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Ved årsskiftet 
Når dette skrives, er året ved at gå på 
hæld. Som følge af den aftalte ferie- 
ordning holder størsteparten af Nordens 
medarbejdere ferie mellem jul og nytår, 

1973 var det første hele driftsår for 
Maskinfabrikken Norden. De opnåede re- 
sultater kan endnu ikke gøres endeligt 

op - med det ligger klart, at de stil- 
lede forventninger til virksomhedens 
driftsresultat vil blive opfyldt. 

Medvirkende årsag hertil er den vending 
i ordresituationen, som fulgte med Dan- 
marks tilslutning til EF i slutningen 
af 1972. Kapacitetsbelægningen har væ- 
ret ovenud tilfredsstillende gennem he- 
le året. 

Det skal understreges, at det er en god 
ting, at Maskinfabrikken Norden er i 
stand til at eftervise sin eksistens- 
berettigelse, efter at råjernet er fal- 
det væk. Selv om man næppe kunne fore- 
stille sig, at råjernet direkte har 
støttet maskinfabrikken - så gav den 
samordnede driftsform i økonomisk hen- 
seende store fælles fordele. 

De ældre bygninger er stadig kendeteg- 
net for en lang række af vore værkste- 
der - og vi må se i øjnene, at udnyt- 
telsen af disse bygninger vil være en 
livsbetingelse for Maskinfabrikken Nor- 

den fremover. Men det må pointeres, at 
der med maling og reparation er gjort 

et stort arbejde for at få de gamle 
bygninger til at tage sig bedre ud. 

Året har stået i nedrivningens tegn, 
Den fuldstændige fjernelse af det gamle 
råjernsanlæg er en nødvendig foranstalt- 

ning for at få maskinfabrikken frem i 
lyset. 

Foråret var præget af den store strejke 

på arbejdsmarkedet, som slugte en bety- 
delig del af vor kapacitet. Der har des- 
værre været lokale arbejdsnedlæggelser. 
For samarbejdsudvalget forestår der 
derfor en vigtig opgave i at kanalisere 
samarbejdet ud i virksomheden, så at 
sådanne aktioner, der giver skår både 
i det daglige samarbejde og over for 
kunder, undgås.   

»Fremtidsudsigterne er gode for 1974 og 
løver godt for tryghed i beskæftigel= 

sen på Norden. Kapaciteten i vore værk= 
steder er belagt for hele året over for 
såvel skibsværftet som FLS. Produktio= 
nen af gravemaskiner vil give beskæfti- 
gelse hen i 1976. For udearbejde er ho= 
risonten naturligvis ikke så lang, men 
der foreligger allerede betydelige mon= 
tagearbejder. 

Der er i 1973 indledt nærmere samarbej- 
de med FLS' andre maskinfabrikker Valby 
og Ltbeck om en fornuftig fordeling af 
fremstillingen af FLS-produkter. Som 
følge af, at stadig flere af FLS' pro- 
dukter fremstilles i kundeland, må ma- 

skinfabrikkerne indstille sig på skær- 
pet konkurrencesituation. Forøget salg 
af produkter til et marked uden for FLS 
må tilstræbes - her er Norden på vej, 
idet vi fremstiller op mød 60 % til 
andre end FLS. 

Desværre ser det ud til, at 1973 - den 

gode beskæftigelses år med de lyse frem- 
tidsudsigter - vil ende i energikrisens 
tegn. Selv om mange forhold på nuværen= 
de tidspunkt er uafklarede, og konse- 
kvenserne for fremtiden er uoverskueli= 
ge, må vi indstille os på, at en lang- 
varig ændring af forholdene vil blive 

følgen. 

Men ved afskeden med det - trods alt 
gode år 1973 - vil vi ønske alle med- 
arbejdere og deres husstand en god jul 
og et godt nytår. 

KVJ - WK 

   



Samarbejdsudvalg 
Mandag den 3. december 1973 kl. 15.00 
afholdtes ekstraordinært møde i samar- 
bejdsudvalget. 

Som suppleanter for Jørgen Madsen og 
Henry Nielsen var mødt Ole Lykholt og 
Egon Olesen. 

Som gæst deltog kontorchef Knud V. Jen- 
sen. 

Eneste punkt på dagsordenen var: Tilbud 
fra FLS' ledelse om oprettelse af lokalt 
bestyrelsesråd med 2 medarbejderrepræ- 
sentanter. 

