhold, der kommer frem 
i forbindelse med råjernsafdelingens 
lukning l. juli, bl.a. hvilke arealer 
og bygninger der kan være af interesse 
for maskinfabrikken. Af bygninger kan 
der eventuelt blive tale om at anvende 
kokillestøberi, gl, støberi, støbehal, 
reparationsværksteder, resten af pakhu- 
set og kulskur. I særlig grad vil ko- 
killestøberiet være anvendeligt enten 
som malerværksted eller kedelbygnings- 
hal. Brokranen med det tidligere spån- 
knuseri kan anvendes bl.a. til afkor- 
terstation og pladelager. 

Med hensyn til strømforsyning har CJK 
primert jævnstrømsforsyning, men værk- 
stederne i rét stor udstrækning veksel- 

  
 



strøm. Overgang fra jævnstrøm til vek- 

selstrøm i kantine og de tilbageblevne 
dele af nuværende værksteder skønnes at 
koste 60.000 kr., hvilket vi søger be- 
vilget., 

Brokranen kan gøres til en vekselstrøms- 
maskine ved at montere en vekselstrøms- 
talje (fra el-ovnen). Vi må i en over- 
gangsperiode benytte 350 kW-omformeren, 
hvis vi skal bruge andre kraner og loka- 
liteter. 

Det er et stort problem med varme i kan- 
tine, kontor og en del værksteder, som 
nu er opvarmet med spildevarme. Vi har 
allerede nu nogle forslag til opvarm- 
ning. I princippet luftopvarmning i ma- 
gasin, maskinværksted og hal U, el-op- 
varming på værkstedskontorer og varmt- 
vandskedel for kontorbygning og kantine. 
I en overgangsperiode kan det blive nød- 
vendigt at køre med en af spildevarme- 
kedlerne, selv om det er uøkonomisk. 
For en del opgavers vedkommende har der 
været samarbejde med råjernsafdelingen, 
f.eks, mekaniker, elektriker, transport, 

vedligeholdelse af veje o.s.v. Disse op- 
gaver tænkes samlet i en særlig afdeling, 
som skal ledes af værkfører Helmuth Han- 
sen, der sammen med værkfører Sv. Aa. 

Madsen overflyttes til maskinfabrikken. 

PUNKT 4: PERSONALEPOLITIK. (GRUPPE B). 

Henry Nielsen omtalte punkter i persona- 
lepolitikken, som han ikke mente blev 
efterlevet, bl.a. tryghed, hvor han 

nævnte nogle afskedigelser, som ikke var 
i overensstemmelse med personalepolitik- 
ken, og modtagelse, hvor han mente, til- 
lidsmanden skal have bedre mulighed for 
at blive præsenteret for de nyansatte, og 
firmaet nå være villig til at betale for 
den tid, det tager at vise de nyansatte 

rundt. 
W. Kok svarede, at alle arbejdsledere er 
informeret om, at tillidsmanden skal un- 
derrettes i hvert. enkelt tilfælde, hvor 
der bliver tale om afskedigelser, Vedrø- 
rende modtagelse erindrede W. Kok om, at 
der fra fællestillidsmanden var blevet 
fremsat tilbud om at vise nyansatte 
rundt på fabrikken, men det blev afslå- 
et af smedene under henvisning til, at 
de havde en god ordning i værkstederne 
med hensyn til at modtage folk. 
W. Kok lovede, at medarbejderhåndbogen 
skal blive ført up to date, når maskin- 
fabrikken står alene. 
Henry Nielsen mente, at personalepoli- 
tikken burde revideres; vi kunne even- 
tuelt lave vor egen personalepolitik.   

W. Kok og H. Kleis-Jensen oplyste, at 
personalepolitikken er fælles for alle 
cementfabrikker. Den er meget bredt 
formuleret og vil - rigtigt efterlevet - 
være udgangspunkt for gode personale- 
forhold. 
W. Kok anbefalede at henlægge spørgs- 
målet til næste møde, når vi kender no- 
get mere til vore fremtidige forhold, 
hvilket der var enighed om. 
Man drøftede under dette punkt også 
ordningen med arbejdstøj, som Henry 
Nielsen mente burde laves om, da for- 
holdene har ændret sig. W. Kok lovede 
at se på spørgsmålet. 

