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Astronomens værktøj 

Nordens horoskop. 

Planeten Uranus kan i denne 
tid give anledning til plud- 
selige forandringer og mer- 
kelige overraskelser. Din 

store tilpasningsevne vil 

hjælpe dig gennem denne 
lidt urolige tid - som 
for øvrigt også kan by- 
de på mange ret sjove 
oplevelser. Prøv så 
vidt muligt at leve 
op til de forvent- 

ninger, der stil- 
les til dig.



Maskinfabrikken 

Norden 

Der er nu forløbet godt 2 måneder siden 
råjernsproduktionens ophør, og maskin- 
fabrikken har i den tid skullet indret- 
te sig på sin fremtidige selvstændige 
drift, 

Der har været en lang række praktiske 
foranstaltninger, som har skullet gen- 
nemføres, for at maskinfabrikken kunne 
køre alene, men de fleste af disse ting 
er nu ved at finde deres endelige 1øs- 
ning. 

Tidligere var en stor del af vor opvarm- 
ning baseret på spildevarme fra kraft- 
centralen. Det har været nødvendigt at 
erstatte dette med en fælles varmecen- 
tral for kontor og kantine, og i en 
del af værkstederne opsættes der varm- 
luftsovne. For disse projekters vedkom- 
mende ligger den endelige afslutning 
lige for. 

På tilsvarende måde var strømforsynin- 
gen oprindelig en blanding af veksel- 
Strøm og jævnstrøm, og der er nu truf- 
fet foranstaltninger, så maskinfabrik- 
ken udelukkende kan anvende vekselstrøm 
fremover . 

Det er klart, at maskinfabrikken i man- 
ge henseender står i en helt ny situa- 
tion nu, hvor der er tale om at "køre 
alene" - hvor der tidligere var 2 pro- 
duktioner til at bestride de mere eller 
mindre faste omkostninger, må disse nu 
helt og holdent afholdes af maskinfa- 
brikken. 

Som det fremgår af samarbejdsudvalgsre- 
feratet, viser de foreliggende budget- 
ter for den fremtidige drift, at vore 
indirekte omkostninger vil stige med 
ca. 300.000 kr. pr. år på grund a£ rå- 
jernets standsning. 

De indirekte omkostninger omfatter alle 
de udgifter, som ikke direkte kan henfø- 
Tes til selve produktionen, Det drejer 
sig om f.eks. leje af bygninger og are- 
aler, funktionærgager, faste folk i værk- 
steder til bur, rengøring, magasin m.m., 
opvarmning, værktøj, forsikring og meget 
andet. 

Der ligger en stor opgave for os i at få 
nedbragt disse omkostninger, så vi kan   

bibeholde vor hidtidige konkurrenceevne. 
Vi er i stand til at reducere en del af 
beløbet ved at udleje nogle af vore lo= 
kaliteter til fremmede - men nok så væ- 
sentligt er det, at vi gennem samarbej- 
de i alle led søger at finde frem til 
så effektiv og fornuftig arbejdsgang 
som muligt. 

W.K. 

  

FÆLLESMARKEDET 

  

  

  

Interessen for Danmarks eventuelle med- 
lemskab af Fællesmarkedet er stor; der 
har fra flere sider været rettet hen- 
vendelse til redaktøren, om man kunne 

afholde et prøvevalg, som andre virk- 

somheder har gjort. Ideen er udmærket; 
der skal hurtigst muligt blive nedsat 
et udvalg, der kan arbejde med prøve- 
valget. 

XXX 

 



  

Er blevet mindre stridbare 

    
  

Er tillidsmændene de egentlige uro- 
stifter i industrien, mændene, der ska- 

ber strid? 
I mange år er de i England blevet 

beskyldt for at være årsag til de fleste 
strejker, men sociologernes seneste 

undersøgelser antyder, at billedet af 
den krigeriske tillidsmand snart vil 
være en myte. 