W. Kok bød velkommen, specielt til sup- 
pleanter og gæst. 

Spørgsmålet om Maskinfabrikken Nordens 
stilling i forhold til den nye aktie- 
selskabslov, der åbner mulighed for 
medarbejderrepræsentation i bestyrel- 
serne, har været genstand for en fore- 
spørgsel fra Henry Nielsen. 
Det har været meddelt, at FLS' ledelse 
arbejder méd en klaring af dette spørgs- 
mål, og nu har disse overvejelser ført 
til et konkret tilbud om oprettelse af 
et bestyrelsesråd for Maskinfabrikken 
Norden bestående af repræsentanter for 
konsortialdeltagerne samt to medarbej- 

derrepræsentanter, 

Den nye aktieselskabslov, der træder i 
kraft 1. januar 1974, giver adgang for 
medarbejderne til at lade to repræsen- 
tanter indvælge i bestyrelsen, hvis der 
blandt medarbejderne er ønske herom. 
For Maskinfabrikken Norden gælder det 
specielle forhold, at virksomheden ikke 
er et aktieselskab, men et interessent- 
skab, der drives i fællesskab af FLS 
og APCF. Indregistreringen er fore- 

taget hos FLS, og dette medfører, at 
medarbejderne på Norden kan medvirke til 
valget af medarbejderrepræsentanter i 
FLS. 

På grund af Nordens ringe størrelse i 
forhold til FLS er der meget minimale 
chancer for at blive repræsenteret i 

FLS' bestyrelse - og under alle omstæn- 
digheder vil de problemer, en medarbej- 

derrepræsentant vil komme i kontakt med 
hos FLS,sandsynligvis kun i begrænset 
omfang berøre Nordens forhold. 
Det fremsatte forslag skal ses på bag- 
grund af, at der hos FLS er positiv ind- 
stilling til medarbejderrepræsentation, 
øg at man finder det hensigtsmæssigt at   

give medarbejderne lejlighed til at del- 

tage i arbejdet med netop deres fabrik. 

Det foreslåede bestyrelsesråd for Nor- 
den vil have tilsvarende opgaver som 
en bestyrelse og blive et led mellem 
FLS' bestyrelse og Norden. Medarbejder- 
ne vil - hvis man i øvrigt er interes- 
seret i repræsentation - kunne indvælge 
repræsentanter efter fuldstændig samme 
regler som i normale aktieselskaber. 
Knud V. Jensen gennemgik Handelsmini- 
steriets cirkulære om valg af medarbej- 
derrepræsentanter, og cirkulæret blev 
omdelt. 
Efter en diskussion om emnet bad W. Kok 
SU-medlemmerne gennemtænke spørgsmålet, 
således at SU kan besvare FLS-ledelsens 
tilbud, 

Uden for dagsordenen diskuteredes ener- 
gisituationen. Der er nedsat et udvalg, 

som har kulegravet afdelingerne med be- 
sparelser for øje, og der er herved op- 
nået væsentlig nedsættelse af olie- og 
el-forbrug. 
W. Kok gjorde opmærksom på, at vi skal 

spare 25 % af vort normalforbrug - og 
det er meget. Med hensyn til opvarming 
svarer dette til en nedsættelse af tem- 
peraturen med 6 . 

Der var i SU enighed om at følge udvik- 
lingen og tage de forholdsregler, som 

er nødvendige, for åt virksomheden kan 
køre, 

Mødet hævet kl. 16.05. 

> 

SAMMENDRAG AF RETNINGSLINIER IFØLGE 
HÅNDELSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE AF 
21. NOVEMBER 1973 FOR MEDARBEJDERNES 
VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSE, SOM 
VIL VÆRE GÆLDENDE, DERSOM MAN PÅ NORDEN 
OPRETTER ET BESTYRELSESRÅD, 

Anmodning om repræsentation. 
Beslutning om repræsentation i besty- 
relsesrådet skal medarbejderne træffe 
ved en afsteming ($ 4), og de skal i 
forvejen skriftligt anmode ledelsen om 
en sådan afstemning. Anmodningen skal 
fremkomme fra samarbejdsudvalgets ar- 
bejdstagere eller virksomhedens klubber 
og personaleforeninger eller 1/10 af 
selskabets arbejdstagere.



Afstemning om repræsentation, 
Ledelsen skal sørge for, at der senest 

å uger efter anmodningens modtagelse 
nedsættes et valgudvalg med repræsenta- 
tion af medarbejdere ($ 5), som skal 
tilrettelægge afstemningen, 

Udvalget skal bestå af mindst 3 medlem- 
mer, hvoraf 1 medlem fra ledelsen. 
Afstemningen, som alene har til formål 
at afgøre, om medarbejderne ønsker re- 
præsentation i bestyrelsesrådet, skal 
afholdes inden 4 uger efter nedsættelse 
af valgudvalget. 

Valg af bestyrelsesrådsmedlemmer. 
Såfremt medarbejderne ved afstemningen 
træffer beslutning om repræsentation, 
fortsætter det nedsatte valgudvalg som 
permanent udvalg ($ 10), og dets første 
opgave bliver at tilrettelægge valget 
af bestyrelsesrådsmed lemmer og supple- 
anter,. 