PUNKT 5: LØNSYSTEMER (GRUPPE B). 

Man drøftede lønsystemet, hvorunder 

Henry Nielsen ankede over, åt der ikke 
er mulighed for at se akkordkartoteket. 
P. Rusholt svarede, at de pågældende 
medarbejdere er velkomne til at se tid- 
ligere akkorder, men sedlerne kan ikke 
udleveres. 

PUNKT 6: EVENTUELT. 

Benny Møller ønskede at få ordnet rul- 
leportene, som er vanskelige at lukke. 
Benny Møller ønskede, at man i tide 
tænkte på efterfølger til "savføreren" 
i afkorterstationen, som holder op til 
nytår, ligesom han påpegede, at der er 
behov for mere arbejdsmandshjælp på 
maskinværkstedet. 
Benny Møller spurgte, om ikke nogle af 
de smede, der er beskæftiget i repara- 
tionen, kan overflyttes inden 1. juli. | 
W. Kok svarede, at det er ledelsens 
hensigt at klare spørgsmålene i for- 
bindelse med lukningen på så god en må- 
de som muligt, men hvor stor en del af 
rå jernsproduktionens mandskab der kun- 
ne absorberes af maskinfabrikken, måtte 
afhænge af forholdene til den tid. 
W. Kok meddelte, at der vil blive af- 
holdt ekstraordinært fælles samarbejds- 
udvalgsmøde torsdag den 9. marts, hvor 
man vil gennemgå regnskabsmateriale 
for råjernsproduktionen og maskinfa- 
brikken. 

Mødet hævet kl. 19,10, 

NB. Det kan oplyses, at der i gennem= 
snit for årene 1971 og 1970 har været 
beskæftiget henholdsvis 215 og 191 
mand i maskinfabrikken. 

ad 

  
 



  

Råjernsafdeling — 

Maskinfabrik 

Torsdag den 9. marts 1972 kl. 16.00 af- 
holdtes ekstraordinært samarbejdsud- 
valgsmøde fælles for råjernsafdelingen 
og maskinfabrikken. 

I mødet deltog civiløkonom Benny Nielsen, 
FLS, kontorchef Knud V. Jensen, funktio- 
nærforeningens bestyrelse, forvalter Or- 
la Hansen, fuldmægtig K. Holltnder, 
værkstedsingeniør Frede Jensen og chef- 
laborant Harry Thomsen- 

Eneste punkt på dagsordenen var: Frem- 
læggelse af regnskabsmateriale. 

H. Kleis-Jensen bød velkommen, specielt 
til civiløkonom Benny Nielsen, der var 
kommet for at gennemgå det udleverede 
regnskabsmateriale. Mødet var foranle- 
diget af ledelsen på CJK og i fuld over- 
ensstemmelse med FLS' ledelse. Årsagen 
til mødet var, at der efter mødet i Kø- 
benhavn med ministrene Jens Kampmann og 
Erling Dinesen havde fundet en samtale 
sted, hvor man fra arbejderside kom med 
den udtalelse, at det var en almindelig 
tanke på CJK, at maskinfabrikken havde 
haft meget stor fordel af råjernsafde- 
lingen. Bag disse bemærkninger lå, at 
maskinfabrikken på ikke helt retmessig 
vis gennem årene havde haft fordel af 
rå jernsafdelingen. Fra den øverste le- 
delses side er det altid blevet sagt, 
ft maskinfabrikken skal hvile i sig 
Bélv; den skal ikke have fordele fra 
fÅjernsafdelingens side, hver afdeling 
hkal have sit regnskab, og der skal fø- 
res meget nøje kontrol med rigtig kon- 
føring af alle udgifter på hver afde- 
Mag. 

