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VOR LEDER: 

Hvad udad talbes- 
må indad vindes. 

    

    

  

    
   

     

    

   

      

     

   

  

    

   
   

  

      

  

    

Der har i den senere tid været talt og 

skrevet en del om danske virksomheders 
besværligheder på grund af statens 
skatte-, rente- og kreditpolitik: 
Virksomhedernes ledere får i stadig 
højere grad deres arbejdsvilkår på- 
virket af politiske dispositioner, 
fordi det offentlige beslaglægger 

halvdelen af nationalindkomsten. Re- 
geringen har sat særdeles håndfast 
ind for at sanere dansk økonomi. Man 

kan så diskutere, om den ikke burde 
have sat kraftigere ind over for uli- 
gevægtens hovedårsag - den umådehold- 
ne stigning i det offentlige forbrug 
af arbejdskraft og finansielle midler, 
Den nylig udarbejdede Perspektivplan 
viser i tørre tal, at uligevægten vil 
antage et sådant omfang, at fremskrid- 
tet trues, hvis det ikke lykkes at få 
nedsat stigningstakten i de offentli- 
ge udgifter. 
Der er ingen trøst at hente udefra. 
Danske virksomheder må se i øjnene, 
at indtjeningen forringes, fordi der 
er loft over priserne samtidig med, 
at lønninger og faste omkostninger 

stiger. 

Motivation 

Dalgas, hedens opdyrker, havde som 

valgsprog: "HVAD UDAD TABES, MÅ INDAD 
VINDES". Dette kan danske virksomheder 
i dag gøre til deres valgsprog, hvis 
de ønsker at overleve og ikke bare pas- 

sivt se til. 
I vor virksomhed kan der gøres meget. 
For eksempel kunne vi sætte effektivi- 
teten op og få en større produktion. 
Dette kan endda gøres, uden at det nød- 

vendigvis betyder en større fysisk ind- 
sats fra den enkelte. Det er i første 
omgang SAMARBEJDE, der er tale om. En 

bedre samarbejdsform vil med det sam- 
me betyde, at vi opnår en større pro- 

duktivitet. 

MOTIVATION skaber større ansvarsfølel- 
se og dermed større tilfredshed. Tænk 
på, hvad det vil betyde, hvis alle 
var tilfredse - så var der ingen, der 
brugte tiden til at gå og være util- 
fredse i. 

Virksomhedens fremgang er i højere grad 
end tidligere et resultat af den menne- 
skelige indsats i virksomheden. Lad os 
have det for øje hver dag i vort arbej- 
de på 

Maskinfabrikken NORDEN. 

Ofte skal 

der så lidt til 

for at forvandle et 

kedeligtjob 

til en inspirerende 

aktivitet. 

 



Samarbejdsudvalg 

Maskinfabrik 
Onsdag den 19. april 1972 kl. 16.10 af- 
holdtes ordinært møde i samarbejdsud- 

valget for maskinfabrikken. 

W. Kok bød velkommen, specielt til Fre- 
de Jensen, der er indtrådt i samarbejds- 

udvalget i stedet for H. Kleis-Jensen, 
og til Kjeld Skinnerup, der var mødt 
som suppleant for Benny Møller. 

Personaleændringer: J. Bloch forlader 
firmaet den 1. maj, og Erik Jensen vil 

indtil videre forestå ledelsen af ma- 
skinværkstedet. Ole Lykholt står indtil 
videre for montagearbejde i hal U ud 
over sine nuværende opgaver. Helmuth 

Hansen vil efter 1. juli varetage ma- 
skinfabrikkens vedligeholdelse m.m. 

Sv. Aa. Madsen er overflyttet til ma- 

skinfabrikken. 

PUNKT l: BEHANDLING AF FORSLAG FRA TID- 

LIGERE MØDER. 

Angående rulleporte oplyste Frede Jen- 
sen, åt dette spørgsmål har været drøf- 
tet, og portene vil være i orden inden 

. ol, 
Der er udarbejdet forslag til arbejds- 
tøjordning i forbindelse med svejsning. 
Spørgsmålet er under drøftelse med til- 
lidsmanden. 
W. Kok meddelte, at vi indtil videre må 
have samme personalepolitik som de an- 
dre cementfabrikker, men han så velvil- 
ligt på, at spørgsmålet drøftes. Henry 
Nielsen oplyste, at man fra klubbens 
side vil fremkomme med forslag til en 
drøftelse af spørgsmålet. SU var dog 
principielt enige om at udskyde de vi- 
dere drøftelser vedrørende personalepo- 
litik, indtil de væsentlige spørgsmål, 
som kan opstå i forbindelse med rå- 
jernsproduktionens ophør, er afklaret. 
Kjeld Skinnerup spurgte, om det bliver 
obligatorisk med 14 dages løn, når rå- 
jernsafdelingen lukker. W. Kok meddel- 
te, at fabrikken naturligvis er ind- 
stillet på at udnytte de administrative 
besparelser, der er i forbindelse med 
14 dages løn. Spørgsmålet vil naturlig- 
vis blive drøftet i" SU, inden endelig 

beslutning tages. Imidlertid har vi ik- 
ke på nuværende tidspunkt oversigt over, 
på hvilket tidspunkt en sådan ændring 

vil kunne finde sted, idet det bl.a.   

afhænger af de forhåndenværende EDB- 
muligheder. 