Valgudvalget skal - med en frist på 
mindst 1 og højst 2 måneder - fastsætte 
datoen for valget og udarbejde valgli- 
ster over henholdsvis kandidater og 
suppleanter ($ 11). Udvalget skal fra 

arbejdstagerne indkalde forslag om per- 
soner, der skal opstilles som kandidater 
eller suppleanter, og disse forslag skal 
være indleveret senest 3 uger før valget. 

Stemmeret og valglister, 

Samtlige medarbejdere (excl. anmeldte 
direktører) har stemmeret ved afstemning 
og valg, hvorimod man skal have været 

ansåt i selskabet de sidste 12 måneder 
for at kunne opstilles som kandidat 

($ 16). 
Såfremt medlemmer af valgudvalget bli- 
ver opstillet, må de udtræde af udvalget 
og erstattes af andre, 

På grundlag af de indkomne forslag skal 

valgudvalget udarbejde en liste over 
kandidater til bestyrelsesrådet og en 
liste over suppleanter for disse, De 
to lister skal bekendtgøres for medar- 

bejderne senest 7 dage inden valget. 

Valghandlingen. 

Hver medarbejder kan kun stemme på 1 
kandidat på hver af de to lister ($ 18). 
De to kandidater fra hver liste, der 
får flest stemmer, er valgt til hen- 
holdsvis bestyrelsesrådsmedlemmer og 
suppleanter for disse. 

Valgperioden. 

Valgperioden gælder for 2 år ad gangen, 
og der skal således afholdes valg hvert 
andet år, 
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Samarbejsudvalg 

Torsdag den 6, december 1973 kl. 15.55 
afholdtes ordinært møde i samarbejdsud- 
valget. 

Som gæst deltog maskinlærling Bjarne 
Laustsen. 

PUNKT l: BEHANDLING AF PUNKTER FRÅ TID- 
LIGERE MØDER. 

På ekstraordinært SU-møde 3.12.73 frem- 
sattes tilbud fra FLS-ledelsen om op- 
rettelse af et lokalt bestyrelsesråd 
for Maskinfabrikken Norden, bestående 
af repræsentanter for konsortialdelta- 
gerne samt to medarbe jderrepræsentanter. 
SU-med lemmerne er enigeom, at tilbuddet 
rummer store fordele ved, at medarbej- 
derrepræsentanter fra Norden på den fo- 
reslåede måde vil få lejlighed til nær 
kontakt med deres egen virksomheds pro- 
blemer. Repræsentation i FLS' bestyrel- 
se vil alene på grund af Nordens besked- 

ne størrelse være udelukket. 
W. Kok bekræftede, at det er hensigten, 
at bestyrelsesrådet varetager de norma- 
le funktioner, som en bestyrelse i et 
selvstændigt selskab. Anmodning og af- 
stemning om repræsentation samt valg af 
medarbejderrepræsentanter skal foregå 
efter de officielle regler. Der vil na- 

turligvis være nogle praktiske detaljer, 
som skal løses, inden ordningen iværk- 
sættes. 

Der var enighed i SU om at modtage til- 
buddet om oprettelse af bestyrelsesråd 

og som følge heraf afstå fra at medvir- 
ke til repræsentation i FLS' bestyrelse. 
Formanden meddeler FLS' ledelse den 
trufne beslutning. 

De elektriske stempelure er installeret, 
Gulvbelægningen i omklædningsrummet 
skrider planmæssigt frem. 
Væggene i hal M og N er blevet malet. 
Der er arrangeret virksomhedskonference 
den 12. december vedrørende samarbejde. 
I konferencen deltager 2 repræsentanter 
fra Samarbejdsnævnet. 
Investeringsbudgettet for 1974, som alle 
afdelingsudvalgene har deltaget i udar- 

bejdelsen af, blev fremlagt og kommente=- 
ret. Det brugte boreværk, som er anført 
i budgettet,er allerede bevilget og købt, 

Det tidligere omtalte forslag til udsug=- 
ning i malerværkstedet er godkendt, be- 
vilget og under udførelse.



PUNKT 2: BERETNINGER FRA FORSKELLIGE 
UDVALG. 

Henry Nielsen oplæste referatet fra mø- 
de i sikkerhedsudvalget den 29. novem- 
ber. 

Det rejste spørgsmål om TB-undersøgelse 
af vore folk på Rørdal vil blive nærme= 
re undersøgt. 

Frede Jensen oplæste referatet fra møde 
i kantineudvalget den 9. og 29, novem- 
ber. 

Forslaget om kun at holde kantinen åben 
fra kl. 6.30 - 7.00 og igen fra kl. 
11.30 - 12.00 drøftedes, Der er i SU 
enighed om at lade kantineudvalget ar-- 

bejde videre med spørgsmålet og finde 
frem til en tilfredsstillende ordning. 
Ferieudvalget har efter afstemning 

blandt medarbejderne fastlagt en ferie- 
ordning for 1974. 

