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Siden råjernets lukning har der været nogen uklarhed om vor virksomheds navn. 

Navnet Cement-Jern Konsortiet har hidtil stået som den officielle betegnelse - 
det har stået på vort brevpapir og med store bogstaver på facaden. 

Samtidig har vi i stigende grad på andre områder benyttet det nye navn Maskin- 
fabrikken Norden. 

Med benyttelse af to navne skaber man selvsagt forvirring omkring sig. Det har 
været vanskeligt at forstå for kunder, at Maskinfabrikken Norden, som man skrev 
til, var den samme virksomhed, som svarede på CJK-brevpapir. 

Der er nu rådet bod på dette spørgsmål. Fremtidig vil kun navnet Maskinfabrik=- 
ken Norden blive anvendt. Der er indkøbt nyt brevpapir, og navnet på facaden 
over portnerlogen vil blive ændret - og der er tale om at belyse det i aften- 
timerne. 

Der forestår en stor opgave i at gøre navnet kendt ude i byen. En stor del 
aalborgensere kender ikke vor virksomheds eksistens = ja tror overhovedet 
ikke, at der er aktivitet på området. 

Fabrikken vil nu gøre opmærksom på bavnesode sagen til forretningsforbindelser 
og lignende. 

Men enhver af vore medarbejdere er også en slags gesandt for virksomheden og 
må som sådan medvirke til at gøre navnet Maskinfabrikken Norden kendt - og 
kendt som en god Åalborg-arbejdsplads. 

Med venlig hilsen 

MASKINFABRIKKEN NORDEN 
AFDELING AF F.L. SMIDTH & CO. 

det. 

 



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 3. maj 1973 kl. 15.55 af- 
holdtes ordinært møde i samarbejdsud- 
valget. 

Som suppleanter for Peder Holst Larsen 

og Hans Chr. Pedersen var mødt Carsten 
Jul og Søren Andersen. 

Som gæst deltog maskinlærling Bjarne 
Laustsen, 

W. Kok bød velkommen, specielt til sup- 
pleanter og gæst, og oplyste, at Knud 
Ørvad Jensen fra l. april er antaget som 

værkfører i pladeværkstedet, og fra 
l. juni er ingeniør Poul-Erik Sand an- 
taget til driftskontoret, i første ræk- 
ke til det tidligere omtalte projekt 
vedrørende gravemaskiner. 
W. Kok oplyste endvidere, at honoraret 
for deltagelse i SU-møder er forhøjet 
til 40 kr. 

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

Sikkerhedsfondets midler vil blive an- 
vendt til belønninger og ekstra sikker- 
hedskurser, og der vil fra fabrikkens 
side blive ydet lommepenge til dem, der 
skal på kursus. 
Lærlinge vil fremover, når de er udlært, 
få et ur i stedet for et kontant beløb. 
Vedrørende pakhusets anvendelighed som 
maålerværksted har man endnu ikke hørt 
fra Arbejdstilsynet. W., Kok vil rykke 
for et svar. 

Reparation af betonloftet i pakhuset fo- 
retages snarest, 

Fast ilt- og gasinstallation på pladsen 
foran hal P er endnu ikke bevilget. Det 
blev foreslået, at det undersøges, om 
det kan etableres i sommerferien. 
Læskure ved brokranen er sat op. 

Tilkørselsforholdene til tømmerladen vil 
i nær fremtid blive forbedret ved at ta- 
ge de skinner op, der ligger der. 

Spørgsmålet om bedre forhold ved stemp- 
ling i hal P og hal 3 menes at blive 
løst i rær fremtid. 

Der vil fremover blive ydet de folk, der 
aflægger svejseprøve, en godtgørelse for 
den tid, de ofrer på prøven, hvis de an- 

tages. 