PUNKT 2: SIKKERHEDSUDVALGET . 

Henry Nielsen oplæste referatet fra  5- 

det i sikkerhedsudvalget den 12, april, 
herunder en omtale af de ulykker, der 

er sket siden sidste møde. 
W. Kok oplyste, at Arbejdstilsynet har 

tilbudt at holde et informationsmøde om 
de nye sikkerhedsreglér, og dette til- 
bud har vi taget imod, men kan ikke i 

øjeblikket oplyse, hvornår mødet kan 
finde sted. K. Zachariassen foreslog, 
og SU var enig i, at mødet blev holdt 
for et større forum, evt. i form af en 

rundbordskonference. 
På forespørgsel svarede W. Kok, at vi 
regner med, at Sikkerhedsfondet fort- 

sætter som hidtil. 
W. Kok bemærkede, at sikkerhedsorgani- 
sationen inden for maskinfabrikken nu 
er fuldt organiseret, og vi håber, at 
alle vil medvirke positivt til at gøre 
maskinfabrikken til en sikker arbejds- 

plads. 
P. Rusholt gjorde opmærksom på, at man 
netop har indkøbt et friskluftan i 
forbindelse med svejsning på zinkprime- 

de skibsdele. 

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

W. Køk viste en kurve, hvoraf fremgik, 
at vi i første kvartal har overholdt 
den budgetterede omsætning. Ligel« "5 
fremvistes en kurve over mandskab: .tyr- 

ken, som i første kvartal har været ret 

konstant mellem 170 og 180 mand. Udsig- 
terne for den nærmeste fremtid er ikke 
særlig lyse - hvilket heller ikke er 
forudset i budgettet - og vi må forudse 
en nedgang i aktiviteten. 
Frede Jensen fremlagde belastningstav- 
ler, der viser, at der ud over skibsar- 

bejde kun er arbejde til fuld beskæfti- 
gelse en uges tid fremover. 
Jørgen Madsen redegjorde for udearbejdet, 
som må forventes indskrænket meget bety- 
deligt, idet såvel nyanlæg som store re- 
parationsarbejder på Rørdal er færdig- 
gjort. Der er i øjeblikket beskæftiget 
31 mand på Rørdal. 
Frede Jensen oplyste, at vi søger at 
skaffe så meget arbejde som muligt, og 
ifølge en opgørelse for 1972 indtil da- 
to har vi sendt tilbud ud for 5,6 mill. 
kr. og har fået accept for 360.000 kr. 
og indtil nu afslag for 550.000 kr., så-



ledes at der er tilbud på omkring 
4 1/2 mill., som vi endnu ikke ved, 
om vi får, bl.a. har vi lige givet 
tilbud til Danalith, men har endnu 
ikke fået svar. 
W. Kok oplyste, at der stadig er en af- 
matning. Ordretilgangen fra FLS er me- 
get ringe. FLS-M i Valby har nylig an- 
sat en salgsingeniør, som også vil med- 
virke til at skaffe ordrekontakter til 
Norden. Salgsingeniøren har besøgt vor 
fabrik og set på vore muligheder. Vi 
har igennem denne kanal fået ordre på 
et antal bundrammer til Disamatic ma- 

skiner. 

W. Kok omtalte, at der arbejdes med en 
forbedring af lønsystemet, således at 
den vurdering, der er basis for grund- 
lønningerne, systematiseres og derved 

bliver mere retfærdig. Samtidig er det 

hensigten at ændre grundlønningernes 
størrelse til et mere passende niveau. 

Der var enighed om, at det nuværende 
system, som er arvet fra reparations- 
afdelingen, ikke er hensigtsmæssigt, og 

at der bør tilstræbes en modernisering. 
W. Kok lovede, at man skulle tale sam- 
men om lønsystemet, når der foreligger 
noget mere konkret. 
Henry Nielsen ankede over, at folk, der 
kommer og vil have mere i timen, får af- 

slag med den begrundelse, at vi skal ha- 
ve nyt lønsystem. P. Rusholt mente ikke, 
dette var tilfældet. 

PUNKT 4: MEDARBEJDERHÅNDBOG (GRUPPE B). 

Henry Nielsen fremsatte ønske om en ny 
medarbejderhåndbog for maskinfabrikken. 
W. Kok foreslog, åt man får fat i andre 
firmaers medarbejderhåndbøger og gen- 
nemgår disse méd henblik på udarbejdel- 
se af en håndbog for maskinfabrikken. 
Der var enighed om, at der er så mange 
uløste spørgsmål i forbindelse med rå- 
jernsproduktionens ophør, at det ikke 
vil være muligt at udføre en endelig 
medarbejderhåndbog på nuværende tids- 
punkt, mén sigte imod at samle væsent- 
lige punkter i en foreløbig orientering 
til nyansatte. 