En af de mest betydningsfulde ten- 
denser er ifølge det nye materiale, at 
tillidsmændene er ved at blive mere 
loyale over for virksomhederne og 
meget mindre stridbare end de folk, 
som de repræsenterer. 

Styrkelsen af tillidsmandssystemet 
begynder at vise resultater ved en for- 
mindskelse af konflikternes antal. Jo 
hyppigere kontakt mellem tillidsmæn- 
dene og ledelsen (og ikke blot ar- 
bejdslederne), des mindre risiko er der 
for, at tillidsmændene skaber vanske- 
ligheder og utilfredshed på arbejds- 

I mange situationér har tillidsmænd   

et meget lavere »kogepunkt« end al- 
mindelige arbejdere. De har mere tål- 
modighed, når noget går galt, og ind- 
tager en mere forstående holdning. 

Stemmer konservativt 

En særlig undersøgelse på skibs- 
værfterne ved floden Tyne i Nordøst- 
england viste, at 74 pct. af tillidsmæn- 
dene mod kun 50 pct. af arbejderne 
ikke havde været indblandet i lokale 
lønkonflikter. 

Mens 80 pct. af arbejderne fandt 
mæglingsproceduren før en strejke 

for langsom, havde kun 60 pct. af til- 
lidsmændene dette synspunkt. Kun 
17 pct. af tillidsmændene anså det for 
rigtigt at gå i strejke, før alle mæg- 
lingsmuligheder var udtømt. 

Nogle af de yngre tillidsmænd er 
ikke særlig begejstrede før de traditio- 
nelle bånd til Labour-partiet. Kun 64 
pct. af alle tillidsmænd betalte til par- 
tiet, mens 71 pct. af arbejderne gjorde 
det. Mange unge tillidsmænd er ikke 
bange for at sige, at de stemmer kon- 
servativt — gennemsnittet ved Tyne- 
undersøgelsen var overraskende 17 pct. 
af tillidsmændene mod kun 9 pct. af 
de almindelige arbejdere. 

Tillidsmænd har også vist større in- 
teresse end arbejdere for at forbedre 
klimaet gennem produktivitetsaftaler: 
78 pct. mente, at produktivitetsafta- 
ler er »en god idé«, mens kun 55 pct. 
af arbejderne var af denne mening. 

Også samfundsmæssigt har tillids- 
mændene en mere liberal tankegang. 
Kun 48 pct. af tillidsmændene mod 
68 pct. af arbejderne mente, at klasse- 
skel stadig er hovedproblemet mellem 
følk i Storbritannien i dag. 

Sociologernes undersøgelser stu- 
deres nøje i direktionskontorerne i 
Storbritannien. Måske er den gamle 
tro på, at tillidsmændene er hovedår- 
sagen til de vilde strejker, efterhånden 
helt forkert. Og måske findes nøglen 
til bedre samarbejde på de britiske ar- 
bejdspladser netop hos tillidsmæn- 
dene. 

 



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 24. august 1972 kl. 15.55 
afholdtes ordinært møde i samarbejds- 
udvalget. 

Som suppleant for Knud Zachariassen 
var mødt Jens Thomsen. 

Som gæst deltog kontorchef Knud V. Jen- 
sen. 

W. Kok bød velkommen, specielt til Jens 
Thomsen og Knud V,. Jensen samt til K. 
Debell, der er indtrådt i samarbejdsud- 
valget i stedet for Erik Olsen, da 
gruppe a har ønsket, at Funktionærfor- 
eningens formand bliver repræsenteret 
i udvalget. 

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

Henry Nielsen konstaterede, at folkenes 
stilling til skifteholdsarbejde var me- 
re positiv på grund af bedre oriente- 
ring fra værkføreres og tillidsmands 
side. 