Henry Nielsen meddelte, at man er villig 
til at ændre lønningsugen, så den slut- 
ter fredag morgen i stedet for mandag 
morgen. 
På et spørgsmål fra Benny Møller bekræf-   

tedes det, at fabrikken i enkelte til- 

fælde var villig til at imødekomme øn- 
ske om ferie uden for den fastlagte pe- 
riode. Vedkommende vil eventuelt blive 
overflyttet til udearbejde. 

  

PUNKT 2: BERETNINGER FRA FORSKELLIGE 
UDVALG. 

Der har ikke været afholdt møde i sik- 
kerhedsudvalget siden sidste SU-møde. 
De tidligere omtalte bårer er ved at 
være færdige og er en god løsning. 
Frede .Jensen oplæste og kommenterede 
referatet fra mødet i kantineudvalget 
den 24. april. 
Kantineregnskabet viser, at der for 
1. kvartal 1973 har været et underskud 
på 3.455 kr. Bruttoavancen i % af om- 
sætningen er 12,7 % og bruttoavancen 
i % af vareforbruget 14,6 %. 
De gamle skabe, der ikke bliver benyt- 
tet, vil blive flyttet ud. 
Kantineudvalget foreslog lukning af øl- 
automaterne efter arbejdstid i forbin- 
delse med de stedfundne tyverier. Grup- 
pe b mente ikke, dette var nødvendigt 
og ville medvirke til, at misbrug ikke 
finder sted. 

Der har den 14. marts været afholdt mø- 
de i "dagpengeudvalget". 

Det er vedtaget, at en mand, der møder, 
men på grund af sygdom må gå hjem inden 
kl. 9, vil få erstatning for resten af 
dagen. 
På W. Koks forespørgsel angående syge= 
kassen "Norden", der er ophævet i den 
hidtidige form, svarede Henry Nielsen, 
at man har i sinde at revidere lovene 
og fortsætte sygekassen på nyt grundlag. 
Man drøftede underudvalgenes arbeide og 
henstiller, at der bliver afholdt møder 
inden hvert SU-møde, 

  

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

W. Kok oplyste, at omsætningen i de 2 

første måneder har været 3,5 mill, Be- 
skæftigelsen er gået op til ca. 190 
mand . 
Ordretilgangen er væsentlig bedre end 
sidste år, 

Frede Jensen oplyste, at der i plade- 
værkstedet er fuld beskæftigelse til 
uge 38, og i maskinværkstedet er der 
fuld beskæftigelse til uge 34. Der er 
heri ikke taget hensyn til de omtalte 
gravemaskiner, der er kalkuleret til 

ca, 6.000 timer i alt pr. stk. 
Med hensyn til udearbejde er det endnu



ikke afgjort, om reparationen på en 
gammel ovn på Rørdal skal påbegyndes 
lige efter ferien, eller den bliver ud- 
sat til november, Der er også usikker- 
hed med hensyn til, om arbejdet på Dania 
skal fortsætte og styrken der eventuelt 
forøges. Udskiftning af ovnbælter på DAC 
er udskudt, og arbejdet på Karlstrup er 
overgået til maskinfabrikken i Valby. 
Der er travlhed med arbejde for Aalborg 
Værft indtil nytår, hvorefter der ikke 
på nuværende tidspunkt kan loves arbej- 
de. 

Der har været møde med FLS vedrørende de 
fast aftalte priser, som søges reguleret 
under hensyn til stigninger i løn og ma- 
terialer. 

Der er søgt om bevilling til reparation 
af Huron drejebænken i maskinværkstedet. 
Det er nu godkendt, at vi kan bruge nav- 
net Maskinfabrikken Norden officielt. 
Der vil blive gjort et propagandafrem- 
stød for, at konteringen bliver rigtig. 

PUNKT 4; UDSUGNING I HAL P (GRUPPE B). 

Henry Nielsen efterlyste en bedre udsug- 
ning i hal P. W. Kok lovede snarest at 
tale med sikkerhedsudvalget herom og un- 
dersøge, hvad der gøres på andre virk- 
somheder i denne forbindelse. 