PUNKT 5; DAGSORDEN TIL SU-MØDERNE 
(GRUPPE B). 

Henry Nielsen foreslog, at formanden og 
næstformanden fremover drøfter dagsor- 
denen, inden den udsendes, for at få en 
bedre forhåndsviden, hvilket der var 
enighed om.   

PUNKT 6: FABRIKKENS FORHOLD VEDRØRENDE 
FÆLLESMARKEDET (GRUPPE B). 

Henry Nielsen ønskede at få oplysnin- 
ger om det arbejde og den produktion, 
vi har nu, ved en eventuel indtræden i 
fællesmarkedet. 
W. Kok meddelte, at FLS gerne vil gøre 

et arbejde for at informere om forhol- 
dene vedrørende fællesmarkedet, og vi 
er inviteret med til at sende en dele- 
gation til Bruxelles; herfra rejser 

Henry Nielsen for arbejderne, Aa. Cle- 
mensen før funktionærerne og Knud V. 
Jensen fra ledelsen. Disse 3 deltagere 
har nedfældet nogle spørgsmål, der øn- 
skes besvaret, og der bliver lejlighed 
til at tale med den danske delegation 
i Bruxelles, ligesom der bliver lejlig- 
hed til ved tolk at tale med højtståen- 
de medlemmer af kommissionen. 
Endvidere oplyste W. Kok, at han sammen 
med Henry Nielsen har viderebragt et 
ønske om eventuelt at få direktør Nils 
Foss til at give Norden-fabrikkens med- 
arbejdere en orientering om fabrikkens 
stilling i og uden for EF. 

PUNKT 7: EVENTUELT. 

Henry Nielsen forespurgte, hvor længe 
der skal arbejdes i skiftehold. P. Rus- 
holt svarede, at man for at tilfreds- 
stille værftets krav var nødt til at 
benytte skifteholdsarbejde indtil vide- 
re, 
Frede Jensen oplyste, at skibsarbejde 
kræver, at der er krankapacitet til rå- 
"dighed, og det vil sige, at vi er nød- 
saget til at udnytte ikke blot 8, men 
16 timer, og det er nødvendigt, at nog- 
le er villige til at arbejde i skifte- 
hold. 
K. Zachariassen foreslog, at man sammen= 
kaldte mandskabet og redegjorde for nød- 
vendigheden af skifteholdsarbejde,. når 
dette blev nødvendigt, hvortil P. Rus- 
holt svarede, at denne fremgangsmåde 
var blevet anvendt. 

SU er klar over, at det for tiden er 
meget vanskeligt at fremskaffe til- 
strækkelige ordrer til fabrikken. De 
opgaver, der kan blive tale om, er i 
almindelighed opgaver, der kræver kran= 
kapacitet, og man er enige om, at vi i 
så vid udstrækning som muligt - bl.a. 
ved skiftehold - udnytter de forhånden= 
værende produktionsmuligheder. 
W. Kok oplyste, at Helmuth Hansen er 
udnævnt til bedriftsværnsleder og Ole 

  
 



Lykhelt til stedfortræder. Det vil se- 

nere blive nødvendigt at opstille den 

nødvendige bedriftsværnsorganisation. 

W. Kok foreslog, at man inden for begge 

grupperne udpeger 2 medlemmer til kan- 

tineudvalget. Henry Nielsen foreslog, 

at man efter råjernets lukning samlede 

hele mandskabet i det store bade- og 

omklædningsrum, hvilket der var enig- 

hed om. 

Henry Nielsen foreslog næste SU-møde 

afholdt som et fællesmøde, da det var 

det sidste møde inden for råjernsafde- 
lingen, hvilket der var enighed om. 

Mødet hævet kl. 18.00. 

  

   

    

     

Vort oplæg er sluttet. 

Lad os få debatten i gang, 

mén SAGLIGHED fremfor 

SURHED. Man skal ofte 

møde op og råbe højt 
for at blive hørt. 

  

  

Råjernsafdeling 
Torsdag den 20. april 1972 kl. 15.55 af- 
holdtes ordinært møde i samarbejdsudval- 
get for råjernsafdelingen. 

Fraværende: Hardi Gramkow. 

Knud V. Jensen, der har overtaget posten 

som formand for samarbejdsudvalget i 
stedet for H. Kleis-Jensen, bød vel- 
kommen og håbede, at det gode klima, der 
altid har været i udvalget, må fortsæt- 

te på de resterende møder. 