Benny Møller efterlyste bedre planlæg=- 
ning og tilrettelægning, herunder bedre 
samarbejde mellem dem, der udfører ar- 
bejdet, og dem, der afgiver tilbud, så- 
ledes at man i gensidig tillid finder 
frem til de rigtige priser. 
Benny Møller mente, at det var uhel- 
digt, at folk fra maskinværkstedet blev 
overflyttet til pladeværkstedet, Frede 

Jensen udtalte, at det kan være nødven- 

digt at omgruppere kræfterne, hvis be- 
lægningsforholdene i de forskellige 
værksteder kræver det. 
Henry Nielsen pegede på forholdet ved- 
rørende manglende materialer på lager. 
Hertil svarede W. Kok, at der var ned- 
sat et udvalg, som har fastsat fremti- 
dige lagerstørrelser for plade- og pro- 
filjernsdimensioner. Lageret vil nu 
blive suppleret op efter dette forslag. 
Der var enighed om, at tekst på akkord= 
sedler skulle være så fyldestgørende 
som muligt. 

PUNKT 2: SIKKERHEDSUDVALGET. 

Henry Nielsen oplæste referatet af mø- 
det i sikkerhedsudvalget den 17. august. 
Benny Møller foreslog, at der ydes stør- 
re tilskud til sikkerhedsfodtøj, idet 
fodskader er meget fremherskende, 

Sikkerhedsgrupperne i de forskellige 
værksteder opfordres til at komme med   

en indstilling om afstribning på gulve- 
ne. 

PUNKT 3: KANTINEUDVALGET. 

Frede Jensen oplæste referatet af mødet 
i kantineudvalget den 15. august. 
Karl Anker Nielsen ankede over, at det 
regner ned i kantinen, hvortil W. Kok 
svarede, at tagene vil blive gennemgået. 
Knud V. Jensen oplyste, at der snarest 
vil blive opsat en automattelefon i kan- 
tinen i stedet for den nedtagne omstil- 
lingstelefon fra portvagten. 
Peder Holst Larsen ønskede, at folk på 
udearbejde, der har skabe på fabrikken, 
bliver underrettet om, hvornår de skal 
tømme deres skabe, hvilket W. Kok love- 
de, kantineudvalget vil sørge for. 

PUNKT 4: ORDRE- OG PRODUKTIONSFORHOLD 
(GRUPPE A). 

W. Kok oplyste, at vi indtil nu har 
holdt budgettet for 1972 på 14,3 mill. 
kr., idet vi for første halvår har haft 
en omsætning på 7,3 mill, FLS' andel er 
for første halvår 43,6 % mod 48 % sid- 
ste år, FLS har i den senere tid haft 
en forbedret ordreindgang, og det ser 
ud til, at vi kan regne med at få en 
andel heri; således har vi allerede få- 
et forespørgsel på en cyklonforvarmer 
og brænderstand til udførelse næste år. 
Der har hidtil været god beskæftigelse 
med skibsarbejde. Vi har haft et møde 
med Aalborg Værft om udsigterne for 
fremtiden, efter at værftet er ved at 

bygge en ny kedelsmedie. Vi har fået 
lovning på en forlængelse på 1/2 år af 
den gældende 2-årige aftale, der udlø- 
ber 1/3 1973, og som omfatter en pro- 
duktion på 2.000 t skibsarbejde pr. år. 
Vi kan forudse en beskæftigelse til 
10-12 mand i de 2 midterste kvartaler 
næste år, 

Arbejdet for Ørskovs Staalskibsværft 
går efter planen. 
Vi har genoptaget forbindelsen med B & W 
via maskinfabrikken i Valby; det drejer 
sig hovedsagelig om nogle hasteordrer. 
Vi har rettet en skriftlig henvendelse 
til Lindø-Værftet om mulighed for ar- 
bejde. 
Jørgen Madsen redegjorde for udearbejdet 
og oplyste, at med de 42 mand, vi har i 
øjeblikket, har vi beskæftigelse til ca. 
14 dage. Hvad der er derudover ved vi 
endnu ikke. Angående arbejde på Dania 
foreligger der ikke noget konkret for 
øjeblikket. 