PUNKT 5: TØJ TIL SVEJSERE (GRUPPE B). 

Henry Nielsen fremsatte ønske om en 
bedre tøjordning for svejserne i hal P. 
Et udvalg bestående af Erling Jensen, 
P. Rusholt og Ole Andreasen er nedsat 
til at undersøge spørgsmålet nærmere og 
komme med en indstilling. 

PUNKT 6: KURSUS (GRUPPE B). 

Henry Nielsen ønskede en større kursus- 
virksomhed til gavn for både virksomhe- 
den og deltagerne. W. Kok lovede at se 
nærmere på, hvad der er af relevante 
kursusmuligheder og drøfte disse med 
næstformanden. 

PUNKT 7: EVENTUELT. 

Gruppe b ønskede en bedre betaling til 
lærlingene i den tid, de går i skole, 

ligesom man gerne så, at en lærling kan 
kumme i en anden afdeling, eventuelt på 
udearbejde, en del af læretiden, hvis 
han ønsker det. 

Bjarne Laustsen gjorde opmærksom på, at 
lærlingene på grund af strejken først er 
steget i løn fra 10. april i stedet for 
fra Il. uge i marts, selv om de havde ar-   

bejdet under strejken. 
Man enedes om at drøfte lærlingespørgs- 

målene igennem i et udvalg bestående af 
Henry Nielsen, Frede Jensen og lærlin- 
genes talsmand Bjarne Laustsen. 

Med hensyn til overdækning af kranbanen 
foran hal P foreligger et skitseprojekt. 
Carsten Jul efterlyste en bedre planlæg- 
ning og tilrettelægning af arbejdet i 
hal U, så man ikke spilder tid ved selv 
at skulle ud og finde, hvad der skal 
bruges. 
Frede Jensen nævnte, at der er proble- 

mer med at få støbegods og andre ind- 
købsdele frem til tiden, Man har lavet 
et opfølgningssystem for de forskellige 
afdelinger. Har man en ide til en for- 
bedring af forholdene, vil den være vel- 
kommen. 
Henry Nielsen forespurgte om fabrikkens 
indstilling til et feriefond. W. Kok 10- 
vede at drøfte spørgsmålet nærmere med 
tillidsmanden. 
Der var i SU ønske om, åt direktør Aage 
R. Uth vil deltage i et af de første 
SU-møder, 

Mødet hævet kl. 18,15. 

li 

fra bogholderiet 
Vi vil gerne, fra bogholderiets side, 
opfordre alle til åt være meget omhygge- 
lige med konteringen. Hvert enkelt cif- 
fer har en betydning; mangler der et, 
eller er der brugt et forkert, falder 
regnskabet fra hinanden, lige såvel som 
produktionen i værkstedet bliver kasse- 
ret af inspektøren, hvis der er fejl el- 
ler mangler. 

På forhånd TA K!! 

p-5. Er du i tvivl, så spørg din VF. 

 



ændring 

af lønudbetaling 
Da det er meget vanskeligt for lønnings- 
kontoret at få lønningerne færdige til 
overførsel til bank onsdag morgen, er 
det besluttet at ændre lønningsperioden, 
så den afsluttes fredag morgen. 

Da det måske for nogle vil være vanske- 
ligt at undvære en dagløn (7 skat), vil 
der for dem, der ønsker det, blive ud- 
betalt et lån på kr. 120,-, som tænkes 
afdraget i forlængelse af det nuværen- 
de lån, som blev udbetalt i forbindelse 
med overgang til 14 dages løn. Ændrin- 
gen tænkes gennemført i 22. lønperiode, 

Medarbejdere, der ønsker udbetalt lån, 
bedes udfylde rekvisition til lønnings- 
kontoret. Rekvisitioner vil være frem- 

lagt ved lønudbetalingen den 23, d.m. 
og kan afleveres i den røde postkasse 
i kantinen eller direkte til lønnings- 
kontoret. 