Bortset fra de løbende dagsordenspunkter 
var der kun et varierende dagsordens- 
punkt, nemlig nr. 2, idet formanden og 
næstformanden var blevet enige om, at 
der herunder måtte komme de punkter, der 

i dag har aktualitet, 

PUNKT 1: SIKKERHEDSUDVALGET . 

WH. Kok, der er indtrådt i sikkerhedsud- 
valget, indtil råjernsproduktionen ophø- 
rer, oplæste referatet af mødet i sik- 

kerhedsudvalget den 13. april, herunder 
en omtale af de ulykker, der er sket si- 
den sidste møde. 
Problemet med den varme spildeolie, som 
siver ned fra murværket ved kedel 3, er 

løst. É 
Det blev foreslået at uddele belønninger 
fra Sikkerhedsfondet den dag, der holdes 
jubilæum, den 12. juni. Henry Pedersen 
anbefalede, at man, hvis der ikke var 
grundlag for at uddele belønninger, ån- 
vendte pengene til at sende en mand på 
sikkerhedskursus ud over dem, virksom- 
heden normalt sender på kursus, hvilket 
i fundatsen står som en sekundær mulig= 
hed. 

Verner Nielsen påtalte, at der ved ulyk- 
ken ved Ovn 6' hund, hvorved en maskin- 
arbejder brækkede højre ben, ikke straks 
var blevet sendt besked til pågældendes 
kone. K. Debell bemærkede hertil, åt man 
ikke på kontoret havde den rigtige adres- 
se, hvilket må være en betingelse, men 
Verner Nielsen mente, at man kunne have 

sendt besked til den gamle adresse, hvor 
forældrene boede, så de havde vidst det. 
Harry Kristensen oplyste, at han havde 
ringet til sygehuset flere gange, men 
ikke fået nogen rigtig besked, hvoref- 
ter han var kørt til sygehuset, og her- 
efter fik pågældendes kone meddelelse 

herom. . 
Samarbejdsudvalget var enige om, at den 
rigtige fremgangsmåde må være, at man



straks giver hjemmet besked, men der er 
måske i dette tilfælde detaljer, der 

undskylder, at dette ikke er sket. 

PUNKT 2: SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED 
AFVIKLING AF RÅJERNSPRODUKTIONEN 
(GRUPPE A OG B). 

Knud V. Jensen oplyste til det på sid- 
ste møde rejste spørgsmål, at ancienni- 
tet ikke kan overføres inden for kon- 
cernen med hensyn til opsigelsesvarsel, 
men i alle andre henseender (f.eks. ju- 

bilæum og bonus) tæller ancienniteten - 
som hidtil - med. Derimod er Staalvalse- 
værket indforstået med overførsel af an- 
ciennitet i forbindelse med opsigelses- 
varsel. 
Henry Pedersen spurgte, om der udbeta- 
les bonus til de medarbejdere, der har 
været her 1/2 år, hvortil K. Debell 
svarede, at der i december vil blive 
udbetalt bonus i forhold til det antal 
timer, medarbejderne har været beskæf- 
tiget på fabrikken. 
Vedrørende tildeling fra Poul Larsens 
Mindefond til 2 fra fabrikken åfgåede 
arbejdere har Knud V. Jensen talt med 
Rørdal, der har lovet at se velvilligt 
på spørgsmålet, men man har endnu ikke 
kunnet komme i forbindelse med alle 
bestyrelsesmed lemmerne i fondet. 
Knud V. Jensen oplyste, at spørgsmålet 
om understøttelse til afgåede arbejdere 
og enker ér til afgørelse hos direk- 
tionen; for indeværende år vil den sæd- 
vanlige uddeling finde sted. 
Der havde ikke været afholdt møde i kan- 
tineudvalget. På Knud V. Jensens fore- 
spørgsel om det varme vand oplystes, at 
det var i orden. Verner Nielsen ankede 
over, at radiatorerne i kantinen ikke 

kunne lukkes. W. Kok lovede at se. nær- 
mere herpå. 
Med hensyn til den traditionelle til- 
lidsmandsrejse oplyste Knud V. Jensen, 
at spørgsmålet er under overvejelse. 
Henry Pedersen ville i givet fald fore- 

slå, at turen gik til bl,a. vognfabrik- 
ken Scandia i Randers. 
På Knud V. Jensens forespørgsel vedrø- 
rende sygekassen oplyste Henry Pedersen, 
at bestyrelsen, der udelukkende har til- 
knytning til råjernsafdelingen, fortsæt- 
ter til omkring l. juli. Der er en kas- 
sebeholdning på ca, 27,000 kr., og da 
det hovedsagelig er de ældre arbejdere, 
der har betalt hertil gennem årene, har 
man tænkt sig at påskønne dette ved at 
udbetale begravelseshjælp også i til- 
fælde af sygekassens ophør. Begravelses-   

hjælpen ydes til mand og kone og er på 
300 kr. pro persona. Man vil hertil 
afsætte ca. 20.000 kr., der så bliver 
stående fast med henblik på at betale 
til dem, der er eller fylder 67 i år. 
De resterende 7.000 kr. vil man over- 