Lønsystemudvalget arbejder videre med 
en modernisering af lønsystemet. 
Dagpengeudvalget opfordrer medarbejder- 
ne til at overholde reglerne med hensyn 
til fristen for anmeldelse af sygdom. 
Alle nyansatte vil fremtidig få instruk- 
tionerne tilsendt i et anbefalet brev. 
Er der tvivl om reglerne, kån instruk- 
tionerne fås udleveret på lønningskonto- 
ret. Adresseændring skal altid meddeles 
til lønningskøntøret. 
SU er enige om, at en absolut betingelse 
for udbetaling af dagpenge er, at reg- 
lerne nøje følges. 
Der er sket en stigning i sygdomsprocen- 
ten, og dagpengeudvalget følger nøje 
denne udvikling. 

Jørgen Madsen oplyste, at der på visse 
dage - uden at der gives besked - var 
stort frafald i fremmødet af medarbej- 
dere på Dania, hvilket vanskeliggør 
overholdelse af leveringsforpligtelser- 
ne. 
SU-medlemmerne er enige om, at samarbej- 
det om løsning af arbejdsopgaverne for- 
udsætter, at der kan regnes med, at hver 
mand hver dag er på sin plads. Hvis man 
har behov for en fridag, må det meldes 
til værkføreren. 
Alle afdelingsudvalg har afholdt møder 
i den forløbne periode. 

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

I de første 3 kvartaler har omsætningen 
været 14 mill., hvilket er 1/2 mill. me- 
re end budgetteret. Der regnes med en 
omsætning for hele året på 19 mill.   

Driftsresultatet menes at blive til- 
fredsstillende. Man arbejder med bud- 
gettet for næste år, hvor der regnes 

med en omsætning på 23 mill.,, hvoraf en 
del er prisstigninger. I budgettet reg- 
nes med samme arbejdsstyrke som i år. 
Kapaciteten i værkstederne er belagt 
for 1974. 

PÅ gravemaskiner har vi ordrer til mid- 
ten af 1976. FLS har rettet forespørgsel 
på en større gravemaskine end de nuvæ- 
rende til levering i 1975. 
Frede Jensen nævnte, at arbejdet på 
Dania er færdigt efter nytår. Den store 
ovnreparation på Rørdal er udskudt i 4 
måneder fra det oprindelig fastsatte 
tidspunkt. 

PUNKT 4: ENERGIKRISEN (GRUPPE A)+ 

NWN. Kok nævnte, at der har været ført 
forhandlinger mellem centralorganisa- 

tionerne og Sammenslutningen vedrørende 
energikrisen, Der er bl.a. åbnet mulig- 
hed for 4 dages uge, som kan indføres 
lokalt uden overarbejdsbetaling . 

Her på fabrikken er der foranstaltninger 
i gang til besparelser, og yderligere 
forslag hertil modtages gerne. 
Henry Nielsen foreslog at lukke lokaler 
helt af, hvis arbejdet kan udføres sadre 
steder. Hvis det kan undgås, ønsker man 
ikke ændring i arbejdstiden. 

Man var i SU enige om at følge den alvor- 
lige udvikling og indkalde til ekstraor- 
dinært SU-møde, hvis der sker ændring i 
udviklingen. 

PUNKT 5: ARBEJDSMETODER (METODEFORBED- 
RING) (GRUPPE B). 
Henry Nielsen foreslog, at medarbejderne 
i højere grad tages med på råd ved meto- 
deforbedringer, da de ved arbejdet med 
tingene har gode forudsætninger herfor. 
Man diskuterede spørgsmålet, bl.a. i for- 
bindelse med filtre og gravemaskiner, og 
var enige om, at der er behov for at sy- 
stematisere bestræbelserne for .forbed- 
ringer mere end hidtil. 
Henry Nielsen nævnte, at planlægningen 
er blevet væsentlig bedre. 

PUNKT 6: FREMTIDIGE LÆRLINGESPØRGSMÅL 
(GRUPPE B). 

Bjarne Laustsen mente, at lærlingene i 
maskinværkstedet blev flyttet for meget 
fra maskine til maskine, og at tøjord- 
ningen, der er forskellig fra værksted 
til værksted, i nogle tilfælde ikke var 
blevet fulgt for lærlingenes vedkommende. 

 



Endvidere mente han, at aflønningen af 
lærlingene -burde ske efter en forbedret 
bonus- eller åakkordordning ud over 
grundlønnen. 

Man drøftede spørgsmålene og var enige 

om at lade det tidligere nedsatte udvalg 
for lærlingespørgsmål bestående af Henry 
Nielsen, Bjarne Laustsen og Frede Jensen 
træde i funktion igen til drøftelse af 
lærlingespørgsmålene. 