EÉ 

Kantineudvalg 
Der afholdtes møde i kantineudvalget 
den 24. april 1973, hvor man bl.a. drøf- 
tede den seneste tids tyverier i kanti- 
nen. Der var i udvalget enighed om at 
foreslå, at der lukkes for ølautomater- 
ne fra kl. 15.30 til 18.00 og igen fra 
kl. 18.30 til 5.30, 

Udvalget vil endvidere pege på ordens- 
reglerne for kantinen, særlig.punktet 
om, at kantinen skal forlades senest 
1/2 time efter arbejdstids ophør. 

Reparationer og forbedringer: Det tid- 

ligere fremsatte forslag om lysstofrør 
i kantine og omklædningsrum ønskes 
fremmet. Gulvet i omklædningsrummet, 
der blev midlertidig lappet sidste år, 
trænger til en ny belægning af asfalt 
eller lignende.   

Generalfor- 
samling 

i 
Idræts- 

foreningen 

Idrætsforeningen "CJK" har nu fået nav- 
neforandring til Idrætsforeningen "Nor- 
den", 

Idrætsforeningen "Norden" afholdt gene- 
ralforsamling i kantinen torsdag den 
3. maj 1973. 

Formanden Kurt Nielsen aflagde beret- 
ning, hvorunder han bl.a. nævnte den go- 

de sæson for klubben, 
Fodboldholdet blev vinder af cementtur- 
nevringen, blev placeret som nr, 3 i 
firmaturneringens mesterrække og deltog 
i finalerne i indefodbold om det nord- 
jydske mesterskab i Frederikshavn. 

Bordtennisholdene blev placeret som 
nr. 5 i C-rækken og som nr. 3 i E-ræk- 
ken, i hvilken Erik Christiansen blev 
vinder af rækken, 

Badmintonspillerne deltog i et stævne 
i Vadumhallen, men ikke med særlig stor 
Succes. 

Kasserer Erik Christiansen oplæste regn- 
skabet, som viste et lille overskud. 

Den nye bestyrelse fik følgende sammen- 
sætning: 

Formand : Kurt Nielsen (genvalg) 
Kasserer t Erik Christiansen 
Sekretær Erik Nielsen 

Udvalg: 

Fodbold +; Henning Andersen 
Keld Andersen 
Peter Laursen 

Bordtennis: Erik Christiansen 

Badminton : Ole Pedersen 

Suppleant Gert Juul 

Festudvalg: Ole Andreasen 

Jørn Jensen 
Orla Svendsen 

  
 



olk, der betjener almindelige dreje= 
bænke, burde ikke sc ud som de gør. 

De burde snarere være skabt i en gorillas 
eller ørangutangs billede. Det har en 

B U rd e væ re s ka bt engelsk lektor i ergonomi, W. T, Single- 

ton, en gang moret sig med at påvise, 
E Men i virkeligheden burde bæstet se 

So m O Fi | | a endnu mærkeligere ud. Hovedet burde 
g sidde på en lang krum hals bøjet ind over 

maskincn, så iagttagelse af skærestedet 
kunne ske, uden at arbejderen behøver 
at indtage en , unaturlig” stilling. Enhver, 
der har set folk arbejde ved drejebænk, 
vil mindes, at de ofte står bøjet ind over 
maskinen for bedre at se, hvad der sker, 

så arbejdet kan blive udført godt og præ- 

cist. 

Man kunne derfor tænke sig, at dreje- 
bænke blev konstrueret helt om, så at et 
menneske kunne være sig selv og alligevel 
være i stand til at bruge en drejebænk 
uden at skulle indtage helt uacceptable 
arbejdsstillinger. 