lade til maskinfabrikken. 
Ved siden af sygekassen er der en hjæl- 
pefond, hvor der udbetales 2,500 kr. 
ved dødsfald. Her står 13-14.000 kr.; 
hele dette beløb vil man foreslå over- 
ladt til maskinfabrikken. 
Endvidere er der et fond på 50.000 kr., 
som blev oprettet ved sygekassens 50 
års jubilæum, og hvis renteafkast går 
til hjælp for langvarigt syge. efter 
ulykker og til enker efter ulykkesram- 
te. Henry Pedersen mente, at dette fond 
burde overgå til maskinfabrikken og ad- 
ministreres efter de hidtil gældende 

rTegler. 
Knud V. Jensen spurgte, om der inden 
for maskinfabrikken var interesse for 
åt fortsætte sygekassen, hvilket Henry 
Pedersen mente, der var; man havde væ-= 
ret i kontakt med tillidsmanden og klub- 
bestyrelsen, 
Verner Nielsen spurgte, om der ville 
blive givet tilskud til skovturen som 
hidtil, hvilket Knud V. Jensen bekræf- 
tede, forudsat at skovturen finder sted 
inden l. juli; reglerne for tilskuddet 
er vændret fra sidste år. 
Verner Nielsen spurgte, om der vil bli- 

ve udbetalt tøjpenge til smedene 1. ju- 
li, hvilket W. Kok bekræftede, da de 
betales bagud. 

PUNKT 3: PRODUKTION OG SALG. 

Knud V. Jensen oplyste, at produktionen 
af råjern i februar og marts var hen- 
holdsvis 4.869 t og 7.235 t, og afsen- 
delsen i samme måneder var henholdsvis 
5.903 t og 6.874 t. Lageret pr. 31/3 
1972 var 7,615 t, 
Lageret er stadig stort, mn man mener, 
det vil blive afsat, eftersom vi kan 
sælge mere, end vi kan producere, da 
støberierne er inde i en overgangsperi- 
ode, og det tager tid, inden de kan få 

det russiske jern. 
Knud V. Jensen redegjorde for lagrene 

af råmaterialer. 

PUNKT 4: EVENTUELT. 

Knud V. Jensen oplyste, at næste og må- 
ske sidste møde i samarbejdsudvalget er 
berammet til torsdag den 8. juni. Man 
havde fra maskinfabrikken foreslået, at 

   



det blev et fællesmøde, hvilket samar- 
bejdsudvalget for råjernsafdelingen var 
enig i. Knud V. Jensen lovede at sende 
regnskabsmaterialet, der skal gennem- 
gås på dette møde, ud til medlemmerne 
et par dage før mødet, så der er lej- 
lighed til at gennemse det inden mødet, 
På Knud V. Jensens forespørgsel, om der 
er interesse for at komme til Frederiks- 
værk, svarede Henry Pedersen, at der er 

2, eventuelt 3, der gerne vil derover, 
og man vil herefter skrive til DDS her- 
oms 

Harry Kristensen mente ikke, der blev 
givet information nok om Staalvalsevær- 
ket. Henry Pedersen nævnte, at der hav- 
de været opslag herom, ligésom man kun- 
ne få brochurer, 
Man drøftede spørgsmålet og mente, at 
hvis der var større interesse for at 
komme til Frederiksværk, kunne der må- 
ske arrangeres endnu en tur derover for 
de pågældende og deres koner, Der er 
problem med at skaffe lejligheder før 
foråret 1973. 
Man aftalte i OBS at minde om, at inte- 
resserede stadig kan henvende sig. til 
Henry Pedersen og få information om for- 
holdene i Frederiksværk, ligesom Henry 

Pedersen igen vil sætte en plakat op. 
Holger Andersen spurgte, om man vil køre 
helt til 1. juli, hvortil Knud V. Jensen 

svarede, at det må der tages stilling 
til senere, idet det vil afhænge af ovn- 
driften. Henry Pedersen nævnte i denne 
forbindelse kokillestøberiet, hvor det 
tager 3 uger at få kokillerne støbt ud, 
tørret og drejet af. W. Kok mente, at 

kokillestøberiet måske kan fortsætte 
en kort tid efter 1. juli. Henry Peder- 
sen oplyste, at ferien i kokillestøbe- 

riet er fastsat til 2. uge i juli. 

Mødet hævet kl. 17,15, 

S 

En rig mand er ikke andet end en fat- 
tig mand med penge.   

vi bringer sporten 
Firmaklubben har i vinterens løb afholdt 
klubmesterskab i bordtennis. Vinder blev 
Michael Mouritzen, nr. 2 Gert Juhl Han=- 

sens 

  

Fodboldturneringen er nu i gang. Vi har 

spillet 2 kampe mod henholdsvis Aa.V., 
som vi tabte til 5-3, øg Flyvevåbnet, 
som vi desværre også tabte til 2-1. 
Cementturneringen er også startet; vi 
skal i år søge at genvinde pokalen, som 
vi vandt sidste år. 
Vi har spillet den første kamp mod DEF, 
som vi vandt med cifrene 3-2. 
Den næste kamp bliver mod Dania, Maria- 
ger. 
Skulle vi vinde den lokale cementturne- 
ring, bliver klubben vært for FLS Fir- 
maklubs rejse til Aalborg. 