PUNKT 7: EVENTUELT. 

Henry Nielsen ønskede presenninger hængt 
ned ved siderne af de opstillede læsku- 

re. P. Rusholt oplyste, at man har pre- 
senninger til dette formål. 

Mødet hævet kl. 17.50. 

BEB 
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Spar på alt 
Du har antagelig på andre virksomheder 
set forskellige opslag med opfordringer 
til at spare, f.eks. spar på klude og 
tvist og mange andre ting. Disse opslag 
har man vel nok til dels overset og ik- 
ke taget særlig alvorligt. 

Nu er der imidlertid opstået en situa- 
tion, hvor vi alle er involveret. Ener- 
gikrisen byder, at vi skal nedsætte 
forbruget af varme, strøm og andet, som 
har med denne krise at gøre. Vi må spa- 
re i hjemmene og på arbejdspladserne. 
Ved at nedsætte forbruget undgår vi må- 
ske yderligere restriktioner. 
Åt folk er indstillet på at vise sam- 
fundssind, er allerede konstateret; der 
vises stor forståelse for at reducere 
forbruget, hvor dette er muligt. 
Maskinfabrikken Norden har nedsat et 
udvalg bestående af Ole Nielsen, Erling 
Jensen, Jens Thomsen og Flemming Jensen. 

Dette udvalg er i gang med at undersøge 
mulighederne, hvor vi kan nedsætte for- 
bruget af strøm og varme. 
Skulle nogen have forslag til besparel- 
ser, hører udvalget meget gerne fra dig. 

ÅAaC 

Det er hyggeligt 
at bade sammen, 
og så sparer De 
det varme vand,    
Ferie 1974 

Ved afstemningen vedrørende ferie i 
1974 blev der afgivet 82 nej-stemmer 
og 21 ja-stemmer, hvorefter ferien 

bliver som nævnt i sidste nummer af 
OBS: 

24/5 : Dagen efter Kristi Himmelfartsdag. 
4/6 : Tirsdag efter pinse. 
5/6 : Grundlovsdag (1/2 dag). 
8/7 -28/7: Samlet sommerferielukning 

(ugerne 28, 29 og 30). 
24/12: Juleaftensdag (1/2 dag). 

er Jul å 30/12: dut og nyt dr 
31/12: Nytårsaftensdag (1/2 dag). 

  
 



Hvad er sikkerhed? 
Ulykker er noget, man kan forebygge, 
bl.a. ved at opsætte plakater med tekst 
på opslagstavlen, men det er en betin- 
gelse, at de bliver set og læst. Ligeså 
er det en betingelse, at vi alle er 
med, når det gælder sikkerhed, 

Hvorfor har vi en sikkerhedsrepræsen- 
tant? Det er fordi man kan henvende sig 

til ham med alle problemer angående 
sikkerhed. 

Gode ideer modtages og vil blive be- 
handlet i sikkerhedsudvalget. Sikker- 
hedsrepræsentanten er en person, der 
skal respekteres. 

Hvad er arbejdsmiljø? Det er mange 
ting, f.eks. lys, varme, farver og ven- 
tilation. Med hensyn til lys kan eksem- 
pelvis nævnes, at en strømstyrke fra 
300 Lux til 2000 Lux forøgede produk- 
tionen med 16 % og reducerede ulykkes- 
procenten med 54 % for almindeligt ar- 
bejde. 

Det er vigtigt, at man kan tale med hin- 
ånden og forstå hinanden. Du vil nok 
spørge: Hvorfor blande miljø sammen med 
sikkerhed? Jo, arbejdsmiljøet er kommet 
mere i søgelyset, fordi dette repræsen- 
terer arbejdernes sikkerhed og sundhed. 
Ergonomi ér én tværfaglig videnskab, og 
ergonomi har som slutmål at forebygge 
belastningsskader, Rygbesvær er f.eks. 
en af de almindeligste årsager til for- 
sømmelse. 

Hvis du synes, der er for megen støj i 
værkstedet, hvorfor bruger du så ikke 
høreværn? Beskyt dine øjne, uanset om 
du drejer, sliber, svejser, borer eller 
bruger skæreværktøj. Apropos dette, sy 
nes du, det er det rigtige høreværn og 
den rigtige øjenbeskyttelse, vi har? 
Hvis ikke, hører vi gerne fra dig! 
Hvert år sker der i Danmark mere end 
80.000 arbejdsulykker. Hver dag kommer 
mere end 300 til skade på danske virk- 
somheder. Hvert andet minut kommer en 
dansk arbejder så meget til skade, at 
han gennemsnitlig er væk fra sit axbsj= 
de i mere end 3 dage. 
Problemet arbejdsulykker er beskæftigel- 
sesmæssigt 66 gange større end problemet 
ulovlige strejker. Arbejdsulykkerne D 
ster Danmark mere end 1500 mill. kr. £ 

år. Vi kunne bygge 7. 7.000 BSD IE Elie 
for dette beløb, eller hver dansker kun- 
ne være 300 (sorte) kroner rigere hvert 
år. 