 



Peder Holst Larsen mente, at man på 
udearbejde fik for lidt orientering om 
beskæftigelsessituationen, hvortil Fre- 
de Jensen foreslog, at man oprettede et 

underudvalg på grundlag af de erfarin- 
ger, man får fra underudvalget i ma- 
skinværkstedet . 
De fremviste belastningstavler viser en 
god belægning for pladeværkstederne for 
resten af året. 
De igangværende nyanlæg med varme i 
kantinen, værksteder og magasin samt 
ændring i strømforsyningen går plan- 
mæssigt frem. 
W. Kok oplyste, at råjernsproduktionens 

ophør betyder en meromkostning pr. år 
på ca. 300.000 kr. Man vil gøre alt for 
at nedbringe disse méromkostninger, 
bl.a. har vi forhandlinger i gang med 
APCF om at slippe for forpagtning af 
de meget store jord- og boligarealer 

uden for det egentlige fabriksareal, 
ligesom vi er ved at se på bedre egne- 
de og billigere EDB-systemer samt mu- 
lighederne for udleje af nogle arealer 
og lokaler. 

PUNKT 5: 14 DAGES LØN OG UDBETALING 
GENNEM PENGEINSTITUT (GRUPPE A). 

Knud V. Jensen oplyste, at med hensyn 
til 14 dages løn og udbetaling gennem 
pengeinstitut er det bedst at indføre 
det i forbindelse med overgang til det 
tidligere omtalte nye EDB-system fra 
1. januar. Der vil kunne gives endelig 
besked herom ved næste samarbejdsud- 
valgsmøde. 

PUNKT 6: SYGEKASSEN NORDEN, INTERESSE- 
KONTORER, FONDS M.M. (GRUPPE A). 

Ved overgangen til lønudbetaling gennem 
pengeinstitut vil interessekontorernes 
berettigelse ikke være til stede i sam- 
me omfang som nu. På Knud V. Jensens 
forespørgsel erklærede samtlige medlem- 
mer sig enige i, at interessekontorerne 

kan ophæves i forbindelse med overgan- 
gen; fra nu af øg indtil interessekon- 

toret ophæves, er det imidlertid nød- 
vendigt, at der vælges 2 bestyrelses- 
medlemmer, da 2 tidligere bestyrelses- 
medlemmer er rejst i forbindelse med 
rå jernsproduktionens ophør. 
Knud V. Jensen spurgte, om sygekassen 
Norden har nogen berettigelse, efter at 
der fra 1/4 1973 indføres ordningen med 
udbetaling af sygedagpenge. Henry Niel- 
sen svarede, at man i bestyrelsen var 
enige om at fortsætte uændret indtil 

    

1. april. 
Med hensyn til den understøttelsesfond 

for arbejdere på 50.000 kr., der blev 

stiftet i 1953 i forbindelse med syge- 
kassens 50 års jubilæum, mente Knud V. 
Jensen, at den kunne fortsætte med små 
ændringer i fundatsen og således fort- 
sat kunne yde hjælp til ulykkesramte og 
til enker efter ulykkesramte. 
K. Debell nævnte, at man vil fortsætte 

hjælpefonden, der nu administreres af 
sygekassen, og som har en formue på 

ca. 15.000 kr. Henry Nielsen foreslog, 

at sygekassens kapital til Ll. april 

overgår til denne fond. 
Angående sikkerhedsfonden, der oprette- 
des i anledning af CJK's 25 års jubilæ- 
um, foreslog Knud V. Jensen, at man i 
stedet for at uddele belønninger pri- 
mært anvendte pengene til støtte til 
uddannelsesformål, hvilket der i SU 

var enighed om. 
Under punktet nævnte Knud V. Jensen 
også, at der endnu ikke er endelig klar- 

hed over, om maskinfabrikken fremover 
kan deltage i APCF's arrangementer, 
f.eks. feriehjemmet Kolkær, studierej- 
ser til København øg uddeling fra Poul 
Larsens Mindefond. 

PUNKT 7: LØNSYSTEMER (GRUPPE B). 