Firmaklubben har endvidere valgt ny be- 
styrelse, som består af: 

Formand: Kurt M. Nielsen 
Kasserer: Per Larsen 
Sekretær: Henning Andersen 
Bordtennisudvalg: Erik Christiansen 
Fodboldudvalg: Henning, Andersen 

Kjeld Andersen 

Public Relation: Ib Fuglsang 

BESTYRELSEN. 

Det er bedre at forstå lidt end at mis- 
forstå en masse.



     
  

kom hen og har hvad fælles” 

Frllrasmanden harat tor kældla 
orm lv bedene hes ODS 
Fredertkskrærke « 

   



  

Sikkerhedsudvalg 

Maskinfabrik 
Maskinfabrikkens sikkerhedsudvalg af- 
holdt møde den 12. april 1972. 

De nye sikkerhedsregler pr. 1/4 1972. 
W. Kok gjorde rede for de nye regler, 
som i det væsentlige adskiller sig fra 

tidligere sikkerhedsregler derved, at 
arbejdet for sikkerheden så vidt muligt 
skal udføres ude på pladserne af de ned- 
satte sikkerhedsgrupper. 

Der er nedsat grupper i alle afdelinger, 
og grupperne er sammensat- af afdelingens 
arbejdsleder og en sikkerhedsrepræsen- 
tant. 

Sikkerhedsudvalget forestår ledelsen og 
koordineringen af gruppernes arbejde og 
træder til, når grupperne har hjælp be- 
hov. 

Maskinfabrikkens sikkerhedsorganisation 
(navnene i parentes er suppleanter): 

Sikkerhedsudvalg : 
Ingeniør Willy Kok (formand) 
Værkfører Hans Nielsen 
Værkfører Erling L. Jensen 
934 tillidsmand Henry Nielsen 
383 maskinarb. E. Olesen 
(Værkfører Niels Jensen) 
(Værkfører Erik Jensen) 
(368 maskinarb. Rich. Severinsen) 
(1005 maskinarb, Flemming Jensen) 

Sikkerhedsgrupper: 

Værksted A-D-H: 
Værkfører Erik Jensen 
461 maskinarb, Freddy Larsen 
(382 maskinarb, Kurt Nielsen) 

Hal S; 
Værkfører Niels Jensen 
934 tillidsmand Henry Nielsen 
(368 maskinarb. Rich. Severinsen) 

Værksted M-N: 
Værkfører Hans Nielsen 
383 maskinarb. E. Olesen 
(1005 maskinarb. Flemming Jensen) 

Jlal P: 
Værkfører Erling L. Jensen 
455 maskinarb. P. Ustrup 
(1001 maskinarb. Frode Olsen) 

| rr. N Ole Lykholt 
419 maskinarb. Carsten Jul 
(951 markinarb, Frits Rasmussen)   

Værksted V: 
Værkfører Ole Lykholt 
45 cementarb. Tage Hansen 
(629 cementarb. Hans Zachariassen) 

Udearbejde: 
Overværkfører Jørgen Madsen 
1020 maskinarb. Peder Hølst Larsen 
(558 cementarb. Bent Holme) 

Værkfører Anton Larsen 
966 maskinarb. Jens Andersen 
(482 maskinarb. Gunnar Pedersen) 

Sekretær: 

Assistent Ole Nielsen 

Grupperne vil få til opgave at løse af- 
delingernes sikkerhedsproblemer i hen- 
høld til pjece om internt sikkerhedsar- 
bejde. 

Medlemmerne af sikkerhedsgrupperne har 
fået udleveret følgende materiale: Vej- 
ledning om internt sikkerhedsarbejde, 
sikkerhedslommebogen og tidsskriftet 

"Pas på", som fremover vil blive udle- 
veret sammen med andet nødvendigt mate- 
rtiale for deres arbejde. 

Informationsmøde. 
W. Kok meddelte, at vi i samråd med 
Henry Nielsen har modtaget et tilbud 
fra Arbejdstilsynet om et informations- 
møde angående de nye sikkerhedsbestem- 
melser. 

Indtrufne ulykker. 

17/2 1972, udearbejde Rørdal: 
Tilskadekomne fik en jernsplint i ven- 
stre hånd. 
Forsømmelse: 11 dage. 

28/2 1972, hal P; 
Tilskadekomne var i færd med at fjerne 

et stykke jern under en skibsklædning; 
herved mistede han neglen på højre hånds 
langfinger. 

Forsømmelse: 20 dage. 