bet udleverede regnskabsmateriale er ud- 
Arbajdet siden dette møde for at fastslå, 
ft der ikke har fundet kapitaloverførsel 
ftad fra råjernsafdelingen til maskin- 
fabrikken, som heller ikke har fået 
indre fordele foræret, 

Iarefber gennemgik Benny Nielsen regn- 
Kkabsmaterialet, der omfattede perioden 
Fra mankinfabrikkens start i 1962 til 
1970, og bestod af regnskabsoversigt for 
Fl jermnsafdelingen, maskinfabrikken og 
Hlverse produktionsafdelinger samt en 
Koltalovarsigt og en formueoversigt for 
fame periode. 
Kltar at Benny Nielsen havde gennemgået 
AE sksempel og vist, hvor meget der bli- 
Var bllhage til at betale råjernsafde-   

lingens indirekte og ekstraordinære om- 
kostninger samt renter, skat og fortje- 
neste med (kr. 77,37 pr. t), spurgte 
Hardi Gramkow, hvor lang tid Staalval- 
seværket kunne købe råjern til den pris, 
der er nævnt, og som ligger 100-200 kr. 
under CJK's pris. 
Benny Nielsen mente, at Staalvalsevær- 
ket foreløbig har sluttet kontrakt for 
2 år, og hvordan det ser ud efter den 
tid, ved man ikke. 
Vedrørende maskinfabrikken ønskede Hen- 
Ty Pedersen oplyst, om der i posten 
"Betalt til råjernsafdelingen for andel 
i andré indirekte omkostninger" også 
indgår leje af bygninger og maskiner. 
Benny Nielsen oplyste, at leje af byg- 
ninger er med heri. 
Harry Kristensen ønskede oplyst, hvori 
andel til konsortialdeltagerne består. 
Benny Nielsen oplyste, at det er dver- 
skuddet før skat, der deles mellem'de 
2 konsortialdeltagere,. 
Benny Møller spurgte Benny Nielsen, om 
han som økonom på grundlag af regnska- 
bet, der var fremlagt, ville tro, at 
maskinfabrikken er levedygtig. Det men- 
te Benny Nielsen, men 2 ting er afgø- 
rende, den tekniske og den økonomiske 

side er sammenhængende. Rent økonomisk 
ser det ud til det, men det er også af» 
hængigt af den tekniske side og af af- 
sætningsmulighederne. Sidstnævnte 2 
spørgsmål var Benny Nielsen ikke i 
stand til at vurdere. 
På spørgsmålet, om maskinfabrikken hav- 
de været til fordel eller ulempe for 
råjernsafdelingen, svarede Benny Nielsen, 

at øvrige produktioner til råjernsafde- 
lingen har betalt 6.056.000 kr. siden 
1962. Disse omkostninger ville ikke ha- 
ve været 6 mill., hvis vi ikke havde 
haft maskinfabrikken, men på den anden 
side ville de heller ikke have været 
nul. Der er visse omkostninger, som af- 

holdes, og som stiger, fordi vi har ma- 
skinfabrikken, mens andre omkostninger 
vil være nøjagtig lige store, hvad en- 
ten vi har maskinfabrikken eller ej. 
Siger vi 3 mill., så har råjernet haft 
en fordel på 3 mill. i denne periode, 
som de selv skulle have betalt. 
Knud V. Jensen mævnte, at f.eks. for- 
pågtningsafgiften skulle være betalt 
af råjernet, uanset om vi havde maskin- 
fabrikken eller ej. Maskinfabrikken bæ- 
rer nu ca, 1/3 af forpagtningsafgiften. 
Knud Zachariassen mente, at det var bil- 
lige arbejdspladser, der var etableret 
i maskinfabrikken, fordi bygninger m.m. 
var til stede. Man siger, man ikke i dag 

   