På Henry Nielsens forespørgsel oplyste 
P. Rusholt, at man i en gruppe blandt 
værkførerne havde arbejdet med udførel- 
se af vurderingsskemaer for mere syste- 
maåtisk grundtimelønsansættelse. Arbej- 
det er desværre blevet forsinket på 
grund af de personaleændringer, som rå- 

jernsproduktionens ophør har medført, 
men mån er nu i gang med préøvevurderin- 
ger. 
W. Kok lovede, at man ville komme tilba- 
ge til spørgsmålet, når man har drøftet 
de forskellige lønsystemer. 

Benny Møller henstillede, at man tog med 
i overvejelserne at indføre en fast ti- 
meiøn i stedet for akkord i maskinværk- 
stedet, og forespurgte, om forskudsbe- 
talingen kunne hæves. K. Debell mente, 
at det ville være naturligt at se herpå, 
når man til nytår går over til et andet 

EDB-system, 

PUNKT 8; HJÆLPEMANDSKAB (GRUPPE B). 

Henry Nielsen ankede over, at der er 
mangel på hjælpemandskab, og rengørin- 
gen i værkstedet lider også derunder, 
ligesom der går for megen tid for sven- 
dene med at finde de forskellige materi-



  

aler frem. 

W. Kok svarede, at man er opmærksom på 

forholdet. 

PUNKT 9: EVENTUELT. 

Knud V. Jensen spurgte, om man i givet 

fald var interesseret i at komme med 

til et møde for APCF's fabrikker, hvor 

direktør Nils Foss vil holde foredrag 

om Fællesmarkedet. SU mente, der var 

interesse herfor i stedet for selv at 

holde et EF-møde, da det er tvivlsomt, 

om der vil være tilslutning nok hertil. 

(Det er senere meddelt, at APCF grundet 

svigtende tilslutning ikke holder et 

sådant møde, og mødet 11. september er 

internt for Bates). 

W. Kok spurgte, om der er interesse for 

at bibeholde OBS-bladet, hvilket man 

bekræftede. Knud V. Jensen opfordrede 

til at fremsende indlæg og læserbreve 

til bladets redaktør, så der kommer me- 

re stof med. 

Benny Møller foreslog atter, at samar- 

bejdsudvalgsmøderne blev afholdt i ar- 

bejdstiden, hvortil W. Kok svarede, at 

der ikke er ændret indstilling hertil 

for øjeblikket fra fabrikkens side. 

Karl Anker Nielsen forespurgte om mu- 

lighederne for at slippe for at arbejde 

på skift, hvis man ønsker at gå på kur- 

sus til vinteren, så undervisningen ik- 

ke skal forsømmes den uge, der arbejdes 

på skift. W. Kok mente ikke, man kan 

sætte en fast regel op herom, men det 

bedste vil være, hvis det kan klares i 

de enkelte afdelinger, og man taler sam- 

men med kollegerne herom. 

Benny Møller spurgte, om man også frem- 

over vil se med velvilje på dagkursus 

(efteruddannelse) og give de ESF 

fri de 8 eller 14 dage, kurset varer, 

hvortil W. Kok svarede, at der ikke er 

planer om at ændre praksis her. 

Karl Anker Nielsen spurgte, om der er en 

forsikring, der dækker, når billakken er 

blevet ødelagt i forbindelse med maling 

af lågen til hegnet. Knud V. Jensen sva- 

rede, at der ikke er nogen forsikring 

herfor. 
Benny Møller foreslog også at forsyne 

hovedporten med elektrisk lås, da der 

er folk, der ikke kån komme ind, når de 

kommer om morgenen. W. Kok svarede, at 

det er under overvejelse. Der er planer 

om at lukke kontoret ude fra fabrikken 

i forbindelse med eventuel udlejning af 

nogle af kontorlokalerne. 

Mødet hævet kl. 18.20. 

>   

Sikkerhedsudvalg 

Sikkerhedsudvalget afholdt møde den 

17. august 1972. 