6/3 1972, værksted V: 

Under arbejde med pakning af maskingods 
fik tilskadekome højre hånds langfin- 
ger i klemme. 
Forsømmelse: 30 dage. 

14/3 1972, hal P: 

Ved afhentning af pladeklo faldt til- 
skadekomne og slog højre hånds lille- 
finger. 
Forsømmelse: 20 dage. 

Ulykkesstatistik for maskinfabrikken 
1971. 

Ulykkesstatistikken for 1971 for maskin- 

 



  

  

fabrikken blev gennemgået og viste, at 

der er sket 15 ulykker med fravær over 

3 dage. W. Kok og Ole Nielsen vil til 

næste møde fremlægge bearbejdning af 

statistikmaterialet. 

Skadesrapport. 

Skadesrapportens udformning og behand- 

ling blev drøftet, og Ole Nielsen vil 

fremlægge forslag til næste møde. 

Kontrol af kraner m.m. 

Udvalget er enige om, at der bør til- 

stræbes faste retningslinier for syste- 

matisk kontrol af kraner og løftegrej, 

og der vil blive udarbejdet forslag her- 

til. 

Sikkerheds fond . 

W. Kok efterlyste indstillinger til 

sikkerhedsfondets uddeling i juni må- 

ned. 

Propaganda. 

Det undersøges, om der kan, fremskaffes 

propagandamateriale og gode ideer til 

eventuelle plakater el.lign. 

  

Drøftelser vedrørende sikkerhed. 

09 

10 

  

Råjernsafdeling 
Råjernsafdelingens sikkerhedsudvalg af- 

holdt møde den 13. april 1972. 

W. Kok bød velkommen. 

5. Frost Sørensen oplæste rapporter 

over ulykker, som er sket siden mødet 

den 15. februar, og heraf skal nævnes: 

Ulykke nr. 137: 

Under reparation af kranen i kokille- 

støberiet fik tilskadekomne højre hånds 

1. finger i klemme. 

Årsag: hændelig. 

Ulykken indtraf den 18. februar 1972, 

og tilskadekomne er stadig sygemeldt. 

Emballagebåndet omkring et bundt rå- 

jernsbarrer sprang, og barrerne skred 

ned over tilskadekomnes højre fod. 

Årsag: båndet er formentlig blevet ud- 

glødet af det varme råjern. 

Ulykken indtraf den 9. marts 1972 og 

medførte 26 dages forsømmelse, 

Ulykke nr. 139: 

Under rensning af klinkernedløb ved 

Ovn 6 fik tilskadekomne nogle varme 

klinker i træskoene, hvorved han fik 

fødderne forbrændt. 

Årsag: uhensigtsmæssigt fodtøj. 

Ulykken indtraf den 16. marts 1972 og 

medførte 12 dages forsømmelse. 

Ulykke nr. 140; 

Ved materialekørsel til Ovn 4's hund 

skulle tilskadekomne køre nogle tip- 

vogne frem med lokomotivet, og da han 

sprang af lokomotivet for at skifte 

spør, faldt han og slog venstre ben. 

Årsag: hændelig.- 

Ulykken indtraf den 23. marts 1972 og 

medførte ll dages forsømmelse. 

Ulykken, som indtraf den 1. april ved 

Ovn 6' hund, hvorved maskinarbejder 

Bent Christensen brækkede højre ben, 

blev diskuteret, og medlemmerne kom til 

det resultat, at den foretagne svejs- 

ning har været dårligt udført, hvorved 

kassen væltede ned over tilskadekomne. 

Gunnar Nielsen omtalte den varme spil- 

deolie, som af og til siver ned fra 

murværket ved kedel 3 til gene for bl.a. 

klapmanden ved kedlerne, 

wW. Kok oplyste, at fabrikinspektør fru 

Hunderup Jensen har tilbudt at komme 

herud og tale om de nye sikkerhedsbe- 

stemmelser, og der vil blive forsøgt 
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Arrangeret et møde i nær fremtid for de 

to sikkerhedsudvalg. 
W. Kok opfordrede medlemmerne til at 
fremkomme med forslag angående evt. ud- 

| betaling af sikkerhedsfondets portioner. 

Usikkerheds- 

tjenesten 

  

- det var da godt, du havde sikker- 

hedsfodtøj på!   
Fod 

bliver 

til meter 

Englænderne har indført decimaler og 
afskaffet shillings og dusinet og går 
nu også over til metersystemet. Der er 
ikke fastsat nogen »M-dag« for, hvor- 
når metersystemet skal være gennem- 
ført. Regeringen ønsker en blød over- 
gang, men der stiles efter at have sy- 
stemet fuldt gennemført ved udgan- 
gen af 1975. 

Det betyder, at englænderen skal til 
at glemme de remser, han så omhyg- 
geligt lærte i skolen om, at der går 12 
inches on one foot, 3 feet on one 
yard, 22 yard on one chain (meget 
vigtigt, da det er afstanden mellem 
gærdene på en cricket-bane), 10 chains 
on one furlong (også vigtigt, fordi 
længden i hestevæddeløb opgøres i 
furlongs) og 8 furlongs on one mile. 