Menneskevenlig 

I decembernummeret af fagtidsskriftet 
»Værkstedsteknikeren" er der en begej- 

stret omtale af en helt ny drejebænk, som 
adskiller sig radikalt fra de konventionel- 
le typer, Vangerne er rejst op bagtil og 
forsætterslæden står derfor næsten lodret. 
Den foroverbøjede stilling skulle derfor 

være helt unødvendig. 

Men ak, ser man nærmere efter viser 
det sig, at maskinen er hulstrimmelstyret, 

og der kan slet ikke udføres drejearbejde 
i gammeldags forstand på den. Der skal 
slet ikke stå nogen og betjene håndtag 
og følge arbejdets gang. Men hvorfor i 
alverden har man så pludselig gjort ma- 

skinen menneskevenlig, når den slet ikke 

skal betjenes af mennesker? Simpelt hen 

for at drejespånerne ikke skal genere. 
Når der ikke cr nogen, der hele tiden kan 

djerne spånerne, vil de hurtigt fylde op 
mellem vangerne og blokere bevægelserne 

og iøvrigt varme vangerne op så præci- 
sionen bliver ødelagt. 

Der har vi det igen: når teknologien 
kræver det, fordi den flydende produk- 
tion ellers vil hæmmes, kan man sagtens 
lave hvad som helst. Men at et alminde- 
ligt menneske skal stå med krum ryg 
hele dagen, hvad betyder det? Det koster 

jo ikke noget. Måske mandens førlighed 
efter 30 år ved drejebænken. Nå ja, så er 

det vel også på tide, at der kommer cen 
ny mand, der kan stå og krumme ryg 
de næste 30 år, 

Som Jørgen Ryg spø'r: Hvorfor skal 
det hele være så surt? Blandt andet altså 
fordi ingeniører gennemgående er for 
kloge til at tænke på mennesker. 

  

Man kan konstruere drejebænke for mennesker … 
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DER SKAL FRISKES oP 

De gamle bygninger, lager og magasin, 
som næsten var groet til i støv fra ti- 
den, da man forurenede, er næsten ikke 
til at kende igen; de er blevet malet 
i lyse, venlige farver. Folk, der pas- 
serer disse bygninger, udtrykker deres 
glæde over at se, der gøres noget for at 
gøre arbejdspladsen miljøvenlig. 

VI siger 
goddag til. 

Knud Ørvad Jensen er antaget som værk- 
fører i pladeværkstedet fra 1. april, 

Ingeniør Poul-Erik Sand er antaget med 
virkefelt på driftskontoret fra 1. juni. 

  
ed 

Det bliver nok lidt svært for dig, at finde 
ud af hvad der er I vejen, Jeg kunne ikkol«     

smil lidt mere 

  

Det er altid en fornøjelse at give ud-. 
tryk for sin misfornøjelse. 

En kvindes største privilegium er at 
gøre alt det, hendes mand ikke gider. 

I vor tid gøres der så meget for van- 
skelige børn, at var jeg barn i dag, 
ville jeg straks blive vanskelig. 

Man siger, at penge ikke bringer lykke. 
Det er muligt, men de giver en friheden 
til at vælge den form for elendighed, 
man foretrækker. 

Et æble om dagen holder doktoren bor- 
te - hvis man kan ramme ham! 

Verden er lille. En lommetyv i Milano, 
Paulo Gaudenzi, sprang en dag af en 
sporvogn efter at have stjålet en teg- 
nebog, tog et hurtigt overblik over sit 
bytte, løb efter sporvognen, hoppede på 
igen og gennembankede sit offer, I teg- 
nebogen lå et fotografi af Paulos kone 
med påskriften: "Til verdens mest uimod- 
ståelige elsker", 

E 

I



    afholdes i tiden 

7/7 - 29/7 incl. 

GOD FERIE 

VINTERFERIE: 

24/12 (1/2 dag), 27/12, 28/12 og 31/12 (1/2 dag) 

  

  

Ansvarh, redaktør Aage Clemensen + Redaktionssekretær Edel Frederiksen 

 