Asbest. 
Arbejdstilsynet har meddelt, at forbu- 

det ikke omfatter typerne af asbest, 

der anvendes her på virksomheden. 

Sikkerhedsfodtøj. 
Der er købt nye fabrikater af sikker- 

hedsfodtøj, som fremover lagerføres på 

magasinet. 

Hjelme ved skibsbygningsarbejde. 

sikkerhedsgruppen i hal P har undersøgt 

sagen, men mener ikke, der er behov for 

et hjelmpåbud. 
Sikkerhedsudvalget henstiller dog, at 

man er opmærksom på ændringer i ar- 

bejdssituationen, som berettiger til 

ændret syn på hjelme, og påpeger, at 

alle, der ønsker det, kan få en hjelm 

udleveret. 

Rengøring og afstribning i værkstederne. 

Henry Nielsen klagede over rengøringen 

i værkstederne og mente, at der flere 

steder var mulighed for afstribning. 

Sikkerhedsudvalget imødeser forslag fra 

sikkerhedsgrupperne. 

Skærm på presser. 

Det har flere gange vist sig, at skær- 

men på presseren i hal M bliver fjer- 

net, hvorved der let kan opstå fare for 

en ulykke. 

Sikkerhedsgruppen i hal M vil finde en 

løsning. 

Indtrufne ulykker. 

25/4 1972, hal U: 

Ved løftning af et pladestykke faldt et 

stykke jern ned over foden. 
Forsømmelse: 54 dage. 

3/8 1972, hal P; 

Tilskadekomne fik fingeren i klemme, da 

han lukkede porten. 
Tilskadekomne er stadig sygemeldt. 

15/8 1972, hal P: 
Ved udlægning af plader ved hjælp af 
kran fik tilskadekomne en finger i 

klemme. 
Tilskadekome er stadig sygemeldt. 

 



  

Studietur 

17 smede og medhjælpere fordelt med 
7 mand fra maskinfabrikken Norden og 
10 mand fra Dania (rejsefører Ole Lyk- 
holt) deltog i den årlige studietur til 
København den 22. august. 
Man rejste med fly til Kastrup lufthavn 
og derfra med Viking bus til FLS-Maskin- 
fabriken. 
Efter en meget interessant rundtur på 
maskinfabrikken hyggede man sig ved en 
god frokost i kantinen. 
Derefter kørte selskabet til cementfa- 
brikken Karlstrup, hvor man også blev 
meget venligt modtaget; der var rund- 
visningen måske knap så interessant, 
idet jo i særdeleshed folkene fra Dania 
kender en cementfabrik til bevidstløs- 
hed. 
Rejsedeltagerne udtalte ønske om at få 
rundvisningen på FLS-Maskinfabriken ud- 
videt som erstatning for turen til Karl- 
strup. 

Om aftenen samledes selskabet i Tivoli 
til en fortrinlig middag i "Det kinesi- 
ske Tårn". 
Derefter blev der et par timer til fri 
rådighed, og naturligvis var der nogle, 
som skulle se den meget omtalte gade med 
live-show. To gæve gutter fra Himmerland 
blev enige om, at det kunne være morsomt 
at prøve, hvad det var for noget. De gik 
indenfor og blev høfligt modtaget ved 
receptionen, 

Hvad kan vi tjene d'herrer med? spurgte 
damen. 

Ja, vi skulle jo prøve det her liv-sjov. 
Hvad koster det? 

Vi har lige fra 5 kr. til 100 kr. 
Lad os prøve for en femmer, siger gut- 
terne. 

Gerne, siger damen, vil d'herrer tage 
bukserne af. 