  

kan etablere en arbejdsplads under 
50.000 kr., og de priser er vi ikke op- 
pe i for maskinfabrikken, fordi man er 
begyndt i det små. 
Benny Nielsen nævnte, at begge arbejds- 
pladser har hjulpet hinanden. Fordelin- 
gen er blevet ændret vedrørende forpagt- 
ningsafgift m.v. Det er lige så indly- 
sende, at maskinfabrikken har haft gavn 
af råjernsproduktionen. 
Benny Nielsen nævnte, at for ledelsen 
hos FLS er det naturligvis en alvorlig 
sag at lukke en virksomhed. Man havde 
håbet at køre videre i de nærmeste år, 
navnlig efter at man fik gennemført kon- 
trakten med Staalvalseværket. Det samme 
må vel ligge i, at man startede hele 
undersøgelsen om forureningen, Man vil- 
le gøre nøget for at se, om det kunne 
være realistisk at fortsætte. 
Knud Zachariassen spurgte,om vi havde 
været bedre stillet uden kontrakten med 
Staalvalseværket, 
Benny Nielsen svarede, at Staalvalsevær- 

ket i de senere år har aftaget ca. 2/3 
af den samlede produktion. Hvis vi skul- 
le nedskære den løbende produktion til 
1/3 (25.000 t pr. år), ville vi aldrig 
kunne få en pris, som kunne dække vore 
indirekte omkostninger. Dersom vi ikke 
havde fået kontrakten med .Staalvalsevær- 
ket, havde man sikkert måttet lukke på 
et tidligere tidspunkt. 
N. Aa. Nørgaard mente, at kokilleproduk- 
tionen, som "Diverse produktioner" ho- 
vedsagelig består af, burde betragtes 
som hørende til råjernsproduktionen. Det 
ville have pyntet på resultatet, hvis 
man havde taget det i sammenhæng. 
Benny Nielsen oplyste, at det råjern, 
kokillestøberiet har fået, er betalt med 
salgsprisen over for Staalvalseværket, 
men den yderligere fortjeneste burde nok 
have været med. Man har imidlertid fulgt 
de samme principper, som er fulgt gennem 
årene. 
Benny Møller spurgte, om det, der er 
solgt fra maskinfabrikken til råjernsaf- 
delingen, er betalt med samme pris, som 
man har fået fra kunder ude i byen. 
Benny Nielsen svarede, at for repara- 
tionsarbejde og reservedele betaler rå- 
jernet, kun direkte materialer og direkte 
løn, men ingen fortjeneste og ikke dæk- 
ning for andel i de indirekte omkostnin- 
ger. 

N. Aa. Nørgaard nævnte, at med hensyn 
til, om maskinfabrikken er levedygtig 
ud fra de økonomiske forudsætninger, så 
er det ud fra de omkostninger, vi kender 
i dag, når vi kører sammen med råjerns-   
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afdelingen, "men de indirekte omkostnin- 
ger, når maskinfabrikken står ene, ken- 
der vi ikke. 
W. Kok mente, at vi har de samme chan- 
cer som andre maskinfabrikker, men vi 
må være påpasselige, og der er endnu 
mange uafklarede punkter. Der kan ikke 
ridses et budget op i dag. 
På forespørgsel fra Henry Nielsen oply- 
ste Benny Nielsen, at en avance på 10 % 
sikkert er et idealtal, der selvfølge- 
lig er afhængigt af produktionen i det 
pågældende år, Et enkelt år er for kort 
en periode at vurdere, men har man en 

række år samlet, får man et bedre bil- 
lede. 
Knud V. Jensen lovede efter ønske fra 
Benny Møller fremover at fremlægge et 
mere specificeret regnskab og udlevere 
det før SU-mødet. 
W. Kok sluttede med at takke Benny 
Nielsen, fordi han var kommet og havde 
givet en grundig redegørelse for regn- 
skabstallene. Den har belyst den alvor- 
lige situation for råjernsproduktionen 
og også givet gode impulser med henblik 
på det, der skal køre videre. Der har 
ligget et stort arbejde til grund for 
denne redegørelse. Skulle man efter at 
have set mere på materialet have spørgs- 