Hvorfor sker der arbejdsulykker? Det   

skyldes sløseri, træthed, narkotika, 

sabotage, sygdom, druk og leg. Der kun- 
ne skrives meget mere om sikkerhed, men 

dette vil jeg overlade til en anden sik- 
kerhedsrepræsentant, som kan give et 
indlæg til næste OØBS-nummer, 
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Slambeholdere fotograferet umiddelbart 
før de væltede. 
Måske de kunne være blevet en turist- 
attraktion, men da vi har haft besøg af 
så mange uindbudte turister, var det at 
foretrække, de blev jævnet helt med jor- 
den.



Et job for mand folk Til slut udtaler Aa. Mikkelsen: Vi har 
ikke på nogen måde haft uheld ved mon- 
tagen og er for øvrigt glade for samar- 

Det store montagearbejde, Nordens mon- bejdet med Nordens folk. 
tagefolk er i gang med på Dania, skri- 
der godt frem. Det 45 meter høje tårn, 
som vore folk har opstillet, er næsten 
blevet et vartegn for Mariager med de 
mange cykloner, overgangsstykker, cy- 
lindriske og firkantede rør i næsten 
et virvar og pynter ligefrem på fabrik- 
ken dernede, Det er tanken, når tårnet 
står færdigt, åt hver etage skal illu- 
mineres, forudsat at der ikke er re- 
striktioner til denne tid. 

Dette montagearbejde, som er det Største, 
vi endnu har foretaget, siger værkfører 
Hardy, betragter vi faktisk som vort 
svendestykke. Alt er gået planmæssigt. 
Rejsningen af det store tårn, som be- 
står af 5 platforme, hvorpå der i for- 
vejen var monteret cykloner, rør og an- 
det, blev foretaget ved at løfte det 
med en 500 t kæmpekran, man havde lejet 
i Tyskland. Kranen havde en løfteevne 
på 70 t ved 36 meters udlæg. 
Fundamenterne, hvorpå tårnet skulle op- 
stilles, var udført af Danalith, som 
havde udført et meget fint stykke ar- 
bejde. Fundamenterne var så nøjagtige, 
at det nederste bærestykke på tårnet 
var opstillet på ca. 2 timer, 
At det er et arbejde for mandfolk vil 
enhver kunne forstå. 10 graders kulde i 
45 meters højde med en stiv nordenvind 
er vel nok noget, der kræver sin mand, 
men der var ingen, der pylrede, da jeg 
beså opgaverne. Alle gutterne gik frisk 
til makronerne; man kunne ud af samta- 
lerne ligefrem mærke en begejstring for 
at være med til dette interessante ar- 
bejde, som vel nok i første række FLS 
venter sig meget af. 

Ved arbejde i sådanne højder er der na- 
turligvis taget højde for sikkerheden. 
Således udtaler overværkfører Aa, Mik- 
kelsen, Dania, at man har dannet en 
sikkerhedspatrulje bestående af 1 mand 
fra Dania, 1 mand fra Norden og 1 mand 
fra Danalith, som går patrulje 2 gange 
daglig. Er der noget, denne patrulje 
har at anke over, henvender de sig til 
Aa. Mikkelsen, som derefter omtaler tin- 
gene på ledelsens morgenmøder, og even- 
tuelle fejl bliver omgående rettet, 
En meget god ting, jeg bemærkede, var et 
kæmpenet udspændt på alle sider af tår- 
net, Dette net blev spøgefuldt af Mik- 
kelsen kaldt for "flyndernettet",. 

AaC 

  

En af tårnetagerne klar til montage. 

  
Cyklon monteret på platform.   
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Sikkerhedsudvalg 
Sikkerhedsudvalget afholdt møde torsdag 
den 29. november 1973. 

Eksterne kurser. 

Deltagerne i Arbejderbeskyttelsesfon- 
dets kursus den 1l. - 16. november fik 
et rigt udbytte af deltagelsen. 
Der afholdes et nyt kursus i tiden 

24, - 29, marts 1974, og deltagerne på 
dette kursus bliver overværkfører Jør- 
gen Madsen og maskinarb. Kurt Nielsen. 

Løftekløer. 

Periodisk kontrol og registrering af 

løftekløer vil fremover blive sat i 
system på lignende måde som stigekon- 
trollen. Kontrollen vil blive foreta- 
get af Henry Nielsen. 

Kraner, 

Erling Lyngby Jensen vil finde en ord- 

ning, så man er sikker på, at alle 
kraner får foretaget et halvårligt ef- 
tersyn. 