Hvorefter de med flad hånd fik et meg- 
tigt klask i den bare ende. 
Så siger den ene himmerlænding: Tænk dig, 
hvis vi havde forlangt for 100 kr., sik- 
ken en røvfuld vi da ville ha' fået, 

  
  

vi bringer sporten 

  

Som det fremgår af nedenstående slut- 
stilling i sommerturneringen, har vi 

klaret os fint i fodbold; vi opnåede 
en tredieplads. 

| Slutstillingen 

Hermed følger stillin- 

gen | 11-mands som- 

merturneringen 1972: 

MS-RÆKKEN 
PØSTEN 1 11 21 39-7 
ABV 1 11 18 42-12: 
cGJK 11 15 29-18 
JKE 1 11 14 22-19 

PE 11 14 33-17 
JIF 11 12 32-18 
IFA 11 9 25-20 

FA-TA 11 8 20-35 

STIFTEN 1 11 6 16-47 
VIA 11 6 10-22 
HB1 ii 5 18-39 
DESMI 11 4 738 

I cupturneringen har vi vundet over 
Aalborg Shipping med 2-1. Den næste 
kamp tabte vi 1-6 til Aalborg Værft. 
På grund af manglende tid har kasse- 
reren, Per Larsen, trukket sig tilba- 
ge. Som suppleant er Erik Christiansen 
indtrådt. 
[drætsklubben har afholdt 20 års sti£- 
telsesfest; man kunne ønske sig, at 
flere meldte sig, når vi festede, 
I forhold til de mange ansatte på fa- 
brikken er der alt for få, som er med- 
lem af klubben; det må ordnes, MELD 
DIG SOM MEDLEM. 
Badminton- og bordtennistræningen star- 
ter nu. Kom og hyg dig med os. 
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Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 

15. august 1972. 

Følgende punkter drøftedes; 

1. Der ønskes opsat tidsskrifthylde og 

opslagstavle i spisesal (bl.a. til 

information fra tillidsmand til kol- 

leger). 

Spisesal forventes færdig den 
1/9 1972. 

Omklædningsrum forventes færdig den 

20/9 1972. 
Kantinebygning med varmecentral for- 

ventes færdig den 1/10 1972. 

3. Kantineregnskab pr. 30/6 1972 viser 

et underskud på kr. 1.892,79. 

4. Det undersøges, om der i tilslutning 

til det tidligere fremsatte forslag 

om, at firmaet bevilger låse til 

skabene i omklædningsrummet, kan 

fremskaffes en prisbillig systemlås. 

5, Kantineudvalget henstiller endnu en 

gang til de enkelte medarbejdere, at 

man sørger for, at tomme flasker kom- 

mer retur. 

6. Der var tilfredshed med den rengø- 

ring, der foretages i kantinen. 

po
 

Parkering 

Mange bilejere har endnu ikke set, at 
vi nu har rigelig med plads på parke- 
ringspladsen; der parkeres stadig på 
tilkørselsvejene og foran døre. Lad 
os få det rettet - PARKER RIGTIGT. 

  

Mon vi når det inden kl. 7.00   

Fratrædelser 
Råjernsafdelingen: 

31/7 1972: 

Brændermester Harry Kristensen 
Formand Åge Kristensen 
Cheflaborant Harry Thomsen 
Laborant P. F. Hansen 

Maskintekniker Ivan H. Pedersen 

31/8 1972: 

Formand Folmer Andersen 
Formand Karl E. Clausen 
Formand Søren Jensen 
Portner F. Schmelling Laursen 
Chauffør Jens Pedersen 

Kontoret: 

31/7 1972: 

Assistent Kaj R. Jensen 
Assistent Per Lund Jensen 

31/8 1972: 

Bogholder Frank E. Pedersen 

Kantinen: 

31/7 1972: 

Fru Edith Bøjer 

smil lidt mere 

Ægteskabet er den havn, hvor kaptajnen 
har sværest ved at få landlov. 

Ingen mand er mindre værd for sit firma 
end ham, som altid er enig med chefen. 

Solopgange har det med at starte på de 
mest upraktiske tidspunkter. 

Man er lige ved at få bedreværdskom- 

plekser, fordi man får gagepålæg. 

Den mest interessante alder er …. 

alle de andres, 

  

Ansvarh. redaktør Aage Clemensen x Redaktionssekretær Edel Frederiksen 

 