mål, man ønsker nærmere belyst, kan det- 
te ske på et senere tidspunkt. 
Henry Pedersen mente, at mødet havde væ- 
ret til nytte, og bad Benny Nielsen vi- 
derebringe gruppe b's tak til FLS' le- 
delse. Samtidig benyttede Henry Peder- 
sen lejligheden til at ønske maskinfa- 
brikken held og lykke med dens fremtidi- 
ge virke, idet hans udtalelser på "mi- 
nistermødet" ikke måtte opfattes herhen, 
at han havde noget imod maskinfabrikkens 
eksistens - tværtimod. 

Mødet hævet kl. 18,00. 

NB. Kontorchef Knud V, Jensen vil fra 
1, april 1972 varetage posten som for- 
mand for samarbejdsudvalget for råjerns- 
afdelingen ved civilingeniør H. Kleis- 
Jensens fratræden, 
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Sikkerhedstjeneste 
Sikkerhedstjenesten afholdt møde den 

15. februar 1972. 

Fraværende på grund af kursus: tillids- 

mand Holger Andersen og tillidsmand 

Henry Nielsen. 

Erik Jensen bød velkommen samt oplæste 

og kommenterede referatet af mødet den 

15. december 1971. Fra dette møde står 

følgende punkter stadigvæk uløste: 

1) tomme olietromler bag ved magasinbyg- 

ningen. 

2) brugen af ei-isoleret værktøj ved 
el-ovnene. 

S. Frost Sérensen oplæste rapporter over 

ulykker, som er sket siden forrige møde, 

og heraf skal nævnes: 

Ulykke nr. 130: 
Tilskadekomne var ved at spænde en ven- 

tilflange ved kedel III og faldt ned af 

stigen og slog ryggen. 

Årsag: en forkert stige til dette arbej- 

de. 
Ulykken indtraf den 30, december 1971 og 

medførte 13 dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 131: 
Tilskadekomne var ved at åbne porten i 
hal M, trådte på en murbrok og forstu- 

vede venstre fod. 

Årsag: hændelig. 
Ulykken indtraf den 3. januar 1972 og 
medførte 8 dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 132: 
Under udstøbning i kokillestøberiet slog 
jernet ud, hvorved tilskadekomne fik 
forbrændinger på højre hånd og underarm, 
rsagt hændelig. 

Ulykken indtraf den 5. januar 1972 og 

medførte 19 dages forsømmelse. 

Ulykke nar. 133: 
Tilskadekomne, der var medhjælper ved 
reparation af roterovnen på Synopal- 
fabrikken i Thisted, faldt over nogle 
skarpe kanter inde i ovnen og slog højre 

side af hoften, 
Årsag: hændelig. 
Ulykken indtraf den 16. januar 1972, og 
tilskadekomne er stadig sygemeldt. 

Ulykke or. 134: 
Under udtømning af støv fra kedel III 

kom der pludselig en stor mængde støv   

ud af tragtene, og da tilskadekomne 

ikke kunne lukke tragtene, flød støvet 

over fra tipvognen og ned på hans fød- 

der, som blev forbrændt. 

Årsag: antagelig er der lukket for meget 

op for tragtene. 

Ulykken indtraf den 16. januar 1972, og 

tilskadekomne er stadig sygemeldt. 

Ulykke nr. 135: 

På vej fra cykelskuret og til sit ar- 

bejdssted faldt tilskadekomne og slog 

højre side af brystet. 
sag: hændelig. 