  

Malerværksted. 

I malerværkstedet vil der blive foreta- 
get en del ændringer. Der vil komme nye 
udgange, blive opsat udsugningsventiler 
og indrettet varmerum, Hermed vil brand- 
væsenets og arbejdstilsynets krav være 
tilgodeset. 

Nye briller. 
Skal der købes nye briller til aåarbejds= 
brug, er der muligheder for at købe bil= 
lige briller gennem Sygekassernen Optik. 
Henvendelse til Henry Nielsen. Sygekan= 
sernes Optik har derudover tilbudt syne» 
Prøve for alle medarbejdere. 

Th-undersøgelse, 
Henry Nielsen vejøte spørgsmålet, om 
vore folk skal deltage i uidensegelse 
på Rørdal , 

va ls 

Henry vnEfaLa foraalog, Ab hive jerverker 
på udearbejde oftvarsen for beskadigelse 
af tilleditngskabe 
Erling Jonsen uidereger Hong Ek , 

HELD len AMR, AN Ik ler Hil om sikre 
kerhed, Er der nøgen, der HÅr sad sn 
god ide og furelag, han de henvende sig 
til Ole Nl6la0n; 

  

  

Indtrufne ulykker. 
26/9 1973, hal P: 

Ved transport af materialer trådte til- 
skadekomne forkert på venstre fod. 
Hændelsen skyldes: indtaget usikker 
stilling. 
Forsømmelse: 4 dage. 

22/10 1973, hal P: 
Tilskadekomne trådte ned fra en svejse- 
plan og forvred højre fod. 
Hændelsen skyldes; manglende agtpågi- 
venhed . 
Forsømmelse: 7 dage, 

5/11 1973, hal P: 
Tilskadekomne trådte ned fra en sektion 
på en luftslange og forvred højre fod. 
Hændelsen skyldes: manglende agtpågi- 
venhed. 
Forsømmelse; 8 dage, 

  

Hans før alle på fabrikken er 
dør i N seneste tid foregået ret sto- 
Fa hyverler, Der er blevet stjålet E 

BkR. Alrønferende kobberskinner, som 
KR hieR 11 forsyning af kraft til 
værkatederne. 
Val hanvendalse til produkthandlere har 
Ran Fuhdet ud af, hvem der har solgt 

FÅNhans skinner. Sagen er overgået til 
politiet; 
Kh ilere ar der begået grov hærværk 
PÅ ATls dutonater i vort marketenderi; 
lee hlev totalt ødelagt, og penge, 
Klgaratter m.m. blev stjålet. 

   

 



Dagpengeudvalg 
Da det stadig viser sig, at mange ikke 
overholder reglerne for sygemelding, 
hvilket som bekendt medfører fortabel- 
se af ret til dagpenge, skal dagpenge- 
udvalget endnu en gang pointere, at 
disse regler skal nøje overholdes. 
Hvis der endnu er medarbejdere, som ik- 
ke er bekendt med, hvordan man forhol- 
der sig i sygdomstilfælde, kan man hen- 
vende sig på lønningskontoret og få ud- 
leveret et reglement. 

Da vi har haft tilfælde, hvor sygemeld- 
te ikke har ligget syg på sin adresse, 
hvilket medfører, at tilsendte sygemel- 
dingsblanket ikke er kommet rettidig 
retur, skal vi stærkt pointere, at man 
skal give meddelelse til Tenningskontor 
ret om adresseændring. 

Til orientering kan vi tilføje, at det 

ved dagpengelovens vedtagelse blev an- 
slået, at udgiften for arbejdsgiveren 
ville blive ca. 3 % af den totalt ud- 

betalte bruttoløn. For Nordens vedkom- 
mende ligger vi i dag på en udbetaling, 
der svarer til det dobbelte (6 %). 

  

VED SYGEMELDING 
da husk at ringe til telefon 13 33 33, 

lokal 18,i tiden kl. 8.00 - 11.00 

den første dag.   

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 9. no- 
vember 1973. 

Eneste punkt, der drøftedes, var ind- 
bruddet i kantinen natten mellem den 
8. og 9. november. I mødet deltog til- 
lidsmand Henry Nielsen. 

Man diskuterede, hvorledes man kunne 
undgå en gentagelse af hærværket på 
automaterne, og det vedtoges, at man 
laver en forsøgsordning, hvori de øde- 
lagte automater helt udgår, således at 

kun automaten for varme drikke samt øl- 
og sodavandsautomaten sættes i stand 
igen. 

For at kunne kompensere på de udrange- 
rede automater blev det fremhævet, at 
det kunne blive nødvendigt, at kantine- 
køkkenet holdes åbent for salg fra 
kl. 6.30 til 7.00, samt at fru Skov må 
have noget hjælp i åbningstiden om mid- 
dagen. 