Disse længdemål vil forsvinde hur- 

ligt inden for industrien, men ikke i 
trafikken, for det vil koste omkring 
40 millioner kroner at lave alle vejtav- 

ler og hantighedsbegrænsninger om. 
Må det varer mere end tre år, før for- 
Vanidlingen ar ganmemført langs vej- 

ne   

Englænderen vil dog stadig kunne 
få sine pints øl i pub'en — i hvert fald 
så længe pengene rækker. The impe- 
rial pint er det eneste traditionelle bri- 
tiske mål, som bevares. 

Begrundelsen for forandringen — 
bortset fra at EF-reglerne kræver det, 
når England bliver medlem — er, at 80 
pct. af den engelske eksport går til 
lande, der bruger metersystemet. 

De engelske fabrikanter af senge 
har besluttet at gå over til metersyste- 
met så hurtigt som muligt og sætter 
en standardstørrelse på to meter, hvil- 
ket er tre inches over den nuværende 
htandard for senge på seks feet tre 
hnøiven, Det ventes Åbenbart, at eng- 
lænderen vil blive længere, når Eng- 

hand or mal | Prællesmarkedet. 
Rennes vel Senior 
” og rn virbeemhel fl virbaemhed. Don 
komiske hndhuntel nn mn ven 
anger HL meter neg i 
rar kriner aver mv rn, 
0,25 pot, af eliten 
mtermnger | bygn me i 
den samme parade. Pa 
somheder med om Årlig 
1.400 millioner kroner har 
omkostningerne til | 100.000 rn 
eller mindre end 0,1 pol. hf mme 

ni in 
Selvfølgelig er der modstander 

kvinderne. De nægter åt bruge meer 

systemet i målene for tøj, og de vil 

ikke have deres »vitale mål« - de le 

elle (i inches) 36-23—36 — målt I ante 

der som tælles i hundrede. 
Og jeg kender en modstander, som 

altid får det sidste ord. Min kone vil 
ikke tvinges til at bage med gram, 
Jeg fortsætter med at tage »six unges 
of flour«, siger hun. 

            

      

  

    
    
    
    
    
    

  

      

  

   



Jubilæer 
Den 12. juni 1972 kan følgende, fejre 
25 års jubilæum: 

Jens Chr. Christensen 
Niels Dahl Jensen 

Knud E. Larsen 
Viggo Overbech 
Børge Lund Pedersen 

Fratrædelse 
Maskinfabrikken: 

Værkfører Jean Bloch er fratrådt 
30.4.72. 

Beskyttelse af drejestål 
Når man til stadighed opspænder og 
nedtager emner under arbejdet ved en 
drejebænk, er man samtidig i fare for 

  

  

  

    
at- komme til skade med hænder og ar- 

me. Desuden kan stålet blive beskadi- 
get af det emne, der er under op- eller 

nedtagning. 
På simpel og billig måde kan begge dis- 

se ulemper imødegås ved den på figu- 

ren viste anordning. Den viste beskyt- 

telsesskærm består af et stykke svært 

læder eller kunststof, der er ombøjet 
over stål og stålholder. Derrer forsynet 

med et passende hul for tilsøændings- 

skruen, og i den ene ende er den nittet 
sammen med en kobber- eller alumini- 

umsnitte. Skærmen kan nu let påsættes 

eller aftages efter behov. Den bør i øv- 
rigt altid sidde på stålet, hvis drejebæn- 

ken forlades med stålet opspændt i 

holderen.   

Smil lidt mere 

  

- Det er mærkeligt med alle de der stil- 
lingsannoncer i avisen. Det er lutter 
dygtige og rutinerede mennesker, som 
søger job. Hvad mon de uduelige bestil- 
ler? 
- De har allerede et job. 

I ethvert firma har man brug for loven- 
de unge mænd, som kan tiltrække nogle 
dygtige kontordamer, 

Mange er dybt bekymrede over tidens umo- 
ralitet. Men husk på, at hvad der er op- 
ad i dag, kan være nedad i morgen. 

Som påskønnelse for godt arbejde blev en 
funktionær på NORDEN kaldt ind til di- 
rektøren, hvor han fik en uges ekstra 
ferie samt to billetter til Mallorca med 
alle udgifter betalt. 
Bagefter skyndte han sig glædestrålende 
at ringe til sin kone: 

- Elskede, kunne du tænke dig at flyve 
med mig på ferie til Mallorca i næste 
uge? 

- Ih ja, udbrød hun, det ville være 
pragtfuldt. 

Så tilføjede hun efter en kort pause: 
- Sig mig, hvem taler jeg med? 

  

Ansvarh. redaktør Aage Clemensen x Redaktionssekretær Edel Frederiksen 

   