Ulykken indtraf den 18. januar 1972 og 

medførte 25 dages forsømmelse. 

under læsning af materialer ved brokra- 

nen ville tilskadekomne løfte en tabt 
pakke op i tipvognen, hvorved han fik 
venstre hånd 1 klemme. 

sag: hændelig. 
Ulykken indtraf den J. februar 1972, og 
tilskadekomne er stadig sykemeldt, 

Erik Jensen gjorde rede for vaj= 
ledning om internt silke! eje 
som skal træde i kraft den 14 MR Ars 
og opfordrede medlemmerne &f 8 | 
tjenesten til at sætte silk BØJE 
de nye regler. == 
Man anbefaler fra sikker 
side at fortsætte, indtil mm 
omkring råjernsproduktionenk 4! 
er kendt, dog anbefales, at mask 
brikken opretter sin egen | 
tjeneste den 1. april dk 
JEr. ulykke nr. 134 efterlyste uha 
Nielsen en mere sikker måde vad udtem 
ning af støv under spildevarhekedlerne. 
Søren Hansen pegede på, at I 
plader på taget over Ovn 6 bør fj i 
og at gangbroens riste mellem i 
ningsbåndene er i en meget dårlig 
fatning. 
Helmuth Hansen: En reparation 4 
broen er allerede i gang. 
Søren Hansen: Hvornår &r mi ki 
kassabel? DR 

Harry Kristensen: Hvis mit 
ved at anvende en sådan, | 
den til side. 
Egon Nielsen efterlyste 
den påkørte port vad | 
kantinen. 
Erik Jensen: Porten 1 
sat i stand. 
Egon Nielsen gjorde 
bejdslederne ikk hi 
Hans Nielsen el ter! 

   
   

  

    

    

  

    
   

   

   

  

    

    

      
   

    

   

      

   

    

    
     

      

 



for langhårede, når der arbejdes ved 
roterende maskiner og værktøjer. 
Erik Jensen: Det må være den enkelte 
arbejdsleders pligt at sørge for at gø- 
re sine folk opmærksomme på faren ved 
at arbejde med alt for lange lokker. 

ode 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 14. fe- 

bruar 1972. 

Fraværende: Willy Nielsen. 

Som gæster deltog E, Holltnder og Emil 

Larsen. 

Det eneste punkt på dagsordenen var end- 
nu en gång varmtvandsproblemet. Man kla- 
gede fra håndværkernes side over, at der 
med mellemrum stadig var for lidt varmt 
vand til rådighed ved fyraften. Proble- 
met skulle egentlig være løst ved for- 
øgelse af vandmængden til kantinen for 
ca, 1/2 år siden, og man står ret ufor- 
stående over for spørgsmålet igen. 
Man henstiller til maskinmesteren endnu 
en gang at undersøge forholdene, idet 
det bl.a. blev nævnt fra håndværkerside, 

at man ikke havde problemerne, da det 
var en af deres egne folk, der gik som 
fast reparatør på anlægget. 
Det henstilles til enhver, dér bader, at 
lukke for brusen, så snart den ikke be- 

nyttes. 

BBE 

  

Ansatte 
På maskinfabrikken "Norden" er i øje- 
blikket beskæftiget 131 mand fordelt 
med 89 smede, 26 medhjælpere og 16 lær- 

linge. 

Ved udearbejde på "Rørdal" er beskæf- 
tiget 28 smede og 22 medhjælpere. 

På Dansk Eternit-Fabrik er beskæftiget 
8 smede. 

"Norden"s fabriksserviceafdeling har 
i januar og februar udført reparations= 
arbejder på henholdsvis "Dania" og 
Synopal-fabrikken i Thisted. Arbejdet 
i Thisted bestod af udskiftning af 
bæreruller, ovnstykke m.m. 

Fratrædelser 
Råjernsafdelingen: 

II-maskinmester Georg Jensen er fratrådt 

1.2,72;. 

Civilingeniør H. Kleis-Jensen fratræder 

1.4.72. 

Maskinmester Erik Jensen fratræder 

1.4.72. 

Maskinfabrikken: 

Værkfører Finn Grundsøe fratræder 
1.4.72. 

Lagerforv, Leif H. Rasmussen fratræder 

12; 

Kontoret: 

Assistent Vibeke Bach Larsen er fratrådt 
172.72. 

Assistent Henry Hansen er fratrådt 

1435785 

  

” Ansvarh. redaktør Aage Clemensen + Redaktionssekretær, Edel Frederiksen 

 