Ovenstående forsøgsordning vil blive 
taget op af kantineudvalget og blive 
drøftet med tillidsmændene. 

Kantineudvalget afholdt møde den 29. no- 
vember 1973. 

Mødet blev afholdt, for at man kunne 

drøfte, hvorledes ordningen med, at kun 
de to automater er i funktion, har vir- 
ket. 

Der var tilsyneladende ikke kommet no- 
gen reaktion fra medarbejderne til no- 

gen af kantineudvalgets medlemmer, og 
det vedtoges derfor at fortsætte med 
den nuværende ordning. 

Et forslag om at holde kantinen lukket 

fra kl. 7.00 til 11.30 og fra kl. 12.00 
til 6.30 (dog med undtagelse ved even- 

tuelt overarbejde og skifteholdsarbejde) | 
vil blive forelagt tillidsmændene af 
Elmer Andersson og Arne Christensen. 

SKC



  

Nye åbningstider for Kantinen 

| 
Alt for mange har benyttet sig af fru Skovs velvilje og handlet øl, tobaksvarer, 
wienerbrød m.m. uden for ekspeditionstiden, som jo er fra kl. 11.30 - 12.00. AL- 
le disse afbrydelser i fru Skovs egentlige arbejde er medvirkende til, at kanti- 
neudvalget i samarbejde med SU er blevet enige om nye Åbningstider for kantinen, 

  

  

  

  

Fra og med den 2, januar 1974 vil kantinen være lukket fra kl. 7.00 - 11.30 og 
fra kl. 12.00 - 15.00. Men der vil stadig være mulighed for at få en sodavand, 
et stykke wienerbrød el. lign. mellem kl. 9.00 og 9.30; man skal blot fra hver 
afdeling vælge én mand, der kan foretage de fornødne indkøb i ovennævnte tids- 
Tum. 
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vi bringer sporten 
Fodbold: 3 
Søndag den 18. november 1973 startede 
den årligt tilbagevendende indendørs- 
turnering i Stadionhallen. Norden kom 
godt fra start og blev puljevinder ef- 
ter følgende kampe: 

Norden - ASEA 3-2 
Norden - TIl 2-1 
Norden - SUPERFOS 7-2 
Norden - ASS2 8-0 

hvilket bevirker, at Norden går videre 
til puljevindernes runde lørdag den 15. 
december 1973, og vi håber at spille os 
videre til finalerne søndag den 16. de- 
cember 1973 for at forsvare tredjeplad- 
sen fra sidste år, hvilket gav os ad- 
gang til de nordjydske mesterskaber i 
Frederikshavn. 

Fodboldudvalget. 

Bordtennis: 
Idrætsforeningen har igen i år 2 hold 
"med i turneringen, et i C-rækken og et 
i E-rækken. Holdet i C-rækken har af- 
sluttet deres kampe og slutter som nr. 
4, af 9 høld, og holdet i E-rækken har 
endnu ikke spillet deres sidste kåmpe, 

men er ca, placeret som nr. 6 efter 
7 kampe. 
Vi har også i år spillet om klubmester- 
skabet, og vinder blev Erik Christiansen 

nr. 2 Poul Clausen og nr. 3 Mogens Sall. 

Bordtennisudvalget. 

i vor forening, nemlig badminton. Vi 
har endnu ikke været i den heldige si- 
tuation at stille hold, så vi kunne 
deltage i turneringen, og det har været 
på grund af, at vi manglede damer, men 
nu ser det ud til at lysne, da det fra 
Aalborg Firmasports side er blevet sagt: 

Hvis vi kan få lokaler til det, vil vi 
afholde en turnering, hvor der kun dél- 
tager 3 mand. Så nu skulle der være en 
mulighed for, at vi kan komme til at 
deltage. 

Bestyrelsen. 

  

Idrætsforeningen Norden ønsker alle 
glædelig jul og gødt sportsligt nytår. 

Bestyrelsen.   

Vor mand 
således stod skrevet i Aalborg Firma- 

sports informationsblad. 
Erik Christiansen, som vel nok i første 
række er vor mand, går med liv og sjæl 
op i fritidsinteresser. Eriks store 
hobby er først og fremmest kondi (trim), 
dernæst badminton og bordtennis. 
Som belønning for den store flid, Erik 
har lagt i dette arbejde, er han blevet 
indvalgt i Dansk Firma Idrætsforbund 
(trim-komiteen). 
Ud over dette har han for øvrigt også 
stor interesse i opera og større musik- 
koncerter. Således udnyttede han sin 
sommerferie ved at rejse til Salzburg 
for åt besøge de større operahuse. 
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Glædelig jul 
sk 

Redaktionen. 

  

Ansvarh. redaktør Aage Clemensen + Redaktionssekretær Edel Frederiksen 

   


